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ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เร่ือง   บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน  
 “ตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ” พ.ศ. 2558 

 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 32 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 

การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 
ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้ไป 
 
*ขอ้ 2 ค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ ใบแสดงสิทธิ

ในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ ใหเ้ป็นไป
ตามบญัชีทา้ยประกาศน้ี 

(*ความในข้อ 2 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอม็เอไอ” พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 29 ธันวาคม 
2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 

 
*ข้อ 3 - 
*ข้อ 4 - 
(*ยกเลิกความในข้อ 3 และข้อ 4 โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ยกเลิกความใน

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนท่ีเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน  พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี      
13 พฤษภาคม 2565 และมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป) 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558                    

(ลงนาม) เกศรา มญัชุศรี   
(นางเกศรา มญัชุศรี) 

                                                      กรรมการและผูจ้ดัการ 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีตลาดหลกัทรัพย์ไดป้รับปรุงขอ้ก าหนดว่าดว้ยการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การเปิดเผย
สารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์และการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ” ซ่ึง
เป็นขอ้ก าหนดท่ีใหอ้  านาจในการออกประกาศฉบบัน้ี และเพ่ือใหก้ารอา้งอิงขอ้ก าหนดท่ีใหอ้  านาจในการออกประกาศฉบบัน้ี
ถูกตอ้งสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดดงักล่าว จึงสมควรออกประกาศน้ี 

ผลบังคับใช้ 

อตัราค่าธรรมเนียม 
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บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ” 
 

ประเภท อตัราค่าธรรมเนียม 

1. หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ  
(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ - 25,000 บาท 

  
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ - ร้อยละ  0.025  ของทุนช าระแลว้  โดยมีค่าธรรมเนียม

ขั้นต ่าไม่นอ้ยกว่า  50,000  บาท   และค่าธรรมเนียม
ขั้นสูงไม่เกิน 1,500,000 บาท 

 
(3) ค่าธรรมเนียมรายปี - ร้อยละ 0.02  ของทุนช าระแลว้ โดยมีค่าธรรมเนียม

ขั้นต ่าไม่นอ้ยกว่า 25,000 บาท และค่าธรรมเนียมขั้น
สูงไม่เกิน 1,500,000 บาท 

  
(4) ค่าธรรมเนียมการเพ่ิมทุนใน 

แต่ละคร้ังท่ีมีการเพ่ิมทุน 
 

- ยกเวน้  
 
หมายเหตุ  ทุนช าระแลว้ตามบญัชีน้ีให้หมายความถึง
ทุนช าระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญและ/หรือหุ้น
บุริมสิทธิท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

2. ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิม่ทุนที่ 
โอนสิทธิได้ 

 

(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ - ยกเวน้ 
    

(2) ค่าธรรมเนียมแรกเขา้   - ยกเวน้ 
 

(3) ค่าธรรมเนียมรายปี - ยกเวน้ 
 

(4) ค่าธรรมเนียมการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิใน 
แต่ละคร้ังท่ีมีการเพ่ิมทุน 

 
 

- ยกเวน้ 
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ประเภท อตัราค่าธรรมเนียม 

*3. - - 
*4. ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัหรือ

หุ้นบุริมสิทธิ 
 

(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ 
 

- 15,000 บาท 

(2) ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ - ร้อยละ 0.0125 ของมูลค่าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิโดยมีค่าธรรมเนียม
ขั้นต ่าไม่นอ้ยกว่า 15,000 บาท และค่าธรรมเนียมขั้น
สูงไม่เกิน 50,000 บาท  

 กรณีไม่ไดก้ าหนดมูลค่าใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้
ช าระค่าธรรมเนียม 15,000 บาท 

  
   (3) ค่าธรรมเนียมรายปี 

 
 
 
 
 
 
(4) ค่าธรรมเนียมการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ

การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ในแต่ละคร้ังท่ีมีการเพ่ิมทุน 

- ร้อยละ 0.0125 ของมูลค่าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ โดยมีค่าธรรมเนียม
ขั้นต ่าไม่นอ้ยกว่า 15,000 บาท และค่าธรรมเนียมขั้น
สูงไม่เกิน 50,000 บาท  

กรณีไม่ไดก้ าหนดมูลค่าใบส าคญัแสดงสิทธิให้
ช าระค่าธรรมเนียม 15,000 บาท 

 
- ยกเวน้ 

 
 
 

(*ความในข้อ 3 และข้อ 4 ของตารางบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” 
เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ยกเลิกและปรับปรุงความใน
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวกับตราสารหนีท่ี้ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซ้ือขายได้
ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป) 


