
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบั           
การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดรองส าหรบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME 
Board”)  

ในการนี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขอสรุปผลการรบัฟังความคดิเหน็ทีไ่ด้รบัจากผูใ้หค้วามเหน็ผ่านทางเวบ็ไซต์ระหว่างวนัที ่          
24 สงิหาคม 2564 – 3 กนัยายน 2564 รวม 41 ราย ซึง่ประกอบดว้ย บรษิทั SMEs หรอื Startups 28 ราย, กจิการเงนิ
ร่วมลงทุน (VC) หรอื นิตบิุคคลร่วมทุน (PE) 4 ราย, หน่วยงานภาครฐัและรฐัวสิาหกจิ 3 ราย, บรษิทัหลกัทรพัย ์4 ราย, 
ชมรมวาณิชธนกจิ และธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัได้มกีารรบัฟังความคดิเห็นจากกลุ่มย่อย 
(Focus Group) 1 ครัง้กบับรษิทั SMEs หรอื Startups จ านวน 61 ราย จงึขอรวมความคดิเหน็ของ Focus Group ไวใ้น
การสรปุผลการรบัฟังความคดิเหน็ฉบบันี้ดว้ย โดยมรีายละเอยีดความเหน็และขอ้เสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้ 

ทัง้นี้  ตลาดหลักทรพัย์ฯ จะน าความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ ที่ได้รบัจากการรบัฟังความคิดเห็นในครัง้นี้  มาใช้
ประกอบการพจิารณาจดัท าหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
  

สรปุผลการรบัฟังความคิดเหน็ 

การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม 
ส าหรบัการเข้าจดทะเบียนใน SME Board 
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ข้อหารอืท่ี 1: การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัการเข้าจดทะเบียนใน SME Board  

สรปุประเดน็ส าคญัเพ่ือรบัฟังความคิดเหน็ 

หลกัการการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัการเขา้จดทะเบยีนใน SME Board อา้งองิจากรปูแบบการก าหนด
ค่าธรรมเนียมส าหรบัการเขา้จดทะเบยีนใน SET และ mai เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมและไมเ่ป็นภาระเกนิสมควรแก่ 
SMEs และ Startups ในกรณีทีป่ระสงคจ์ะยา้ยไปเขา้จดทะเบยีนใน SET หรอื mai ในอนาคต โดยมขีอ้เสนออตัรา
ค่าธรรมเนียม ดงันี้ 

 
 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 
 

ความเหน็และข้อเสนอแนะท่ีได้รบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัการเขา้จดทะเบียนใน  SME Board โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้  

 

 

 

 

 

 

 

 
• ส าหรบัผูไ้ม่เหน็ด้วย ใหข้อ้เสนอแนะเรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ (Application Fee) ไม่ควรเกนิ 10,000 บาท 

เพราะสถานะของกจิการทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนใน SET หรอื mai เมื่อเปรยีบเทยีบกบักจิการทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนใน 
SME Board ยงัคงต่างกนัมาก 

99%

1%

การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบัการเขา้จดทะเบยีนใน SME Board 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย
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ข้อหารือท่ี 2: การปรับอัตราค่าธรรมเนียมรายปี กรณี SMEs และ Startups จดทะเบียนใน SME Board                    
เกินกว่า 3 ปี 

สรปุประเดน็ส าคญัเพ่ือรบัฟังความคิดเหน็ 

การพฒันา SME Board มเีป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให ้SMEs และ Startups เขา้มาระดมทุนในตลาดทุน เพื่อสรา้งการ
เตบิโตของบรษิทัใหม้คีวามพร้อมทีจ่ะยา้ยไปเขา้จดทะเบยีนใน SET หรอื mai เพื่อเป็นบรษิทัขนาดใหญ่ที่มคีุณภาพ
ต่อไป ดงันัน้ กรณี SMEs และ Startups เป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SME Board เกนิกว่า 3 ปีขึน้ไป ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
จะปรบัอตัราค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) ของบรษิทัจดทะเบยีนดงักล่าวเป็นอตัราเดยีวกนักบัอตัราค่าธรรมเนียม
รายปี (Annual Fee) ของบรษิทัจดทะเบยีนใน mai เพื่อผลกัดนัและสง่เสรมิใหบ้รษิทัจดทะเบยีนใน SME Board ยา้ยไป
เขา้จดทะเบยีนใน SET หรอื mai 

ความเหน็และข้อเสนอแนะท่ีได้รบั 

 

 

 

• ส าหรบัผูท้ีไ่มเ่หน็ดว้ย ใหข้อ้เสนอแนะเรือ่งการปรบัอตัราคา่ธรรมเนียมรายปี ดงันี้ 
1. ควรปรบัคา่ธรรมเนียมใหเ้ป็นอตัราแบบขัน้บนัได เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถปรบัตวัไดง้า่ยขึน้ 
2. ควรปรบัคา่ธรรมเนียมของ SME Board ตามรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ มากกว่าการปรบัคา่ธรรมเนียมตามระยะเวลาทีจ่ด

ทะเบยีนใน SME Board 
3. ในกรณีทีจ่ดทะเบยีนใน SME Board เกนิกว่า 3 ปี ควรก าหนดอตัราคา่ธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) ต ่ากว่า mai  

• ทัง้นี้ มผีูใ้หข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิเรื่องการผลกัดนัใหบ้รษิทัยา้ยไปเขา้จดทะเบยีนใน SET หรอื mai ดว้ยวธิกีารขึน้
ค่าธรรมเนียมว่า ควรท าควบคู่ไปกบัมาตรการอื่น ๆ เช่น การให้ม ีmentor เขา้ไปช่วยผลกัดนัด้านกลยุทธ์ หรอื 
แนะน า Growth Strategy ทีเ่หมาะสม 

 
 
          ------------------------------------------------------  

88%

12%

การปรบัอตัราค่าธรรมเนียมรายปี กรณี จดทะเบยีนใน SME Board เกนิกว่า 3 ปี

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย


