(บจ/ร 01-10)
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื อง อัตราค่ าธรรมเนียมในการรั บหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิ ทธิเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 31 และ ข้อ 98 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื+ อง การรับหุ น้ สามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน พ.ศ. 2558 ลงวันที+ 11 พฤษภาคม 2558
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี:
ข้อ 1

ประกาศนี: ให้ใช้บงั คับตั:งแต่วนั ที+ 16 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้นไป

ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื+ อง อัตราค่าธรรมเนี ยม
ในการรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที+ 16 มกราคม 2544
(2) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื+ อง อัตราค่าธรรมเนี ยม
ในการรับหุน้ สามัญหรื อหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที+ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที+ 16 มิถุนายน 2554

ผลบังคับใช้

ข้อ 2

บทยกเลิก

ข้อ 3 ค่ า ธรรมเนี ย มในการรั บ หุ ้น สามัญ หรื อ หุ ้น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น
ให้เป็ นไปตามอัตราที+ กาํ หนดในบัญชี แนบท้ายประกาศนี:

อัตรค่ าธรรมเนียม

*ข้อ 4 การชําระค่าธรรมเนี ยมรายปี บริ ษทั จดทะเบี ยนต้องชําระเป็ นการล่วงหน้าสําหรั บ
ปี ถัดไป โดยให้นบั รอบระยะเวลาตั:งแต่วนั ที+ 1 กรกฎาคมของปี หนึ+ งจนถึงวันที+ 30 มิถุนายน ของปี ถัดไป
เป็ นปี ค่า ธรรมเนี ย ม ในกรณี ที+ หุ ้น สามัญ หรื อ หุ ้น บุริ ม สิ ท ธิ ข องบริ ษ ทั จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรัพ ย์
จดทะเบี ยนไม่เต็มปี ค่าธรรมเนียม ให้คาํ นวณค่าธรรมเนียมรายปี ตามระยะเวลาที+เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

รอบระยะเวลา
ค่ าธรรมเนียม

(*ความในข้ อ 4 เดิ ม ถูก ยกเลิ ก และใช้ ค วามใหม่ นีแ ทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย เรื* อง อัตราค่ าธรรมเนียมในการรั บหุ้ นสามัญหรื อหุ้ นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที* 2) พ.ศ. 2560
ลงวันที* 4 เมษายน 2560 ซึ* งมีผลบังคับใช้ ตังแต่ วันที* 7 เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป)

ประกาศ ณ วันที+ 11 พฤษภาคม 2558
(ลงนาม) สถิตย์ ลิมพงศ์ พันธุ์
(นายสถิตย์ ลิ+มพงศ์พนั ธุ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที+ตลาดหลักทรั พย์ได้ป รั บ ปรุ งข้อ กําหนดว่าด้วยการรั บ หุ ้น สามัญหรื อ หุ ้น บุริมสิ ท ธิ เป็ น
หลัก ทรั พ ย์จดทะเบียนซึ+ ง เป็ นข้อ กําหนดที+ใ ห้อาํ นาจในการออกประกาศฉบับ นี: และเพื+อ ให้ก ารอ้างอิงข้อ กํา หนดที+ใ ห้
อํานาจในการออกประกาศฉบับนี: ถูกต้องสอดคล้องตามข้อกําหนดดังกล่าว จึงสมควรออกประกาศนี:
1

บัญชี อัตราค่ าธรรมเนียมในการรั บหุ้ นสามัญและหุ้ นบุริมสิ ทธิ
ประเภท
1. ค่าธรรมเนี ยมการยื+นคําขอ

อัตราค่ าธรรมเนียม
- 50,000 บาท

2. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า

- ร้อ ยละ 0.05 ของทุน ชํ า ระแล ว้ โดยมีอ ตั รา
ค่า ธรรมเนี ย มขั:นตํ+า ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 บาท และ
อัตราค่าธรรมเนี ยมขั:นสู งไม่เกิ นกว่า 3,000,000 บาท

3. ค่าธรรมเนี ยมรายปี

- ร้อยละ 0.035 ของทุนชําระแล้วในส่ วนที+ไม่เกิน 200
ล้านบาท
- ร้อยละ 0.030 ของทุนชําระแล้วในส่ วนที+ เกิ นกว่า
200 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
-ร้อยละ 0.025 ของทุ นชําระแล้วในส่ วนที+ เกิ นกว่า
1,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
-ร้อยละ 0.020 ของทุ นชําระแล้วในส่ วนที+ เกิ นกว่า
5,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
-ร้อยละ 0.010 ของทุ นชําระแล้วในส่ วนที+ เกิ นกว่า
10,000 ล้านบาท
ทั:งนี: อตั ราค่ า ธรรมเนี ย มขั:นตํ+าต้องไม่ น้อยกว่า
50,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนี ยมขั:นสู งไม่เกินกว่า
3,000,000 บาท

4. ค่าธรรมเนี ยมการเพิ+มทุน

- ยกเว้น
หมายเหตุ ทุนชําระแล้วตามบัญชี น: ี ให้หมายความถึงทุน
ชําระแล้วในส่ วนของหุ น้ สามัญและ/หรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ
ที+เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

*5. –
(*ยกเลิ กความในข้ อ 5 ของบั ญชี แ นบท้ ายประกาศ
โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื* อง อัตราค่ าธรรมเนี ยมในการรั บหุ้นสามัญ
หรื อหุ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน (ฉบับที* 2)
พ.ศ. 2560 ลงวันที* 4 เมษายน 2560 ซึ* งมีผลบังคับใช้
ตังแต่ วันที* 7 เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป)
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