
 

 

 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สบ. 28/2547 
เรื่อง  การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ 
(ฉบับประมวล) 

___________________ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  เป็นต้นไป 

  ข้อ 2   ให้ยกเลิก 
  (1)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 10/2541  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2541 
  (2)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 33/2541  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
  (3)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 48/2541  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน 
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 
  (4)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 8/2542  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 
  (5)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 5/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 
  (6)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 9/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2543 
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  (7)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 24/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2543 
  (8)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 38/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2543 
  (9)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 42/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2543 
  (10)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 45/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543 
  (11)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 52/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2543 
  (12)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 58/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 
  (13)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 61/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 
  (14)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 68/2543  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
  (15)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 15/2544  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2544 
  (16)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 30/2544  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 
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  (17)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 44/2544  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
  (18)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 50/2544  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
  (19)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 4/2545  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2545 
  (20)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 13/2545  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 
  (21)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 48/2545  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545 
  (22)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 56/2546  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 
  (23)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 2/2547  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 
  (24)  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สบ. 26/2547  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน  
และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

  ข้อ 318   ยกเลิก 
 
 
 
 

 
18 ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 6/2552  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2552) 
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หมวด 1 
การออกหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรพัย์ 

__________________ 

  ข้อ 441   ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมเม่ือมีการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้  เว้นแต่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นบริษัทที่เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมตามข้อ 5 

(2)  เป็นบริษัทที่ออกหุ้นเพ่ือรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 
สองเดือนนับแต่วันที่ออกซ่ึงระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1) 

(2/1)64  เป็นบริษัทที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามประกาศ 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพ่ือการเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1) 

(3)  เป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามส่วนที่ 2 ของหมวด 2 ของภาค 2 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559  เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น 
ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1)   
  (4)65  เป็นบริษัทที่ออกตราสารหนี้หรือศุกูกในลักษณะโครงการที่ได้ยื่นปรับปรุงข้อมูลบริษัท 
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  
 
 

 
41 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 43/2559  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 42) ลงวันที่ 12 ตลุาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559) 
64 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 71/2564  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 65) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่16 มกราคม พ.ศ. 2565) 
65 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 31/2565  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 66) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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(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)65  เป็นบริษัทที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเฉพาะกรณีการยื่นแบบ 69-SN 
(ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1) แต่ไม่รวมถึง 
กรณีที่บริษัทยื่นแบบเพ่ือขอเพ่ิมวงเงินการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ชำระค่าธรรมเนียม 
ตามข้อ 6/2(2) วรรคสอง 
  (5/1)65  เป็นบริษัทที่ออกตราสารหนี้ระยะสั้นในลักษณะโครงการตามข้อ 6/1(1) (ข)  
หรือศุกูกระยะสั้นในลักษณะโครงการตามข้อ 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 
เพ่ือเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นหรือศุกูกระยะสั้นที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมโครงการแล้ว ให้ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(1) 

(6)  เป็นบริษัทที่เสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5(2) 
  (7)  เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ที่เสนอขายหน่วยทรัสต์ในการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ 8/2 วรรคหนึ่ง (1) ในส่วนที่เป็น 
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพ  ทั้งนี้ เฉพาะแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ทีย่ื่นอย่างช้าภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

  ข้อ 558   การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ให้เป็นดังนี้ 
  (1)  ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้ชำระ
ตามที่กำหนดในข้อ 8 
 
 

 
65 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 31/2565  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 66) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
65 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 31/2565  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 66) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
58 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 8/2563  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที ่59) ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่16 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563) 



6 

 

  (2)  ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีตามอัตราที่กำหนดในข้อ 9  
ให้ชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีตลอดระยะเวลาที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าว   
โดยให้เริ่มชำระในปีถัดจากปีที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ 

ข้อ 618   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท 
หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิประเภทต่าง ๆ และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ ให้คดิในอัตราดังนี้ 
  (1)45  กรณเีสนอขายหุ้น ให้เป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ดังนี้ 
        (ก)  การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทต่างประเทศที่มีตลาดหลักสำหรบั 
การซื้อขายหุ้นเป็นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศท่ีมีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ 
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ  ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.08 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด 
ที่เสนอขาย 
        (ข)  การเสนอขายหุ้นนอกจากที่กำหนดใน (ก) ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราดังนี้ 
    1.  แบบที่ยื่นต่อสำนักงานก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ให้คิดในอัตรา 
รอ้ยละ 0.08 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย 
    2.  แบบที่ยื่นต่อสำนักงานต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.07 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดทีเ่สนอขาย  
    3.  แบบทีย่ื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.06 ของมูลค่าหุ้นทัง้หมดที่เสนอขาย 
    4.  แบบที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป  
ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.05 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย 
        (ค)  การคำนวณมูลค่าของหุ้นที่เสนอขายตาม (ก) และ (ข) ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    1.  ใช้ราคาเสนอขายหุ้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม 
    2.  ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone 
investor) ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ยื่นต่อสำนักงานมีผลใช้บังคับ ให้นำมูลค่าหุ้น 
ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone investor) ดังกล่าวรวมเป็นฐานในการคิด
ค่าธรรมเนียมด้วย 
 

 
18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 6/2552  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับท่ี 19) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552) 
45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 42/2560  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 46) ลงวันที ่11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560) 



7 

 

  (2)  กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
 (ก)  หากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมีอายุไม่เกินหนึ่งปี ให้คิดในอัตรา 
ร้อยละ 0.08 ของมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายรวมกบัมลูค่าของ 
หุ้นทั้งหมดที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย 
 (ข)  หากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นมอีายุมากกว่าหนึ่งปี ให้คดิในอัตรา 
ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายรวมกับมูลค่าของ 
หุ้นทั้งหมดทีร่องรับใบสำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นที่เสนอขาย 
 ในการคำนวณมูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย ให้ใช้ 
ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม และในการคำนวณ 
มูลค่าของหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขาย ให้ใช้ราคาทีจ่ะซือ้หุ้นตามใบสำคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม 
 (3)  กรณีเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้โดยเจ้าของ 
ใบแสดงสิทธิดังกล่าว ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.08 ของมูลค่าของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่ 
โอนสิทธิได้ทัง้หมดที่เสนอขายรวมกับมูลค่าของหุ้นทั้งหมดที่รองรับใบแสดงสิทธิดังกล่าว 
 ในการคำนวณมูลค่าของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดท้ี่เสนอขาย  
ให้ใช้ราคาเสนอขายใบแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม และในการคำนวณมูลค่า 
ของหุ้นที่รองรับใบแสดงสิทธินั้น ให้ใช้ราคาท่ีจะซื้อหุ้นตามใบแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นฐานในการคิด
ค่าธรรมเนียม 
 (4)32  กรณีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้คิดค่าธรรมเนียมสำหรับ 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในอัตราดังนี้ 
 (ก)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไมมี่ทรพัย์สินเป็นประกนั  
ใหคิ้ดในอัตราดังนี้ 
 1.  ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ 69-DW-full ให้คิดในอัตรา 20,000 บาท  
บวกด้วยอัตรา 10,000 บาทคูณจำนวนรุ่นที่ออกภายใต้แบบดังกล่าว 
 2.  ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ 69-DW-short ให้คิดในอัตรา 10,000 บาท  
คูณจำนวนรุ่นที่ออกภายใต้แบบดังกล่าว 
 (ข)  การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แบบมีทรัพย์สินเป็นประกัน 
เต็มจำนวนหรือมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน ให้คิดในอัตราครั้งละ 50,000 บาท 
 

 
32 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 24/2556  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 33) ลงวันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2556  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556) 
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  (5)  กรณีเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการเสนอขายหลักทรพัย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ให้คิดในอัตราร้อยละ  
0.02 ของมูลค่าของหลักทรัพย์ทั้งหมดทีเ่สนอซื้อ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท 
 มูลค่าของหลักทรัพย์ทีเ่สนอซื้อ ให้หมายถึงผลคณูของจำนวนดังต่อไปนี้ 
        (ก)  จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ 
        (ข)  ราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของหลักทรัพย์ 
ที่เสนอซื้อในช่วงห้าวันทำการก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับ  
ทัง้นี้ ในกรณีหลักทรัพย์ทีเ่สนอซื้อไม่มีราคาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ใช้ 
ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ 
  (6)  กรณเีสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงตาม 
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ใช้อัตราและวิธีการคำนวณเดียวกับที่กำหนดไว้ 
สำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว 
  ในกรณีที่อัตราค่าธรรมเนียมที่คำนวณได้ตามวรรคหนึ่งมีจำนวนน้อยกว่า 30,000 บาท 
ให้คิดค่าธรรมเนียมข้ันต่ำในอัตรา 30,000 บาท  เว้นแต่มีการกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไว้เป็นการเฉพาะ
อยู่แล้ว 

  ข้อ 6/165   ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือพันธบัตร ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้  เว้นแต่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหุ้นกู้ท่ีมีลักษณะตามข้อ 6/2  
  (1)  กรณีการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงินระยะสั้น หรือพันธบัตรที่มีกำหนดเวลา 
ไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวัน ให้คิดในอัตราดังนี้   
 (ก)  การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง 
   1.  กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 20,000 บาท 
   2.  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี ให้คิดในอัตรารุ่นละ 30,000 บาท 
   3.  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาต

กรณีเร่งด่วน (fast track) ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าของตราสารที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น 
โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 30,000 บาท  ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุด 
ในแต่ละรุ่นไม่เกิน 100,000 บาท 

 
65 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 31/2565  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 66) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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   4.  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาต
กรณีท่ัวไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของตราสารที่จะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระ
ค่าธรรมเนียมข้ันต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท  ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่น 
ไม่เกิน 200,000 บาท 
 (ข)  การเสนอขายในลักษณะโครงการ  
   1.  กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรา 100,000 บาทต่อโครงการ  
   2.  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี ให้คิดในอัตรา 150,000 บาท 
ต่อโครงการ  
   3.  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาต
กรณีเร่งด่วน (fast track) ให้คิดในอัตรา 200,000 บาทต่อโครงการ  
   4.  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาต
กรณีท่ัวไป ให้คิดในอัตรา 400,000 บาทต่อโครงการ  
  (2)  กรณีเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตร ในกรณีอ่ืนใดนอกจากกรณีตาม (1)  
ให้คิดในอัตราดังนี้ 
 (ก)  หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ  
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 50,000 บาท 
 (ข)  หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
   1.  กรณีเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีเร่งด่วน (fast track)  
ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระ
ค่าธรรมเนียมข้ันต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท  ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่น 
ไม่เกิน 500,000 บาท 
   2.  กรณีเข้าข่ายการพิจารณาคำขออนุญาตกรณีทั่วไป ให้คิดในอัตรา  
ร้อยละ 0.02 ของมูลค่าของหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมข้ันต่ำ 
ของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท  ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 1,000,000 บาท 
  ในการคำนวณมูลค่าของหุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือพันธบัตรที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง  
ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐานในการคิดค่าธรรมเนียม 

  ข้อ 6/265   ค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ประเภทหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตราสารด้อยสิทธิเพ่ือนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือ 
บริษัทประกันภัย และหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้ 

 
65 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 31/2565  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 66) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  (1)  การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง 
 (ก)  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 50,000 บาท  
 (ข)  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่า
ของหุ้นกู้ท่ีจะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมข้ันต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท   
ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 500,000 บาท 
  (2)  การเสนอขายหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในลักษณะโครงการ 
ที่ไดย้ื่นแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าของหุ้นกู้ท่ีจะเสนอขาย 
ซึ่งระบุในแบบดังกล่าว โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในอัตรา 50,000 บาท ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียม 
ขั้นสูงสุดในแต่ละโครงการไม่เกิน 500,000 บาท 
 กรณีสถาบันการเงินตาม (2) วรรคหนึ่ง ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบในครั้งก่อน
น้อยกว่า 500,000 บาท  หากสถาบันการเงินดังกล่าวยื่นแบบเพ่ือขอเพ่ิมวงเงินการเสนอขายหุ้นกู้ 
ที่มีอนุพันธ์แฝงภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของโครงการเดิม ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเพ่ิมเติม 
ตามอัตราที่กำหนดใน (2) วรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ำระไว้แล้วสำหรับโครงการเดิมนั้น  
ให้คิดไม่เกิน 500,000 บาท  

ในการคำนวณมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐาน 
ในการคิดค่าธรรมเนียม 

ข้อ 748   การคำนวณค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6 ข้อ 6/1 และข้อ 6/2 สำหรับกรณีท่ีมีการกำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์ 
ในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้เป็นดังนี้ 
 (1)  ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหลักทรัพย์ กำหนดเป็นช่วงราคา หรือราคาเสนอขาย 
จะไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา ให้คำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายโดยใช้ราคาสูงสุดที่จะเสนอขาย 
 (2)  ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหลักทรัพย์กำหนดเป็นสูตรซ่ึงอ้างอิงกับข้อมูลในอนาคต  
ใหค้ำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอขายจากสูตรดังกล่าวโดยใช้ข้อมลูในวันก่อนวันที่ต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น 

(3)  ในกรณีท่ีราคาเสนอขายกำหนดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณมูลคา่ 
ของหลักทรัพย์ที่เสนอขายเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ (อัตราซื้อ 
ต๋ัวเงิน) สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดังกล่าว ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวันก่อน 
วันที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น 

 
48 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 28/2561  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยืน่คำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
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ข้อ 848   การชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 6 ข้อ 6/1 และข้อ 6/2 ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ทีเ่ข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ให้ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน 
 (ก)65  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงินระยะสั้น หรือพันธบัตรที่มีกำหนดเวลา 
ไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันตามข้อ 6/1(1) (ก) 1. และ 2. และข้อ 6/1(1) (ข) 
 (ข)  กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้หรือพันธบัตรตามข้อ 6/1(2) (ก) และขอ้ 6/2(1) (ก) 
  (2)52  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (ก)  กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 6(4) (ก) 1. 
ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมดังนี้ โดยให้ชำระภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือน 
ทีส่ำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี   
พร้อมทัง้เอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วน 
ตามคู่มือสำหรับประชาชน  
   1.  ให้ชำระค่าธรรมเนียมขัน้ต่ำ 20,000 บาท กรณีการยื่นแบบแสดง 
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก 
   2.  ให้ชำระค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือ กรณสีำนักงานได้รับแบบแสดง 
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ครบถ้วน 
 (ข)  กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 6(4) (ก) 2.  
และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนตามข้อ 6(4) (ข)  
ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมทั้งจำนวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือน 
ที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสำหรับ 
สำหรับประชาชน 
 

 
48 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 28/2561  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
65 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 31/2565  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 66) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
52 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 1/2562  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 53) ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่28 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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 (ค)  กรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สิน 
เปน็ประกันเต็มจำนวนตามข้อ 6(4) (ข) ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระคา่ธรรมเนียมทั้งจำนวนในวันที่
สำนักงานได้รบัแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย์  พรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบ 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสำหรับประชาชน 
  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1) หรือ (2)  
ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ชำระคา่ธรรมเนียมดังนี้ 

(ก)  ให้ชำระค่าธรรมเนียมขัน้ต่ำ 30,000 หรือ 50,000 บาท แล้วแต่กรณี ในวันที่
สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  พร้อมทัง้เอกสารหลักฐานประกอบ 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคู่มือสำหรับประชาชน   
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับหลักทรัพย์ประเภท
เดียวกันซึ่งมีหลายรุ่น ให้การชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำคิดรวมทุกรุ่นจำนวน 30,000 หรือ 50,000 บาท 
แล้วแต่กรณี 

(ข)  ถ้ายังมสี่วนที่เหลือต้องชำระอีก ให้ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือในวันที่
สำนักงานได้รับรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย 
ตราสารหนี้แล้วแต่กรณี 
  (4)  ในกรณีท่ีมีการเสนอขายตราสารหนี้หลายรุ่นในช่วงเวลาเดียวกัน ให้คิดค่าธรรมเนียม
ตามแต่ละรุ่นแยกกนั ไม่ว่าจะมีการจำกัดจำนวนเสนอขายสูงสุดของทุกรุ่นรวมกันไว้ก็ตาม  
  ในกรณีที่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรัพย์
พร้อมกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และสำนักงานไม่อนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือมีการขอถอนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ก่อนวันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือมีการขอถอน
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์จะมีผลใช้บังคับ ผู้เสนอขายหลักทรัพย์นั้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลืออีก 

  ข้อ 8/165   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก 
ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้ 
 

 
65 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 31/2565  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 66) ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  (1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวัน
ให้คิดในอัตราดังนี้ 
 (ก)  การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง 
   1.  กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 20,000 บาท  
   2.  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณี ให้คิดในอัตรารุ่นละ 30,000 บาท  
   3.  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่า
ของศุกูกท่ีจะเสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมข้ันต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท  
ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมข้ันสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 200,000 บาท 
 (ข)  การเสนอขายในลักษณะโครงการ  
   1.  กรณีเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน ให้คิดในอัตรา 100,000 บาท 
ต่อโครงการ 
   2.  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขาย 
ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญแ่ละผู้ลงทุนสถาบัน แล้วแต่กรณ ีให้คิดในอัตรา 150,000 บาท 
ต่อโครงการ  
   3.  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตรา 400,000 บาท 
ต่อโครงการ  
  (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกในกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (1) ให้คิดตามอัตราดังนี้ 
 (ก)  กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่  
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทรวมกัน ให้คิดในอัตรารุ่นละ 50,000 บาท 
 (ข)  กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.02 ของมูลค่า
ของศุกูกที่เสนอขายในแต่ละรุ่น โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมข้ันต่ำของแต่ละรุ่นในอัตรา 50,000 บาท   
ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในแต่ละรุ่นไม่เกิน 1,000,000 บาท 
  ในการคำนวณมูลค่าของศุกูกที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขายเป็นฐาน 
ในการคิดค่าธรรมเนียม 
  ให้นำความในข้อ 7 และข้อ 8(1) มาใช้บังคับกับการคำนวณและชำระค่าธรรมเนียม 
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก โดยอนุโลม 

ข้อ 8/236   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์ดังต่อไปนี ้ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.01 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทั้งหมดทีเ่สนอขาย 
  (1)  ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  

 
36 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 29/2558  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
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  (2)  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ในการคำนวณมูลค่าของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เป็นฐานในการคิดคา่ธรรมเนียม  ทั้งนี้ ในกรณีที่มกีารกำหนดราคาเสนอขายในลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ การคิดค่าธรรมเนียมให้เป็นดังนี้ 
  (1)  ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์กำหนดเป็นช่วงราคา ให้คำนวณมูลค่าของ 
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายโดยใช้ราคาสูงสุดทีจ่ะเสนอขาย 
  (2)  ในกรณีกองทรัสต์ที่มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็นหลายชนิด และกำหนดราคา 
เสนอขายหน่วยทรสัต์แต่ละชนิดไม่เท่ากัน ให้คำนวณมูลค่าของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายแต่ละชนิดแยกกัน  
โดยใช้ราคาของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดที่จะเสนอขายคูณด้วยจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่จะเสนอขาย 
ของหน่วยทรัสต์ชนิดนั้น  ทัง้นี้ หากมีการกำหนดราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นช่วงราคา การคำนวณมูลค่า
เสนอขายหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด ให้ใช้ราคาสูงสุดของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดที่จะเสนอขาย 
  63ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม 
วรรคหนึ่ง สำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดขายคืนหรือที่มเีงื่อนไขและ 
เวลาบอกเลิกสัญญาเช่า ทีผู่้เสนอขายหน่วยทรสัต์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  จนถึงวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

ข้อ 8/336   การชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ 8/2 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (1)37  ให้ชำระค่าธรรมเนียมขัน้ต่ำ 30,000 บาท ในวันที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ถูกต้องครบถ้วนครั้งแรกตามคูม่ือสำหรับประชาชน 
 (2)  ถ้ายังมีส่วนที่เหลือให้ชำระอีก ให้ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือในวันที่สำนักงาน 
ได้รับรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ การจอง 
การจัดจำหน่าย การจัดสรร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออก 
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับ 
ตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 
 
 

 
63 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 59/2564  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที ่64) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564) 
36 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 29/2558  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
37 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 38/2558  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที ่38) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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 ในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
พร้อมกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่และสำนักงานไม่อนุญาตให้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ หรือมีการขอถอนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 
ก่อนวันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ หรือมี 
การขอถอนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรพัย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล 
การเสนอขายหลักทรัพย์จะมีผลใช้บังคับ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์นั้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม 
ส่วนที่เหลืออีก 

  ข้อ 8/461   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท 
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้คิดในอัตราดังนี้ 
  (1)  การยื่นแบบ 69-DR ให้คิดในอัตราครั้งละ 15,000 บาท 
  (2)  การยื่นแบบ 69-DR reissue ให้คิดในอตัราครั้งละ 10,000 บาท 
  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง “ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ”  
ใหห้มายความถึง  ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

  ข้อ 8/547   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศสำหรับการยื่นแบบ 69 – CIS full ให้คิดในอัตราครั้งละ 100,000 บาท 

ข้อ 948   ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ให้คิดในอัตราดังต่อไปนี้ 
  (1)62  ให้บรษิัทที่ออกหลักทรัพย์ทีมี่หุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ชำระค่าธรรมเนียมตามส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำรอบปีบัญชีล่าสุด 
ที่ยื่นต่อสำนักงาน ในอัตราดังนี้  เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชี 
ต่อสำนักงาน ให้ชำระตามส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินที่ยื่นต่อสำนักงานล่าสุดก่อนหรือ ณ วันที่  
31 มีนาคมของปีที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม  
        (ก)  บริษัทท่ีมสี่วนของผู้ถือหุ้นไม่ถึง 500 ล้านบาท (หรือเทียบเท่า) 
    ให้ชำระค่าธรรมเนียม       50,000 บาท 
 

 
61 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 34/2564  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที ่62) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถนุายน พ.ศ. 2564) 
47 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 6/2561  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที ่48) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561) 
48 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 28/2561  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
62 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 42/2564  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 63) ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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        (ข)  บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 500 ล้านบาท 
    แต่ไมถึ่ง 1,000 ล้านบาท (หรือเทียบเท่า) 
    ให้ชำระค่าธรรมเนียม     100,000 บาท 
        (ค)  บริษัทที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) 
    ให้ชำระค่าธรรมเนียม     300,000 บาท 
        ในกรณีทีง่บการเงินตามวรรคหนึ่งระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุอัตรา 
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานดังกล่าว แล้วแต่กรณี และระบุ 
แหล่งอ้างอิงของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นด้วย 
  (2)  ให้บริษทัต่างประเทศที่มิได้มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีต่อสำนักงานเนื่องจากการเสนอขายหุ้น 
ชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา 50,000 บาท 
  (3)  ในกรณีของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพ่ือการลงทนุ 
ในโครงสร้างพื้นฐาน ให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราดังนี้ 
 (ก)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561   
ให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท 
 (ข)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  
เป็นต้นไป ให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา 50,000 บาท 
 (4)  ในกรณีบริษัทอ่ืนนอกจาก (1) (2) และ (3) ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ชำระ 
ค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท 
  58ให้บริษัทตามวรรคหนึ่ง (1) ที่มลีักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ในรอบปีปฏิทินก่อน 
การชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในปีปัจจุบันในอัตรา 
ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมทัง้หมดทีต่้องชำระ 
  (1)  ไมเ่คยถูกดำเนินการเปรียบเทียบความผิดหรือถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน  
เนื่องจากไม่สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
  (2)  ไดช้ำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีภายในระยะเวลา 
ที่สำนักงานกำหนด 
 
 
 

 
58 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 8/2563  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับท่ี 59) ลงวันที ่27 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่16 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563) 



17 

 

หมวด 2 
การเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ 

________________ 

  ข้อ 1013   ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อมีการยืน่คำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน  เว้นแต่เป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 
พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น 
และการจัดการ 
  ค่าธรรมเนียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้คิดตามมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ 
ตามอัตราดังนี้ 
  (1)  หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อมีมูลค่าไม่ถึง 10 ล้านบาท  
        ให้ชำระค่าธรรมเนียม       50,000  บาท 
  (2)  หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท 
        แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท  ให้ชำระค่าธรรมเนียม   100,000  บาท 
  (3)  หลักทรัพย์ทีเ่สนอซ้ือมีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาท 
        แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท  ให้ชำระค่าธรรมเนียม   500,000  บาท 
  (4)  หลักทรัพย์ที่เสนอซ้ือมีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาท  
        แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท  ให้ชำระค่าธรรมเนียม          1,000,000  บาท 
  (5)  หลักทรัพย์ทีเ่สนอซ้ือมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท 
        แต่ไม่ถึง 5,000 ล้านบาท  ให้ชำระค่าธรรมเนียม                   1,500,000  บาท 
  (6)  หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อมีมูลค่าตัง้แต่ 5,000 ล้านบาทข้ึนไป 
        ให้ชำระค่าธรรมเนียม                                                   2,000,000  บาท 
  ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ ให้ใช้ราคาเสนอซ้ือหลักทรัพย์คูณด้วย
จำนวนหลักทรัพย์สูงสุดที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อ 
  ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อแก้ไขราคาเสนอซื้อหรือจำนวนหลักทรพัย์ที่เสนอซ้ือจนเป็น 
ผลให้ค่าธรรมเนียมทีผู่้ทำคำเสนอซื้อต้องชำระมีอัตราที่สูงขึ้นจากอัตราเดิมที่ได้ชำระไว้ ให้ผู้ทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เพ่ิมในวันที่สำนักงานได้รับแบบแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ 

 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 14/2551  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที ่14) ลงวันที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551) 
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  ข้อ 1113   ค่าธรรมเนียมคำขอผ่อนผันที่ยื่นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ  
ใหเ้ป็นไปตามอัตราดังนี้ 
  (1)  คำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติทีป่ระชุมผู้
ถือหุ้นของกิจการ (whitewash) 
 (ก)  กรณีหลักทรัพย์ทีข่อผ่อนผันมีมูลค่าน้อยกว่า 500 ล้านบาท 
 ให้ชำระค่าธรรมเนียม       75,000  บาท 
 (ข)  กรณีหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผันมีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาท 
 ให้ชำระค่าธรรมเนียม     150,000  บาท 
  (2)  คำขอผ่อนผันทีอ่ยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย 
การเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ 
 (ก)  กรณีขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
 หรือราคาเสนอซื้อ 
 ให้ชำระค่าธรรมเนียม     200,000  บาท 
 (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ให้ชำระค่าธรรมเนียม   50,000  บาท 
  (3)  คำขอผ่อนผันที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของสำนักงาน 
 (ก)  กรณีขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
 ให้ชำระค่าธรรมเนียม       50,000  บาท 
 (ข)  กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ให้ชำระค่าธรรมเนียม    20,000  บาท 

หมวด 3 
ธุรกิจหลักทรพัย์ 

__________________ 

  ข้อ 12   ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของบริษัทหลักทรัพย์ 
ซึ่งจัดตัง้และประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ ให้คิดในอัตรา 25,000 บาท  
ต่อหนึ่งสำนักงานผู้แทน 

 

 

 

 
13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 14/2551  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที ่14) ลงวันที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551) 
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ข้อ 1351   ค่าธรรมเนียมคำขอที่ยื่นเพ่ือขอรับความเหน็ชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทนุ  
ผู้แนะนำการลงทุน หรือนักวางแผนการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ 
ยื่นคำขอ 

(1)  คำขอความเห็นชอบ คำขอละ 2,000 บาท  เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  
ใหย้กเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอความเห็นชอบ 

(ก)  คำขอความเห็นชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทลธ. 49/2559  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 5)  
ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559   

(ข)  คำขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์หรือผู้แนะนำ 
การลงทุนด้านตลาดทุนที่ได้ยื่นภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โดยผู้ยื่นเคยยื่นคำขอความเห็นชอบ 
ตาม (ก) แต่ไม่ผ่านการทดสอบตามหลักสูตรการวางแผนการลงทุน (Certified Financial Planner: 
CFP) module 1 และ module 2  ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

(ค)  คำขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทนุดา้นหลักทรัพย์หรือผู้แนะนำ 
การลงทุนด้านตลาดทุนที่ได้ยื่นภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  โดยผู้ยื่นเคยยื่นคำขอความเหน็ชอบ 
เป็นผู้วางแผนการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ซึ่งใช้คุณสมบัติการเป็น
นักวิเคราะห์การลงทุนหรือผู้แนะนำการลงทุน ด้านหลักทรัพย์หรือด้านตลาดทุน แล้วแต่กรณี และ 
การมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการวางแผนการลงทุน 
(Certified Financial Planner: CFP) module 1 และ module 2 ภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ 

(ง)  คำขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนอาเซียนหรือนักวิเคราะห์การลงทุน
อาเซียน 

(2)  คำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ คำขอละ 1,000 บาท  เว้นแต่เป็นคำขอต่ออายุ
การให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนอาเซียนหรือนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียน ให้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ 

  ข้อ 142   ยกเลิก 

 

 

 
51 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สม. 62/2561  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 52) ลงวันที ่24 ตลุาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
2 ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2548  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 มิถนุายน พ.ศ. 2548  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) 
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  ข้อ 152   ยกเลิก 

  ข้อ 162   ยกเลิก 

  ข้อ 16/12   ยกเลิก 

หมวด 4 
การจัดการกองทุนรวม 
________________ 

  ข้อ 1721   ในหมวดนี้ 
  (1)  “กองทุนรวม”  หมายความว่า   กองทนุรวมปดิและกองทุนรวมเปิด 
  (2)  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
  (2/1)46  “กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน”  หมายความว่า   กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่จดัตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(2/2)57  “กองทนุรวมทีผู่้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี”  หมายความว่า   
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมเพ่ือการออม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน 
  (3)  “เงินทุนจดทะเบียน”  หมายความว่า   เงินทุนที่บริษัทจัดการได้รับจาก 
การจำหน่ายหน่วยลงทุนและนำมาจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน 
 
 

 
2 ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2548  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 มิถนุายน พ.ศ. 2548  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) 
2 ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2548  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 มิถนุายน พ.ศ. 2548  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) 
2 ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2548  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 มิถนุายน พ.ศ. 2548  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548) 
21 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2553  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบยีน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 
46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 46/2560  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที ่47) ลงวันที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) 
57 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 5/2563  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที ่58) ลงวันที ่21 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563) 
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(4)27  “เงินทุนโครงการ”  หมายความว่า   เงนิทุนโครงการที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
ยื่นขอจดทะเบียนไว้กับสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียน 
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพ่ิมเติมรายการทางทะเบียน 
  (5)  “บริษัทจัดการกองทุนรวม”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจดัการกองทุนรวม 

ข้อ 1821   ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม  ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ 
  (1)  คำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ คำขอละ 100,000 บาท 

(2)24  คำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปน็การทั่วไป คำขอละ 25,000 บาท  
โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีท่ีเป็นการยื่นคำขอเพ่ือทดแทนคำขอเดิมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง
กองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปไว้แล้ว และยังมิได้เสนอขายหน่วยลงทุนภายใต้กองทนุรวมนั้น  ทั้งนี้  
เฉพาะเพ่ือให้รายละเอียดของเอกสารประกอบคำขอเป็นไปตามกฎหมายหรือ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานประกาศกำหนด ภายหลังจากการได้รบัอนุมัติเดิม 
 (3)45  คำขออนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้อัตราค่าธรรมเนียม 
เป็นดังนี้ 
 (ก)  คำขอที่ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  คำขอละ 100,000 บาท 
 (ข)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561  คำขอละ 150,000 บาท 
 (ค)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562  คำขอละ 200,000 บาท 
 (ง)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป คำขอละ 300,000 บาท 

(4)  คำขอแปรสภาพโครงการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดติฟองซิเอร์ ให้เป็นกองทุนรวม คำขอละ 1,000 บาท 

 
 

 
27 แกไ้ขเพิ่มเตมิโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ. 16/2554  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 28) ลงวันที ่1 มิถนุายน พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554) 
21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 16/2553  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที ่22) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 
24 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สบ. 2/2554  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที ่25) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่16 มกราคม พ.ศ. 2554) 
45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 42/2560  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบบัที ่46) ลงวันที ่11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560) 
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(5)57  การจดทะเบียนกองทุนรวม 
 (ก)  กรณทีีเ่ป็นกองทุนรวมที่มีอายุไมเ่กนิหนึ่งปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)  
ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1,000 บาท  
โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท  เว้นแต่กองทุนรวมที ่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ 
 (ข)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุเกินหนึ่งปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)  
ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2,000 บาท  
โดยเมือ่รวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกนิ 150,000 บาท  เว้นแต่กองทุนรวมที่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ 
 (ค)  กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท 
 การคำนวณเงินทุนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง  ให้คำนวณจากจำนวนเงินทุน 
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (ก)  จำนวนเงินทุนจดทะเบียนในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมซึ่งระบุไว้ในโครงการ 
จดัการกองทุนรวมว่าจะเสนอขายหน่วยลงทนุเพียงครั้งเดียว กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวม 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 (ข)  จำนวนเงินทุนโครงการในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมอ่ืนใดนอกจาก (ก) 
 กองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามวรรคหนึ่ง (ก)  
หรือ (ข) ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณสีิทธิประโยชน์ทางภาษี 
เพ่ือส่งเสรมิการออมระยะยาวของผู้ลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  (6)45  คำขอความเห็นชอบเพ่ือเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
คำขอละ 100,000 บาท 

(6/1)45  คำขอความเห็นชอบเพ่ือเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ให้อัตราค่าธรรมเนียมเปน็ดังนี้ 
 (ก)  คำขอที่ยื่นก่อนวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561  คำขอละ 100,000 บาท 
 (ข)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2561  คำขอละ 150,000 บาท 

 
57 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 5/2563  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 58) ลงวันที ่21 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคับเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563) 
45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 42/2560  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบบัที ่46) ลงวันที ่11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560) 
45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สม. 42/2560  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบบัที ่46) ลงวันที ่11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560) 
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 (ค)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562  คำขอละ 200,000 บาท 
 (ง)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป คำขอละ 300,000 บาท 

(7)57  คำขอแก้ไขรายการทางทะเบียนเพ่ือเพ่ิมจำนวนเงินทุน 
 (ก)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)  
ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1,000 บาท  
โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท  เว้นแต่กองทุนรวมที่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ 
 (ข)  กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมที่มีอายุเกินหนึ่งปี และมิใช่กองทุนรวมตาม (ค)  
ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2,000 บาท  
โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท  เว้นแต่กองทุนรวมที่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ 
 (ค)  กรณีที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรอืเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท 

การคำนวณเงินทุนตามวรรคหนึ่ง (ก) หรือ (ข) ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ 
ของหน่วยลงทุนคณูกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถเสนอขายเพ่ิมเติมได้ โดยให้คำนวณแต่ละคำขอ 
จากจำนวนเงินทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก)  จำนวนเงินทุนโครงการที่เพ่ิมขึ้นในกรณีที่เป็นกองทุนรวมไม่ได้ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมว่าจะเสนอขายหน่วยลงทนุเพียงครั้งเดียว 

(ข)  ส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินทุนโครงการและจำนวนเงินทุนจดทะเบียน  
ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิดหรือเปลี่ยนจากกองทุนรวมเปิด 
ที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดยีวเป็นกองทุนรวมเปิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมได้ 

การคำนวณเงินทุนตามวรรคหนึ่ง (ค) ให้ใช้ราคาที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม 
คูณกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถเสนอขายเพ่ิมเติมได้ โดยให้คำนวณจากจำนวนเงินทนุจดทะเบียน 
ที่เพ่ิมขึ้น 

กองทุนรวมทีผู่้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามวรรคหนึ่ง (ก)  
หรือ (ข) ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิดของหนว่ยลงทุนตามกรณสีิทธิประโยชน์ทางภาษี 
เพ่ือส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  (8)  คำขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลง 
การจดทะเบียน ฉบับละ 500 บาท 

 
57 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 5/2563  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 58) ลงวันที ่21 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคับเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563) 
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(9)59  คำขอแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าในช่วงเวลาก่อนหรือหลัง 
การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่ากับผลคูณของจำนวนเงิน  
5,000 บาท กับจำนวนรายการที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยการพิจารณารายการที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้  เว้นแต่เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้อ 50 แห่งประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 87/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จดัการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การยื่นคำขอดังกล่าว 
 (ก)  กองทุนรวมที่ยื่นคำขอจัดตั้งผ่านระบบพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุนรวม 
ให้พิจารณาตามรายการที่ปรากฏในระบบดังกล่าว 
 (ข)  กองทุนรวมอสังหาริมทรพัย์ ให้พิจารณาตามรายการที่ปรากฏในประกาศ 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

(ค)  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้พิจารณาตามรายการที่ปรากฏในประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการ 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ว่าด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี 

การขอแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง  หากเรื่องที่แก้ไข
เพ่ิมเติมนั้นเป็นผลให้ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหลายรายการ เช่น การเปลี่ยนชื่อกองทุนรวม หรือการเปลี่ยนชื่อ
บริษัทจัดการ เป็นต้น ให้คิดค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมเพียงรายการเดียว 
 55การชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งไม่ใช้กับคำขอแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ 
จดัการกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุนรวมของสำนักงาน 
  (10)  คำขอผ่อนผันมใิห้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552  เรื่อง การจัดต้ังกองทุนรวมและ
การเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ
กองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทนุรวมแบบเป็นการทั่วไปไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่ประกาศกำหนด คำขอละ 100,000 บาท 
 
 

 
59 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 12/2563  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที ่60) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563) 
55 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 40/2562  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล  
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 56) ลงวันที ่19 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่23 เมษายน พ.ศ. 2562) 
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  (11)  คำขอตรวจเอกสารของแต่ละกองทุนรวม คำขอละ 50 บาท 
 46การเก็บคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งในกรณีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ 
อนาคตประเทศไทย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ด้วย 
 (1)  ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (3) และ (5) (ค) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย โดยให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมคำขออนุมัตจิัดตั้งและการจดทะเบียน 
ของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย 
 (2)  ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง (7) (ค) มิให้นำมาใช้บังคับกับการเพ่ิมเงนิทนุของ 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน 
ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก 

หมวด 5 
สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ 

_______________ 

  ข้อ 19   ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหรือการยื่นคำขอเกีย่วกับสมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ 
  (1)  การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อบังคับสมาคม  
        ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลักทรัพย์ ครั้งละ 500 บาท 
  (2)  การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคม 
        ที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ คนละ 500 บาท 
  (3)  คำขอรับใบแทนใบอนุญาตสมาคมท่ีเกี่ยวเนื่อง 
        กับธุรกิจหลักทรัพย์ ฉบับละ 200 บาท 
  (4)  คำขอให้ออกหนังสือรับรองรายการจดทะเบียน 
        ของสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ์ฉบับละ 200 บาท 
  (5)  คำขอตรวจเอกสารของแต่ละสมาคมทีเ่กี่ยวเนื่อง 
        กับธุรกิจหลักทรัพย์ คำขอละ 50 บาท 
 
 
 
 

 
46 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 46/2560  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที ่47) ลงวันที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) 
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หมวด 6 
อ่ืน ๆ 

_____________ 

  ข้อ 2014   คำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
ในการใหค้วามเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล คำขอละ 70,000 บาท 

  ข้อ 21   คำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถอืตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำ  
แก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน คำขอละ 
500,000 บาท 
  การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคำขอชำระในวันทีย่ื่นคำขอ 
เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และให้ชำระส่วนที่เหลือเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

  ข้อ 22   คำขอความเห็นชอบเป็นบริษทัจัดอันดับกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับ
กองทุนรวม คำขอละ 10,000 บาท  เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็น
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 

ข้อ 2330   คำขอความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและ 
ผู้ประเมินหลัก ให้เป็นดังนี้ โดยให้ชำระท้ังจำนวนภายในวันที่ยื่นคำขอ 
  (1)  คำขอความเห็นชอบเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน  
คำขอละ 50,000 บาท 
  (2)  คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินหลัก คนละ 10,000 บาท 

ข้อ 2445   คำขอความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน และขอบเขตการดำเนินงาน 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 

 
14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 15/2551  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบยีน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับท่ี 15) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551) 
30 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 25/2555  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 31) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555) 
45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 42/2560  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบบัที ่46) ลงวันที ่11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560) 
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(1)  คำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คิดในอัตราดังนี้ 
 (ก)  คำขอที่ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  คำขอละ 250,000 บาท 
 (ข)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
คำขอละ 300,000 บาท 
 (ค)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
คำขอละ 400,000 บาท 
 (ง)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป คำขอละ 500,000 บาท 
  (2)  คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ควบคมุการปฏิบัติงาน คนละ 10,000 บาท 
  การชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (1)  ในกรณีเป็นคำขอตามวรรคหนึ่ง (1) (ก)  ให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำขอ 
ความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถว้นตามคู่มือ 
สำหรับประชาชนในจำนวน 50,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือในวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
  (2)  กรณคีำขอตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) (ค) และ (ง) ให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันทีย่ื่น 
คำขอความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วน 
ตามคู่มือสำหรับประชาชนในจำนวนร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมคำขอที่ต้องชำระตามวรรคหนึ่ง 
และใหช้ำระส่วนที่เหลือภายในวันทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(3)  กรณีคำขอตามวรรคหนึ่ง (2) ให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ   
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน 

  ข้อ 24/136   คำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศให้เป็นไปตาม
อัตราดังนี้ โดยให้ชำระทั้งจำนวนเมื่อยื่นคำขอ 
  (1)  กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้  
คำขอละ 50,000 บาท 
 (ก)  ผู้สอบบัญชีต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลทีม่ีมาตรฐานใน 
การกำกับดูแลผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดย International Forum of Independent Audit Regulators 
(IFIAR) หรือ European Commission (EC) 
 (ข)  ผู้สอบบัญชีต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานอิสระที่ 
ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้สอบบัญชีในประเทศที่ได้รับผลการประเมินมาตรฐานการกำกับดูแล Financial Sector 
Assessment Program (FSAP) ในหัวข้อเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี (auditor) ในระดับไม่ตำ่กว่า broadly 
implemented 

 
36 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 29/2558  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบยีน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 
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  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) คำขอละ 200,000 บาท 

  ข้อ 2549   คำขอความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ให้เป็นไปตาม 
อัตราดังนี้ โดยให้ชำระทัง้จำนวนเมื่อยื่นคำขอ 

(1)  50,000 บาท สำหรับคำขอดังต่อไปนี้ 
(ก)  คำขอความเห็นชอบเป็นครั้งแรก โดยไมเ่คยมีการยื่นคำขอต่อสำนักงานมาก่อน 
(ข)  คำขอความเห็นชอบอ่ืนใดที่ไม่ใช่คำขอซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมตาม (2) 

(2)  250,000 บาท สำหรบัคำขอดังต่อไปนี้ 
(ก)  คำขอความเห็นชอบครั้งใหม่ที่ยื่นภายหลังสำนักงานปฏิเสธคำขอ 

ความเห็นชอบครั้งล่าสุด 
(ข)  คำขอความเหน็ชอบที่ยื่นภายหลังการให้ความเหน็ชอบครั้งล่าสุด  

ซ่ึงสำนักงานพบข้อบกพร่องของผู้สอบบัญชีและได้ออกคำสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ  
หรอืได้เห็นชอบกับการปฏิบัติตามบทลงโทษที่เสนอโดยบุคคลนั้นเอง (enforceable undertaking)  
หรอืได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการของสำนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าทีบ่กพร่องของบุคคลดังกล่าว 
แล้วแต่กรณี 

(ค)  คำขอความเห็นชอบที่ยื่นภายหลังการให้ความเห็นชอบครั้งล่าสุด  
ซ่ึงสำนักงานให้ความเห็นชอบไว้น้อยกว่าห้าปี 

ข้อ 25/133   ค่าธรรมเนียมคำขอที่ยื่นเพ่ือขอรับความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทุนหรอื
ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกบัตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
บคุลากรในธุรกิจตลาดทุน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ โดยให้ชำระท้ังจำนวนในวันที่ยื่นคำขอ 
  (1)  คำขอความเห็นชอบ คำขอละ 15,000 บาท 
  (2)  คำขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบ คำขอละ 10,000 บาท 

ข้อ 25/245   คำขอความเห็นชอบเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ และคำขอต่ออายุการให้ 
ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรสัต์  
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้เป็นดังนี้ 

 
49 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 41/2561  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 50) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561) 
33 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 11/2557  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
45 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 42/2560  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบยีน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบบัท่ี 46) ลงวันที ่11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560) 
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 (1)  คำขอที่ยื่นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  คำขอละ 250,000 บาท 
 (2)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   
คำขอละ 300,000 บาท 
 (3)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562   
คำขอละ 400,000 บาท 
 (4)  คำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป คำขอละ 500,000 บาท 

การชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (1)  กรณีคำขอตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ยื่นคำขอความเห็นชอบ   
พร้อมทัง้เอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน 
 (2)  กรณีคำขอตามวรรคหนึ่ง (2) (3) และ (4) ให้ชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นคำขอ 
ความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอความเห็นชอบถูกต้องครบถว้นตาม 
คู่มือสำหรับประชาชนในจำนวนร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนยีมคำขอทีต่้องชำระตามวรรคหนึ่งและ 
ให้ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

ข้อ 25/354   คำขอความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง 
คำขอละ 250,000 บาท โดยใหช้ำระในวันที่ยื่นคำขอเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และใหช้ำระส่วนที่เหลือ 
เป็นจำนวน 200,000 บาท ภายในวันที่ไดร้ับความเห็นชอบ 

  ข้อ 26   คำขอคัดสำเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสาร พร้อมทั้งคำรับรอง หน้าละ 50 บาท  

ข้อ 26/126   คำขอคัดข้อมูลโดยบันทึกลงในแผ่นซดีี แผ่นละ 50 บาท 

ข้อ 26/233   ค่าธรรมเนียมคำขอหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจ
ตลาดทุนเพื่อปฏิบัติงานที่เกีย่วกับหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน คำขอละ 200 บาท โดยให้ชำระทั้งจำนวนในวันที่ยื่นคำขอ 

 

 

 

 
54 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 32/2562  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการย่ืนคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 55) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 
26 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 13/2554  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 27) ลงวันที ่4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 
33 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สม. 11/2557  เรือ่ง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับท่ี 34) ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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บทเฉพาะกาล 
_______________ 

  ข้อ 27   ให้การลดอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สบ. 45/2545  เรื่อง การลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2545  มีผลใช้บังคับต่อไป  
โดยในกรณีท่ีประกาศดังกล่าวอ้างอิงค่าธรรมเนียมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 10/2541  เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล 
การจดทะเบียน และการยืน่คำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2541  ให้ถือว่าเป็นการอ้างอิง
ค่าธรรมเนียมประเภทเดียวกันที่กำหนดตามประกาศนี้ โดยอนุโลม 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
 
 
 
 (นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล) 
 เลขาธิการ 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


