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ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เรื�อง   บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน  

 “ตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ” พ.ศ. 2558 
 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 32 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื,อง 

การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 ลงวนัที,  11 พฤษภาคม 2558 ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี=  

 
ขอ้ 1 ประกาศนี=ใหใ้ชบ้งัคบัตั=งแต่วนัที, 16 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ ใบแสดงสิทธิ

ในการซื=อหุ้นเพิ,มทุนที,โอนสิทธิได ้หุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะซื=อหุ้นสามญัหรือ
หุน้บุริมสิทธิหรือหุน้กู ้ใหเ้ป็นไปตามบญัชีทา้ยประกาศนี=  

 
ขอ้ 3 การชาํระค่าธรรมเนียมรายปี บริษทัจดทะเบียนตอ้งชาํระเป็นการล่วงหนา้สาํหรับ

ปีถดัไป โดยให้นับรอบเวลาตั=งแต่วนัที, 1 กรกฎาคมของปีหนึ, งจนถึงวนัที, 30 มิถุนายนของปีถดัไปเป็น
ปีค่าธรรมเนียม ในกรณีที,หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ ใบแสดงสิทธิในการซื=อหุ้นเพิ,มทุนที,โอนสิทธิได ้หุ้นกู ้
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที,จะซื= อหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู ้ของบริษทั
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไม่เต็มปีค่าธรรมเนียม ใหค้าํนวณค่าธรรมเนียมรายปีตามระยะเวลาที,
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรกของหลกัทรัพยด์งัต่อไปนี=  ใหค้าํนวณจากจาํนวนเงิน

หรือมลูค่า ณ วนัที,ยื,นคาํขอใหรั้บหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
(1) หุ้นกูห้รือหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ให้คาํนวณจากจาํนวนเงินที,ออกหุ้นกูห้รือ

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
(2) ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใหค้าํนวณจากมลูค่าของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ผลบังคับใช้ 

อตัราค่าธรรมเนียม 

การคํานวณ 

ค่าธรรมเนียม 

รายปี 

การชําระ

ค่าธรรมเนียมรายปี 
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สําหรับค่าธรรมเนียมรายปีในปีต่อไปให้คาํนวณจากจาํนวนเงินที,ออกหลกัทรัพยห์รือ
มลูค่าของหลกัทรัพยแ์ลว้แต่กรณี ณ วนัเริ,มรอบเวลาของปีค่าธรรมเนียม 

 
ประกาศ ณ วนัที, 11 พฤษภาคม 2558                    

 
(ลงนาม) เกศรา มญัชุศรี   

(นางเกศรา มญัชุศรี) 
กรรมการและผูจ้ดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที,ตลาดหลกัทรัพยไ์ดป้รับปรุงขอ้กาํหนดว่าดว้ยการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผย
สารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” ซึ, ง
เป็นขอ้กาํหนดที,ใหอ้าํนาจในการออกประกาศฉบบันี=  และเพื,อใหก้ารอา้งอิงขอ้กาํหนดที,ใหอ้าํนาจในการออกประกาศฉบบันี=
ถูกตอ้งสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดดงักล่าว จึงสมควรออกประกาศนี=  
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ” 
 

ประเภท อตัราค่าธรรมเนียม 

1. หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ  
(1) ค่าธรรมเนียมการยื,นคาํขอ - 25,000 บาท 

  
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ - ร้อยละ  0.025  ของทุนชาํระแลว้  โดยมีค่าธรรมเนียม

ขั=นตํ,าไม่นอ้ยกว่า  50,000  บาท   และค่าธรรมเนียม
ขั=นสูงไม่เกิน 1,500,000 บาท 

 
(3) ค่าธรรมเนียมรายปี - ร้อยละ 0.02  ของทุนชาํระแลว้ โดยมีค่าธรรมเนียม

ขั=นตํ,าไม่นอ้ยกว่า 25,000 บาท และค่าธรรมเนียมขั=น
สูงไม่เกิน 1,500,000 บาท 

  
(4) ค่าธรรมเนียมการเพิ,มทุนใน 

แต่ละครั= งที,มีการเพิ,มทุน 
 

- ยกเวน้  
 
หมายเหตุ  ทุนชําระแลว้ตามบญัชีนี= ให้หมายความถึง
ทุนชําระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญ และ/หรือหุ้น
บุริมสิทธิที,เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

2. ใบแสดงสิทธิในการซื7อหุ้นเพิ�มทุนที� 

โอนสิทธิได้ 

 

(1) ค่าธรรมเนียมการยื,นคาํขอ - ยกเวน้ 
    

(2) ค่าธรรมเนียมแรกเขา้   - ยกเวน้ 
 

(3) ค่าธรรมเนียมรายปี - ยกเวน้ 
 

(4) ค่าธรรมเนียมการเพิ,มทุนเพื,อรองรับ
การใช้สิท ธิตามใบแสดงสิทธิใน 
แต่ละครั= งที,มีการเพิ,มทุน 

 
 

- ยกเวน้ 
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ประเภท อตัราค่าธรรมเนียม 

3. หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ  
(1) ค่าธรรมเนียมการยื,นคาํขอ - 15,000 บาท 
  
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ - ร้อยละ 0.0125 ของจํานวนเงินที,ออกหุ้นกู้ หรือ 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ณ วนัที,ยื,นคาํขอให้รับหลกัทรัพย ์ 
โดยมีค่าธรรมเนียมขั=นตํ,าไม่น้อยกว่า  15,000 บาท  
และค่าธรรมเนียมขั=นสูงไม่เกินกวา่ 50,000 บาท 

  
(3) ค่าธรรมเนียมรายปี - ร้อยละ 0.0125 ของจํานวนเงินที,ออกหุ้นกู้หรือ 

หุ้ น กู้แ ป ล งส ภ าพ  โด ยมี ค่ าธ รรม เนี ยม ขั= น ตํ, า 
ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท และค่าธรรมเนียมขั=นสูง 
ไม่เกิน 50,000 บาท 

 

4. ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื7อหุ้นสามญัหรือ

หุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ 

 

(1) ค่าธรรมเนียมการยื,นคาํขอ 
 

- 15,000 บาท 

(2) ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ - ร้อยละ 0.0125 ของมูลค่าใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะ
ซื= อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้โดยมี 
ค่าธรรมเนียมขั=นตํ,าไม่น้อยกว่า 15,000 บาท และ
ค่าธรรมเนียมขั=นสูงไม่เกิน 50,000 บาท  

 กรณีไม่ไดก้าํหนดมูลค่าใบสาํคญัแสดงสิทธิ ให้
ชาํระค่าธรรมเนียม 15,000 บาท 

  
(3) ค่าธรรมเนียมรายปี 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละ 0.0125 ของมูลค่าใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะ
ซื= อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ โดยมี 
ค่าธรรมเนียมขั=นตํ,าไม่น้อยกว่า 15,000 บาท และ
ค่าธรรมเนียมขั=นสูงไม่เกิน 50,000 บาท  

กรณีไม่ไดก้าํหนดมูลค่าใบสําคญัแสดงสิทธิให้
ชาํระค่าธรรมเนียม 15,000 บาท 
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ประเภท อตัราค่าธรรมเนียม 

(4) ค่าธรรมเนียมการเพิ,มทุนเพื,อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ
ในแต่ละครั= งที,มีการเพิ,มทุน 

- ยกเวน้ 
 
 
 

 


