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ประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรือง บัญชีอตั ราค่ าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558
อาศัย อํานาจตามความในข้อ 32 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย เรื, อง
การรับหลักทรัพย์จดทะเบี ยน การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอน
หลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นใน “ตลาดหลัก ทรั พ ย์เอ็ม เอไอ” พ.ศ. 2558 ลงวัน ที, 11 พฤษภาคม 2558 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี=
ข้อ 1

ประกาศนี=ให้ใช้บงั คับตั=งแต่วนั ที, 16 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ค่าธรรมเนี ยมในการรับหลักทรัพย์ประเภทหุน้ สามัญ หุน้ บุริมสิ ทธิ ใบแสดงสิ ทธิ อัตราค่ าธรรมเนียม
ในการซื= อหุ ้นเพิ,มทุนที, โอนสิ ทธิ ได้ หุ ้นกู้ หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที,จะซื= อหุ ้นสามัญหรื อ
หุน้ บุริมสิ ทธิ หรื อหุน้ กู้ ให้เป็ นไปตามบัญชีทา้ ยประกาศนี=
ข้อ 3 การชําระค่าธรรมเนียมรายปี บริ ษทั จดทะเบียนต้องชําระเป็ นการล่วงหน้าสําหรับ การชําระ
ปี ถัดไป โดยให้นับรอบเวลาตั=งแต่ วนั ที, 1 กรกฎาคมของปี หนึ, งจนถึ งวันที, 30 มิ ถุนายนของปี ถัด ไปเป็ น ค่ าธรรมเนียมรายปี
ปี ค่าธรรมเนี ยม ในกรณี ที,หุ้นสามัญ หุ ้นบุริมสิ ทธิ ใบแสดงสิ ทธิ ในการซื= อหุ ้นเพิ,มทุนที, โอนสิ ทธิ ได้ หุ ้นกู้
หุ ้น กู้แ ปลงสภาพ หรื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที, จ ะซื= อ หุ ้น สามัญ หรื อ หุ ้น บุ ริ ม สิ ท ธิ ห รื อ หุ ้น กู ้ข องบริ ษ ทั
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนไม่เต็มปี ค่าธรรมเนี ยม ให้คาํ นวณค่าธรรมเนี ยมรายปี ตามระยะเวลาที,
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 4 ค่าธรรมเนี ยมรายปี ในปี แรกของหลักทรัพย์ดงั ต่อไปนี= ให้คาํ นวณจากจํานวนเงิน การคํานวณ
ค่ าธรรมเนียม
หรื อมูลค่า ณ วันที,ยื,นคําขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียน
(1) หุ ้นกูห้ รื อหุ ้น กูแ้ ปลงสภาพ ให้คาํ นวณจากจํานวนเงิ น ที, ออกหุ ้น กูห้ รื อ รายปี
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
(2) ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้คาํ นวณจากมูลค่าของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
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สําหรั บค่ าธรรมเนี ยมรายปี ในปี ต่ อไปให้คาํ นวณจากจํานวนเงิ นที, ออกหลักทรั พ ย์หรื อ
มูลค่าของหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ณ วันเริ, มรอบเวลาของปี ค่าธรรมเนียม
ประกาศ ณ วันที, 11 พฤษภาคม 2558
(ลงนาม) เกศรา มัญชุศรี
(นางเกศรา มัญชุศรี )
กรรมการและผูจ้ ดั การ

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที, ตลาดหลักทรั พย์ได้ปรั บปรุ งข้อกําหนดว่าด้วยการรั บหลักทรั พย์จดทะเบี ยน การเปิ ดเผย
สารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ซึ, ง
เป็ นข้อกําหนดที,ให้อาํ นาจในการออกประกาศฉบับนี= และเพื,อให้การอ้างอิงข้อกําหนดที,ให้อาํ นาจในการออกประกาศฉบับนี=
ถูกต้องสอดคล้องตามข้อกําหนดดังกล่าว จึงสมควรออกประกาศนี=
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บัญชีอตั ราค่ าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์ จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ”
ประเภท
1. หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิ ทธิ
(1) ค่าธรรมเนียมการยื,นคําขอ

อัตราค่ าธรรมเนียม
- 25,000 บาท

(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

- ร้อยละ 0.025 ของทุ นชําระแล้ว โดยมี ค่าธรรมเนี ยม
ขั=นตํ,าไม่นอ้ ยกว่า 50,000 บาท และค่าธรรมเนี ยม
ขั=นสูงไม่เกิน 1,500,000 บาท

(3) ค่าธรรมเนียมรายปี

- ร้อยละ 0.02 ของทุนชําระแล้ว โดยมีค่าธรรมเนี ยม
ขั=นตํ,าไม่นอ้ ยกว่า 25,000 บาท และค่าธรรมเนี ยมขั=น
สูงไม่เกิน 1,500,000 บาท

(4) ค่าธรรมเนียมการเพิ,มทุนใน
แต่ละครั=งที,มีการเพิ,มทุน

- ยกเว้น
หมายเหตุ ทุ นชําระแล้วตามบัญ ชี น= ี ให้หมายความถึ ง
ทุ น ชํ า ระแล้ว ในส่ วนของหุ ้ น สามัญ และ/หรื อหุ ้ น
บุริมสิ ทธิ ที,เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

2. ใบแสดงสิ ทธิในการซื7อหุ้นเพิม ทุนที
โอนสิ ทธิได้
(1) ค่าธรรมเนียมการยื,นคําขอ

- ยกเว้น

(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

- ยกเว้น

(3) ค่าธรรมเนียมรายปี

- ยกเว้น

(4) ค่าธรรมเนี ยมการเพิ, มทุนเพื, อรองรับ - ยกเว้น
การใช้ สิ ทธิ ต ามใบแสดงสิ ทธิ ใ น
แต่ละครั=งที,มีการเพิ,มทุน
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ประเภท
3. หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ
(1) ค่าธรรมเนียมการยื,นคําขอ

อัตราค่ าธรรมเนียม
- 15,000 บาท

(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

- ร้ อ ยละ 0.0125 ของจํา นวนเงิ น ที, อ อกหุ ้ น กู้ หรื อ
หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ ณ วันที, ยื,นคําขอให้รับหลักทรัพย์
โดยมี ค่าธรรมเนี ยมขั=นตํ,าไม่น้อยกว่า 15,000 บาท
และค่าธรรมเนียมขั=นสูงไม่เกินกว่า 50,000 บาท

(3) ค่าธรรมเนียมรายปี

- ร้ อ ยละ 0.0125 ของจํา นวนเงิ น ที, อ อกหุ ้ น กู้ ห รื อ
หุ ้ น กู้ แ ป ลงส ภาพ โดยมี ค่ าธรรมเนี ยมขั= น ตํ, า
ไม่ น้อยกว่า 15,000 บาท และค่ าธรรมเนี ย มขั=น สู ง
ไม่เกิน 50,000 บาท

4. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื7อหุ้นสามัญหรือ
หุ้นบุริมสิ ทธิหรือหุ้นกู้
(1) ค่าธรรมเนียมการยื,นคําขอ
- 15,000 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

- ร้อยละ 0.0125 ของมูลค่ าใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที,จะ
ซื= อหุ ้ น สามัญ หรื อหุ ้ น บุ ริ มสิ ทธิ ห รื อหุ ้ น กู้โ ดยมี
ค่ าธรรมเนี ย มขั=น ตํ,าไม่ น้อ ยกว่า 15,000 บาท และ
ค่าธรรมเนียมขั=นสูงไม่เกิน 50,000 บาท
กรณี ไม่ได้กาํ หนดมูลค่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้
ชําระค่าธรรมเนียม 15,000 บาท

(3) ค่าธรรมเนียมรายปี

- ร้อยละ 0.0125 ของมูลค่ าใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที,จะ
ซื= อหุ ้ น สามัญ หรื อหุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ห รื อหุ ้ น กู้ โดยมี
ค่ าธรรมเนี ย มขั=น ตํ,าไม่ น้อ ยกว่า 15,000 บาท และ
ค่าธรรมเนียมขั=นสูงไม่เกิน 50,000 บาท
กรณี ไม่ได้กาํ หนดมูลค่าใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้
ชําระค่าธรรมเนียม 15,000 บาท
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ประเภท
(4) ค่าธรรมเนี ยมการเพิ, มทุ นเพื, อรองรั บ - ยกเว้น
การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ในแต่ละครั=งที,มีการเพิ,มทุน
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อัตราค่ าธรรมเนียม

