
เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม  2564

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0-2033-9999

ส านักงานได้จัดท าเอกสารฉบบันี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้ 
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail:  corporat@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 23 เมษายน 2564

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. ดังนี้ 

1. นางจันทนิภา ผกายมาศกุล โทรศัพท์ 0-2033-9608

2. นางสาวเนลิสา  เจนจรัสสกุล โทรศัพท์ 0-2033-9618

ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้ 

เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เลขที่ อทจ-3. 12/2564

ร่างประกาศเกี่ยวกับการช าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี
ของบริษัทจดทะเบียน โดยปรับปรุงงบการเงิน

ที่ใช้ในการก าหนดค่าธรรมเนียม

http://www.sec.or.th/
mailto:corporat@sec.or.th


Executive Summary 

การคิดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ท่ีบริษัท
จดทะเบียนจะต้องช าระให้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. เป็นประจ าทุกปีนั้น จะค านวณตามส่วนของ
ผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีล่าสุดท่ียื่นต่อส านักงาน ก .ล.ต. อย่างไรก็ดี 
เพื่อให้การค านวณค่าธรรมเนียมข้างต้นมีความชัดเจนและเป็นปัจจุบันมากขึ้น ส านักงาน 
ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงหลักเกณฑ์ ส าหรับกรณีบริษัทท่ีไม่ได้น าส่ง งบการเงิน
ประจ าปีงวดล่าสุดต่อส านักงานตามเกณฑ์ แต่ส่งงบการเงินอื่นท่ีมีข้อมูลส่วนของ
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นปัจจุบันมากกว่า เช่น งบไตรมาส  หรืองบครึ่งปี ให้ค านวณค่าธรรมเนียมตาม
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินท่ียื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ล่าสุดก่อนหรือ ณ วัน ท่ี
31 มีนาคม
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1. ที่มา

ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ท่ี สบ. 28/2547 เรื่อง การก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน  
และการยื่นค าขอต่าง ๆ ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 (“ประกาศท่ี สบ. 28/2547”) 
ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียน ช าระค่าธรรมเนียมตามส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจ า
รอบปีบัญชีล่าสุดที่ยื่นต่อส านักงาน เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมประจ าปี 2562ครบก าหนด
ช าระภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 จะค านวณตามส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน
ประจ าปี 2562 ในกรณีบริษัทจดทะเบียนใดไม่ส่งงบการเงินประจ าปี 2562 จะใช้ข้อมูลตาม
งบการเงินประจ าปีงวดล่าสุด ในอัตราดังนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) ค่าธรรมเนียม (บาท)
< 500 50,000
≥ 500 < 1,000 100,000
≥ 1,000 300,000
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2. แนวทางที่เสนอปรับปรุง

เนื่องจากท่ีผ่านมาบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทไม่ได้ส่งงบการเงินประจ ารอบปี
บัญชีตามระยะเวลาท่ีก าหนด และตามประกาศท่ี สบ. 28/2547 ส านักงาน ก.ล.ต. จึงค านวณ
ค่าธรรมเนียมตามงบการเงินประจ าปีล่าสุดท่ีบริษัทได้ยื่นต่อส านักงาน อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
บริษัทดังกล่าวอาจส่งงบการเงินประจ ารอบปีบัญชี หรืองบการเงินรายไตรมาสภายหลังจากงบ
การเงินประจ าปีดังกล่าวซึ่งมีข้อมูลเป็นปัจจุบันมากกว่างบการเงินประจ าปี และเพื่อให้การ
ค านวณค่าธรรมเนียมมีค่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์ปัจจุบัน แนวทางที่เสนอปรับปรุง

ช าระค่าธรรมเนียมตามส่วนของผู้ถือหุ้น
ตามงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีล่าสุดที่
ยื่นต่อส านักงาน

ช าระค่าธรรมเนียมตามส่วนของผู้ถือหุ้นตาม
งบการเงินประจ ารอบปีบัญชีล่าสุดที่ยื่นต่อ
ส านักงาน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่าง
ค้างการน าส่งงบการเงินประจ ารอบปีบัญชี
ต่อส านักงาน ให้ช าระตามส่วนของผู้ถือหุ้น
ตามงบการเงินที่ยื่นต่อส านักงานล่าสุดก่อน
หรือ ณ วันที่ 31 มีนาคม

ตัวอย่าง

หมายเหตุ : การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประจ าปีจะออกใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในวันท าการแรกของเดือนเมษายน 
จึงต้องก าหนดวันท่ีส านักงานได้รับงบการเงินท่ีน ามาใช้ค านวณตามสว่นของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ระบบงานดังกล่าวดึงข้อมูลได้ถูกต้อง 
จึงเห็นควรก าหนดวันที่ 31 มีนาคมเป็นวันท่ีดึงข้อมูลตามงบการเงินประจ าปี หรืองบการเงินรายไตรมาส (ในกรณีที่บริษัท
ไม่ส่งงบการเงินประจ าปี)

บริษทั
2563 2562 2561

Q2 Q1 งบปี62 Q4 Q3 Q2 Q1 งบปี61 Q4 Q3 Q2 Q1
บจก. A ส่งงบครบตามปกติ P P P P P P P P P P P P

บจก. B ขาดสง่งบ  P P P P P P P

เกณฑ์ปัจจุบัน : ค านวณตามส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีล่าสุดตามที่แรเงา 
เกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง : บจก. A ยังค านวณเหมือนเดิม ส่วน บจก. B จะคิดจากตัวเลขส่วนของผู้ถือหุ้น 

ของงบ Q3/2562 ตามที่ 
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เอกสำรแนบ
ร่ำงประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ที่ สม.          /2564
เรื่อง  กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูล

กำรจดทะเบียน และกำรย่ืนค ำขอต่ำง ๆ
(ฉบับที่        )
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แบบส ารวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการช าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของบริษัทจดทะเบียน 
โดยปรับปรุงงบการเงินที่ใช้ในการก าหนดค่าธรรมเนียม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ ______________________________ ต าแหน่ง _________________________

ชื่อบริษัท __________________________________________________________________________

โทรศัพท์ ______________ โทรสาร ___________________ อีเมล์ ___________________

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 บริษัทจดทะเบียน  บริษัทหลักทรัพย์  ผู้ลงทุนสถาบัน  ผู้ลงทุนรายบุคคล

 ที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษาทางการเงิน  อื่น ๆ (ระบุ) _____________________

เรื่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

ร่างประกาศเกี่ยวกับการค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
โดยให้ช าระตามส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินที่ยื่นต่อส านักงานล่าสุดก่อนหรือ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม

 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปท่ี ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3 ส านักงาน ก.ล.ต. 
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรสาร: 0-2263-6099 หรือ e-mail: corporat@sec.or.th
*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี้ ***

mailto:corporat@sec.or.th

