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ส่วนท่ี 1: บทน า 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) มนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิและสนับสนุนการเขา้ถงึ
ตลาดทุนส าหรบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SMEs”) และวิสาหกิจเริ่มต้น (“Startups”) โดยได้ร่วมกบั
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ในการพฒันาหลกัเกณฑเ์พื่อ
รองรบัการระดมทุนของ SMEs และ Startups และการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยจดัใหม้ตีลาดรอง
ส าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME Board”) ซึง่ไดเ้ปิดรบัฟังความคดิเหน็ เมื่อวนัที ่14 กรกฎาคม – 
13 สงิหาคม 2564 ทีผ่า่นมา 

เพื่อรองรบัการเขา้จดทะเบยีนใน SME Board ส าหรบั SMEs และ Startups ดงักล่าว ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึ
ได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับการเข้าจดทะเบียนใน SME Board โดยอ้างอิงจากรูปแบบการก าหนด
ค่าธรรมเนียมส าหรบัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
(mai) เพื่อให้อตัราค่าธรรมเนียมดังกล่าวมคีวามเหมาะสมและไม่เป็นภาระเกนิสมควรแก่ SMEs และ Startups ที่
ประสงค์จะเขา้จดทะเบยีนใน SME Board อกีทัง้ได้ก าหนดมาตรการสนับสนุนการเขา้จดทะเบยีนใน SME Board 
โดยจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมส าหรบัการเขา้จดทะเบยีนใน SME Board จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2567  

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการผลกัดนัและส่งเสรมิให ้SMEs และ Startups ดงักล่าวสรา้งการเตบิโตเพื่อยา้ยไป
เข้าจดทะเบียนใน SET หรือ mai  ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะปรบัอตัราค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) ส าหรบั 
SMEs และ Startups ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน SME Board เกินกว่า 3 ปีขึ้นไป เป็นอตัราเดียวกนักบัอตัรา
คา่ธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) ของบรษิทัจดทะเบยีนใน mai              

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม
ส าหรบัการเขา้จดทะเบยีนใน SME Board ดงักล่าว โดยท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดต้ัง้แต่บดันี้จนถงึวนัที ่3 กนัยายน 2564 ทางลงิค ์ https://forms.office.com/r/jr0LiCqUkd  
หรอื Email: BusinessStrategyDepartment@set.or.th 

ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ีฝ่่ายกลยุทธ์ธุรกจิ สายงานผูอ้อกหลกัทรพัย์ 
โทรศพัท ์02-009-9519 หรอื Email: BusinessStrategyDepartment@set.or.th 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/jr0LiCqUkd
BusinessStrategyDepartment@set.or.th
mailto:BusinessStrategyDepartment@set.or.th
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ส่วนท่ี 2: ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็  

1. การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัการเข้าจดทะเบียนใน SME Board 

หลกัการ:  อา้งองิจากรปูแบบการก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรบัการเขา้จดทะเบยีนใน SET และ mai เพื่อให้
มคีวามเหมาะสมและไม่เป็นภาระเกนิสมควรแก่ SMEs และ Startups ในกรณีทีป่ระสงคจ์ะยา้ยไปเขา้จด
ทะเบยีนใน SET หรอื mai ในอนาคต  

ขอ้เสนอ:  ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมเป็นจ านวนครึง่หนึ่งของ mai (สอดคลอ้งกบัการก าหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมของ mai ทีก่ าหนดเป็นจ านวนครึง่หนึ่งของ SET) เพื่อใหอ้ตัราค่าธรรมเนียมมคีวามเหมาะสม
และไม่เป็นภาระเกนิสมควรแก่ SMEs และ Startups 

 SET mai SME Board 
ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ 
(Application Fee) 

50,000 บาท 25,000 บาท 12,500 บาท 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
(Initial Fee) 

0.05 % 
ของทุนช าระแลว้ 

 

(min 100,000 บาท / 
max 3 ลบ.) 

0.025 %  
ของทุนช าระแลว้ 

 

(min 50,000 บาท / 
max 1.5 ลบ.) 

0.0125%  
ของทุนช าระแลว้ 

 

(min 5,000 บาท / 
max 0.3 ลบ.) 

ค่าธรรมเนียมรายปี* 
(Annual Fee) 

0.01- 0.035 % 
ของทุนช าระแลว้  

 

(min 50,000 บาท / 
max 3 ลบ.) 

0.020 %  
ของทุนช าระแลว้ 

 

(min 25,000 บาท / 
max 1.5 ลบ.) 

0.010%  
ของทุนช าระแลว้ 

 

(min 5,000 บาท / 
max 0.3 ลบ.) 

*หมายเหตุ: เรยีกเกบ็เป็นรายปีตลอดระยะเวลาทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

2. การปรบัอตัราค่าธรรมเนียมรายปี กรณี SMEs และ Startups จดทะเบียนใน SME Board เกินกว่า 3 ปี  

หลกัการ:  การพฒันา SME Board มเีป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ SMEs และ Startups เขา้มาระดมทุนใน
ตลาดทุน เพื่อสรา้งการเตบิโตของบรษิทัใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะยา้ยไปเขา้จดทะเบยีนใน SET หรอื mai เพื่อเป็น
บรษิทัขนาดใหญ่ทีม่คีณุภาพต่อไป  

ขอ้เสนอ:  กรณี  SMEs และ  Startups เ ป็นบริษัทจดทะ เบียน ใน SME Board เกินกว่ า  3 ปีขึ้น ไป             
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะปรบัอตัราค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) ของบรษิัทจดทะเบยีนดงักล่าวเป็นอตัรา
เดยีวกนักบัอตัราค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) ของบรษิทัจดทะเบยีนใน mai เพื่อผลกัดนัและส่งเสรมิให้
บรษิทัจดทะเบยีนใน SME Board ยา้ยไปเขา้จดทะเบยีนใน SET หรอื mai  
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

(ท่านสามารถแสดงความคดิเหน็บนแบบรบัฟังความคดิเหน็นี้หรอืผ่านทางลงิค ์https://forms.office.com/r/jr0LiCqUkd) 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล ์  

 สถานะของผูใ้หค้วามคดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  บรษิทั SMEs / Startups  บรษิทัหลกัทรพัย/์ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
  กจิการเงนิรว่มลงทนุ (VC) / 
       นิตบิุคคลรว่มลงทนุ (PE) 

 ผูล้งทนุ 

  หน่วยงานภาครฐั  อืน่ๆ (ระบุ)  
 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล)  
ข้อหารือท่ี 1: ท่านเห็นด้วยหรอืไม่ กบัการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัการเขา้จดทะเบยีนใน SME 
Board ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ  

 

ข้อหารือท่ี 2: ท่านเห็นด้วยหรอืไม่ กบัการปรบัอตัราค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) กรณี SMEs และ 
Startups จดทะเบยีนใน SME Board เกนิกว่า 3 ปี เป็นอตัราเดยีวกนักบับรษิทัจดทะเบยีนใน mai 

 

 เหน็ดว้ย 
 

 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย (รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 

 เหน็ดว้ย 
 

 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่:  
 
 

https://forms.office.com/r/jr0LiCqUkd
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ E-mail: BusinessStrategyDepartment@set.or.th ภายใน      
วนัที ่3 กนัยายน 2564  

 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 

 

mailto:BusinessStrategyDepartment@set.or.th

