(บจ/ร 32-00)

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรือง การยกเว้ นอัตราค่ าธรรมเนียมการยืน คําขอจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์
สํ าหรับผู้ประกอบการในธุรกิจเกีย วกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั นวัตกรรม และธุรกิจ
เกีย วกับเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 31 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื* อง
การรั บหุ ้น สามัญ หรื อหุ ้น บุ ริ มสิ ท ธิ เป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี 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 ให้ย กเลิ กประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย เรื* อง การ
ยกเว้นอัต ราค่ าธรรมเนี ย มการยื*นคําขอจดทะเบี ยนหุ ้น สามัญ ในตลาดหลักทรั พ ย์สําหรั บ ผูป้ ระกอบการ
ในธุ รกิจเกี*ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั นวัตกรรม และธุ รกิ จเกี*ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2557
ลงวันที* 21 เมษายน 2557

บทยกเลิก

ข้อ 3 เพื *อ ประโยชน์ใ นการส่ ง เสริ ม การจดทะเบี ย นหุ ้น สามัญ ของผู ย้ ื *น คํา ขอ
ที * ป ระกอบธุ ร กิ จ เกี * ย วกับ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจ ยั นวัต กรรม และธุ ร กิ จ เกี * ย วกับ เศรษฐกิ จ
สร้ า งสรรค์ ให้ย กเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มการยื*น คํา ขอจดทะเบี ย นหุ ้น สามัญ ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย เรื* อง อัตราค่าธรรมเนี ยมในการรั บ หุ ้น สามัญ หรื อ หุ ้น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบี ยน พ.ศ. 2558 ลงวันที* 11 พฤษภาคม 2558 แก่ ผูย้ ื*นคําขอ ซึ* งยื*นคําขอต่ อตลาดหลักทรัพย์
ภายในปี 2558 โดยผูย้ ื*นคําขอดังกล่าวต้องยื* นเอกสารดังต่ อไปนี<
(1) คํา ขอให้รั บหุ ้นสามัญเป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นและเอกสารประกอบ
คําขอตามที* ตลาดหลักทรั พย์กาํ หนด
(2) เอกสารที* แสดงได้ว่าสํานักงานตอบรับการยื*นคําขออนุ ญาตเสนอขายหุ ้น
สามัญ ที* ออกใหม่ ต่ อประชาชนของผู ้ยื* น คําขอภายใต้โ ครงการว่ าด้วยการส่ งเสริ มการระดมทุ น สําหรั บ
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจเกี*ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั นวัตกรรม และธุรกิจเกี*ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การยกเว้ นอัตรา
ค่ าธรรมเนียม
การยืนคําขอ
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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 เป็ 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 ผ ลในการประกาศใช้ : โดยที* ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ได้ป รั บ ปรุ งข้อ กํา หนดว่า ด้ว ยการรั บ หุ ้ น สามัญ หรื อ หุ ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เป็ น

หลักทรัพย์จดทะเบียนซึ* งเป็ นข้อกําหนดที*ให้อาํ นาจในการออกประกาศฉบับนี< และเพื*อให้การอ้างอิงข้อกําหนดที*ให้อาํ นาจ
ในการออกประกาศฉบับนี<ถูกต้องสอดคล้องตามข้อกําหนดดังกล่าว จึงสมควรออกประกาศนี<
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