(บจ/ร 31-00)

เรือง

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
การยกเว้ นอัตราค่ าธรรมเนียมการยืน คําขอจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์
ตามโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมใิ จของจังหวัด รุ่ นที 3” พ.ศ. 2558

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 31 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื* อง
การรั บหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุ ริ มสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ย น พ.ศ. 2558 ลงวันที* 11 พฤษภาคม 2558
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี=
ข้อ 1 ประกาศนี=ให้ใช้บงั คับตั=งแต่วนั ที* 16 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที* 31 ธันวาคม 2558

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื* อง การยกเว้น บทยกเลิก
อัตราค่าธรรมเนี ยมการยื*นคําขอจดทะเบียนหุ น้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์ตามโครงการ “หุ น้ ใหม่ ความภูมิใจ
ของจังหวัด รุ่ นที* 3” พ.ศ. 2557 ลงวันที* 12 กุมภาพันธ์ 2557
ข้อ 3 เพื *อ ประโยชน์ใ นการส่ ง เสริ ม การจดทะเบี ย นหุ ้น สามัญ ของผู ย้ ื*น คํา ขอตาม
โครงการ “หุ ้น ใหม่ ความภูมิ ใ จของจังหวัด รุ่ น ที* 3” ให้ย กเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มการยื*น คํา ขอจดทะเบี ย น
หุ ้น สามัญ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื* อง อัต ราค่า ธรรมเนี ย มใน
การรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที* 11 พฤษภาคม 2558 แก่ผยู ้ ื*น
คําขอจดทะเบียนหุ น้ สามัญตามโครงการ “หุ น้ ใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด รุ่ นที* 3” ซึ* งยื*นคําขอต่ อ ตลาด
หลักทรั พย์ภายในปี 2558 โดยผูย้ ื*นคําขอดังกล่าวต้องยื* นเอกสารดังต่ อไปนี=
(1) คํา ขอให้รั บหุ ้นสามัญ เป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ยนและเอกสารประกอบ
คําขอตามที* ตลาดหลักทรั พย์กาํ หนด
(2) เอกสารที* แ สดงได้ว่า สํา นัก งานตอบรั บการยื*น คํา ขออนุ ญ าตเสนอขาย
หุ ้น สามัญ ที* อ อกใหม่ ต่ อ ประชาชนของผู ย้ ื* น คํา ขอภายใต้โ ครงการ “หุ ้น ใหม่ ความภู มิ ใ จของจัง หวัด
รุ่ นที* 3”
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การยกเว้ น
ค่ าธรรมเนียม
การยืนคําขอให้
รับหุ้นสามัญ
เป็ นหลักทรั พย์
จดทะเบียน
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(3) คํารับรองจากที* ปรึ กษาทางการเงิ นว่าผูย้ ื*นคําขอมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่า ด้ว ยการรับ หุ ้น สามัญ หรื อ หุ ้น บุริ ม สิ ท ธิ เ ป็ นหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย น
ยกเว้นคุณสมบัติเรื* องการกระจายการถือหุน้ รายย่อย
ประกาศ ณ วันที* 11 พฤษภาคม 2558
(ลงนาม) สถิตย์ ลิมพงศ์ พันธุ์
(นายสถิตย์ ลิ*มพงศ์พนั ธุ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุ ผลในการประกาศใช้ : โดยที* ตลาดหลักทรั พ ย์ได้ป รั บ ปรุ งข้อ กําหนดว่าด้วยการรั บ หุ ้น สามัญ หรื อ หุ ้น บุ ริมสิ ท ธิ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนซึ* งเป็ นข้อกําหนดที*ให้อาํ นาจในการออกประกาศฉบับนี= และเพื*อให้การอ้างอิงข้อกําหนดที*ให้อาํ นาจ
ในการออกประกาศฉบับนี=ถูกต้องสอดคล้องตามข้อกําหนดดังกล่าว จึงสมควรออกประกาศนี=
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