(ตม/ร 01-13)

ประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรือง การยกเว้ นอัตราค่ าธรรมเนียมการยืน คําขอจดทะเบียนหุ้นสามัญใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ”
ตามโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมใิ จของจังหวัด” รุ่ นที 4 และรุ่นที 5 พ.ศ. 2558
อาศัย อํา นาจตามความในข้อ 30 ของข้อ บังคับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื+ อ ง
การรั บ หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นใน “ตลาดหลัก ทรั พ ย์เ อ็ม เอไอ” พ.ศ. 2546 ลงวัน ที+ 24 มี น าคม 2546
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยออกข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี5
ข้อ 1 ประกาศนี5ให้ใช้บงั คับตั5งแต่วนั ที+ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที+ 31 ธันวาคม 2560
ข้อ 2 เพื+อประโยชน์ในการส่ งเสริ มการจดทะเบี ยนหุ ้นสามัญของผูย้ ื+นคําขอตามโครงการ
“หุ ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” รุ่ นที+ 4 และรุ่ นที+ 5 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการยื+นคําขอจดทะเบี ยนหุ ้น
สามัญตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื+ อง บัญชี อตั ราค่าธรรมเนี ยมในการรับหลักทรัพย์
จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2544 ลงวันที+ 28 มิถุนายน 2544 แก่ผยู ้ ื+นคําขอจดทะเบี ย น
หุ ้น สามัญ ตามโครงการ “หุ ้น ใหม่ ความภู มิ ใ จของจัง หวัด ” รุ่ น ที+ 4 ซึ+ ง ยื+ น คํา ขอต่ อ ตลาดหลักทรัพย์
ภายในปี 2559 และผูย้ ื+นคําขอจดทะเบี ยนหุ ้น สามัญ ตามโครงการ “หุ ้น ใหม่ ความภูมิ ใ จของจัง หวัด ”
รุ่ นที+ 5 ซึ+ งยื+นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในปี 2560
โดยผูย้ ื+นคําขอตามวรรคหนึ+ งต้องยื+นเอกสารดังต่อไปนี5
(1) คําขอให้รับหุ ้นสามัญเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบี ยนและเอกสารประกอบคําขอตามที+
ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
(2) เอกสารที+ แสดงได้ว่าสํานักงานตอบรับการยื+นคําขออนุ ญาตเสนอขายหุ ้น สามัญ ที+
ออกใหม่ ต่ อ ประชาชนของผู ย้ ื+ น คํา ขอภายใต้โ ครงการ “หุ ้น ใหม่ ความภู มิ ใ จของจัง หวัด ” รุ่ น ที+ 4
หรื อรุ่ นที+ 5 แล้วแต่กรณี

ผลบังคับใช้
การยกเว้ น
ค่ าธรรมเนียม
การยืนคําขอให้
รับหุ้นสามัญ
เป็ นหลักทรั พย์
จดทะเบียน

(3) คํารับรองจากที+ ปรึ กษาทางการเงิ นว่าผูย้ ื+นคําขอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ยกเว้นคุณสมบัติ
เรื+ องการกระจายการถือหุน้ รายย่อย
ประกาศ ณ วันที+ 16 มีนาคม 2558
(ลงนาม) นางเกศรา มัญชุศรี
(นางเกศรา มัญชุศรี )
กรรมการและผูจ้ ดั การ

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที+ ตลาดหลักทรั พย์เอ็มเอไอเห็น ควรสนับ สนุ น ให้บ ริ ษทั ที+มีศกั ยภาพในจังหวัดต่างๆ ได้ใช้
ประโยชน์จากตลาดทุนให้มากยิ+งขึ5นในการขยายกิจการ โดยการนําบริ ษทั เข้าจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” จึงกําหนด
ยกเว้น ค่า ธรรมเนี ย มการยื+น คําขอรั บ หุ ้น สามัญ เป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบีย นภายใต้โ ครงการ “หุ ้น ใหม่ ความภูมิใจของ
จังหวัด” รุ่ นที+ 4 และรุ่ น ที+ 5 จึงสมควรออกประกาศนี5
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