สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
การกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยม
สาหรับการเข้าจดทะเบียนใน SME Board

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ
การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดรองสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (“SME
Board”)
ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นทีไ่ ด้รบั จากผูใ้ ห้ความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ระหว่างวันที่
24 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 รวม 41 ราย ซึง่ ประกอบด้วย บริษทั SMEs หรือ Startups 28 ราย, กิจการเงิน
ร่วมลงทุน (VC) หรือ นิตบิ ุคคลร่วมทุน (PE) 4 ราย, หน่ วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 3 ราย, บริษทั หลักทรัพย์ 4 ราย,
ชมรมวาณิชธนกิจ และธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้มกี ารรับฟั งความคิดเห็นจากกลุ่มย่อย
(Focus Group) 1 ครัง้ กับบริษทั SMEs หรือ Startups จานวน 61 ราย จึงขอรวมความคิดเห็นของ Focus Group ไว้ใน
การสรุปผลการรับฟั งความคิดเห็นฉบับนี้ดว้ ย โดยมีรายละเอียดความเห็นและข้อเสนอแนะปรากฏตามเอกสารนี้
ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะน าความเห็นและข้อเสนอแนะต่า ง ๆ ที่ได้ร บั จากการรับฟั งความคิดเห็นในครัง้ นี้ มาใช้
ประกอบการพิจารณาจัดทาหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องต่อไป
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ข้อหารือที่ 1: การกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมสาหรับการเข้าจดทะเบียนใน SME Board
สรุปประเด็นสาคัญเพื่อรับฟังความคิ ดเห็น
หลักการการกาหนดอัตราค่า ธรรมเนีย มสาหรับ การเข้า จดทะเบีย นใน SME Board อ้า งอิงจากรูป แบบการกาหนด
ค่า ธรรมเนีย มสาหรับการเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai เพื่อให้ม คี วามเหมาะสมและไม่เ ป็ นภาระเกินสมควรแก่
SMEs และ Startups ในกรณีทปี่ ระสงค์จ ะย้ายไปเข้าจดทะเบีย นใน SET หรือ mai ในอนาคต โดยมีข อ้ เสนออัตรา
ค่าธรรมเนียม ดังนี้
SET

mai

SME Board

50,000 บาท

25,000 บาท

12,500 บาท

0.05 %
ของทุนชาระแล้ว
(min 100,000 บาท /
max 3 ลบ.)
0.01- 0.035 %
ของทุนชาระแล้ว

0.025 %
ของทุนชาระแล้ว
(min 50,000 บาท /
max 1.5 ลบ.)
0.020 %
ของทุนชาระแล้ว

0.0125%
ของทุนชาระแล้ว
(min 5,000 บาท /
max 0.3 ลบ.)
0.010%
ของทุนชาระแล้ว

(min 50,000 บาท /
max 3 ลบ.)

(min 25,000 บาท /
max 1.5 ลบ.)

(min 5,000 บาท /
max 0.3 ลบ.)

ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ
(Application Fee)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(Initial Fee)

ค่าธรรมเนียมรายปี *
(Annual Fee)

*หมายเหตุ: เรียกเก็บเป็ นรายปี ตลอดระยะเวลาทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ ได้รบั
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมสาหรับการเข้าจดทะเบียนใน SME Board โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับการเข้าจดทะเบียนใน SME Board
1%

99%

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

• สาหรับผูไ้ ม่เห็นด้วย ให้ขอ้ เสนอแนะเรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ (Application Fee) ไม่ควรเกิน 10,000 บาท
เพราะสถานะของกิจการทีจ่ ะเข้าจดทะเบียนใน SET หรือ mai เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการทีจ่ ะเข้าจดทะเบียนใน
SME Board ยังคงต่างกันมาก
2
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ข้ อ หารื อ ที่ 2: การปรับ อัต ราค่ า ธรรมเนี ยมรายปี กรณี SMEs และ Startups จดทะเบี ย นใน SME Board
เกิ นกว่า 3 ปี
สรุปประเด็นสาคัญเพื่อรับฟังความคิ ดเห็น
การพัฒนา SME Board มีเป้ าหมายเพื่อเปิ ดโอกาสให้ SMEs และ Startups เข้ามาระดมทุนในตลาดทุน เพื่อสร้างการ
เติบโตของบริษทั ให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะย้ายไปเข้าจดทะเบียนใน SET หรือ mai เพื่อเป็ นบริษทั ขนาดใหญ่ท่มี คี ุณภาพ
ต่อไป ดังนัน้ กรณี SMEs และ Startups เป็ นบริษทั จดทะเบียนใน SME Board เกินกว่า 3 ปี ขน้ึ ไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) ของบริษทั จดทะเบียนดังกล่าวเป็ นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าธรรมเนียม
รายปี (Annual Fee) ของบริษทั จดทะเบียนใน mai เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้บริษทั จดทะเบียนใน SME Board ย้ายไป
เข้าจดทะเบียนใน SET หรือ mai
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ ได้รบั
การปรับอัตราค่าธรรมเนียมรายปี กรณี จดทะเบียนใน SME Board เกินกว่า 3 ปี

12%

88%
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

• สาหรับผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วย ให้ขอ้ เสนอแนะเรือ่ งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมรายปี ดังนี้
1. ควรปรับค่าธรรมเนียมให้เป็ นอัตราแบบขัน้ บันได เพือ่ ให้บริษทั สามารถปรับตัวได้งา่ ยขึน้
2. ควรปรับค่าธรรมเนียมของ SME Board ตามรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ มากกว่าการปรับค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาทีจ่ ด
ทะเบียนใน SME Board
3. ในกรณีทจ่ี ดทะเบียนใน SME Board เกินกว่า 3 ปี ควรกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายปี (Annual Fee) ต่ากว่า mai
• ทัง้ นี้ มีผใู้ ห้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม เรื่องการผลักดันให้บริษทั ย้ายไปเข้าจดทะเบียนใน SET หรือ mai ด้วยวิธกี ารขึน้
ค่าธรรมเนียมว่า ควรทาควบคู่ไปกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การให้ม ี mentor เข้าไปช่วยผลักดันด้านกลยุทธ์ หรือ
แนะนา Growth Strategy ทีเ่ หมาะสม

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

3

