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เรื�อง การปรบัปรุงหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ และการปรบัปรุงค่าธรรมเนียมการรบัหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมอทีเีอฟ หน่วยของอทีเีอฟต่างประเทศ ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์และตราสารแสดง
สทิธใินหลกัทรพัยต่์างประเทศ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

เรยีน    กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัสมาชกิตลาดหลกัทรพัยฯ์  
บรษิทัหลกัทรพัยท์ี�มใิชส่มาชกิ  
และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม ทกุบรษิทั 

 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 1. สรปุการปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์
�. สรปุการปรบัปรงุคา่ธรรมเนียมการรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน สาํหรบัตราสารแสดงสทิธใิน
หลกัทรพัยต่์างประเทศ ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอทีเีอฟ และ
หน่วยของอทีเีอฟต่างประเทศ 
@. สาํเนาขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ และประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที�มกีารปรบัปรงุ (จาํนวน 6 ฉบบั) 

  

ตามที�ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มแีผนงานสง่เสรมิใหม้กีารซืCอขายผลติภณัฑท์ี�อา้งองิกบัสนิทรพัยต่์างประเทศ ใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้แก่ ตราสารแสดงสทิธใินหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (DR) ใบสําคญัแสดงสทิธิอนุพนัธ์ (DW) 
กองทุนรวมอทีเีอฟ (ETF) และหน่วยของอทีเีอฟต่างประเทศ (Foreign ETF) รวมทั Cงปรบัปรุงการกาํกบัดูแล DW 
และทบทวนอตัราคา่ธรรมเนียมที�เกี�ยวขอ้ง นั Cน 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอนําสง่หลกัเกณฑท์ี�ไดป้รบัปรงุใหร้องรบั DW ที�อา้งองิกบัหุน้ต่างประเทศ หลกัเกณฑ์
การซืCอขาย DW หลกัเกณฑ์การกํากบัการซืCอขาย DW หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัค่าธรรมเนียม DW รวมถึงปรบัปรุง
หลกัเกณฑ์การกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียม DR , DW , ETF และ Foreign ETF ดงัปรากฎตามรายละเอยีดที�แนบมา
พรอ้มนีC 
 

จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 
 
  

ขอแสดงความนบัถอื 

     
 

(นางสาวรนิใจ ชาครพพิฒัน์) 
รองผูจ้ดัการ  

ลงนามแทนกรรมการและผูจ้ดัการ 
 

ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑต์ราสารทุน  โทรศพัท ์0-2009-9568 
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  สรปุการปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

 
1. ปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการรบั การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์

(Derivative Warrant (DW))  
 
      ปรบัปรุงหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั DW เพื่อสนับสนุนใหม้กีารจดทะเบยีนและซื้อขายผลติภณัฑท์ีเ่ชื่อมโยงกบั
ผลติภณัฑต์่างประเทศ (Cross-Border Products) เพิม่ขึน้ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 
สรปุดงันี้ 
 
หลกัเกณฑก์ารรบัหลกัทรพัย ์  
• เพิม่สนิทรพัยอ์า้งองิ (Underlying Assets) เป็นหุน้ต่างประเทศทีม่คีณุสมบตัติามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ก าหนด และมคีณุสมบตัเิพิม่เตมิดงันี้ 
- เป็นหุน้ต่างประเทศทีม่ขีนาดใหญ่ ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
- ไม่เป็นหุ้นต่างประเทศที่เขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ 
- ก าหนดโควตาในการออก DW ทีม่  ีUnderlying Assets เป็นหุน้ต่างประเทศ โดยเมื่อนับรวม DW ทีอ่อก

โดยผูอ้อก DW ทุกรายรวมกนัแลว้ จะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนหุน้ต่างประเทศทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศทัง้หมด 

 
•  ปรบัปรงุคณุสมบตัขิอง Underlying Assets ทีเ่ป็นดชันีหลกัทรพัยต์่างประเทศใหค้รอบคลุมเพิม่มากขึน้ ดงันี้ 

 
 
หลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูและการเพกิถอน  
•  ปรบัปรงุหลกัเกณฑใ์หค้รอบคลุมและเหมาะสมเพือ่รองรบั DW ทีม่ ีUnderlying Assets เป็นหุน้ต่างประเทศ ดงันี้  

- ใหผู้อ้อก DW เปิดเผยช่องทางการเขา้ถงึขอ้มูลปัจจุบนัของ Underlying Assets ทีเ่ป็นหุน้ต่างประเทศหรอื
ดชันีหลกัทรพัยต์่างประเทศ จากปัจจุบนัทีก่ าหนดใหเ้ปิดเผยเฉพาะช่องทางการเขา้ถงึขอ้มลูของ Underlying 
Assets ทีเ่ป็นดชันีหลกัทรพัยต์่างประเทศ  

- ให้ผู้ออก DW เปิดเผยราคาอ้างองิที่ใช้ในการค านวณมูลค่าเงนิสดที่ส่งมอบโดยไม่ชกัช้า  จากปัจจุบนัที่
ก าหนดใหเ้ปิดเผยภายในวนัทีท่ราบราคา 

- ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจเพิกถอน DW ได้ เมื่อ Underlying Assets ที่เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ หรอืหุ้นต่างประเทศถูกเพกิถอนหรอืถูกขึน้เครื่องหมาย SP (Suspension) ต่อเนื่องกนัเป็น



 

2 
 

ระยะเวลาตัง้แต่ 20 วนัท าการขึน้ไป จากปัจจุบนัทีก่ าหนดเฉพาะทีเ่ป็น Underlying Assets ทีเ่ป็นหุน้ทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์   

- ใหผู้อ้อก DW สามารถรอ้งขอเพกิถอน DW ทีต่นออกได้เมื่อไม่มขีอ้มูล Underlying Assets ทีเ่พยีงพอต่อ
การตดัสนิใจลงทนุ จากปัจจุบนัทีก่ าหนดเฉพาะ Underlying Assets ทีเ่ป็นดชันีหลกัทรพัย ์ 

 เพิม่เหตุเพกิถอนที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาจเพกิถอนได้ในกรณีที่ไม่กระทบต่อผูล้งทุน (ทัง้ Local และ Foreign 
DW) โดยใหผู้อ้อก DW สามารถรอ้งขอเพกิถอน DW ทีต่นออกไดใ้นกรณีทีภ่าครฐัหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจก ากบั
ดแูลออกกฎหมายหรอืนโยบายทีส่่งผลท าใหผู้อ้อก DW หรอื Market Maker ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นระยะ
เวลานาน ทัง้นี้ เฉพาะกรณีไมม่ผีูล้งทนุทีถ่อื DW นัน้แลว้ (ไมม่ ีOutstanding) 
 

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัคา่ธรรมเนียม DW 
• ปรบัปรุงโครงสรา้งค่าธรรมเนียม DW เพื่อใหม้คีวามเหมาะสม โดยยกเลกิการแบ่งประเภทค่าธรรมเนียมเป็น

ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการเก็บ
คา่ธรรมเนียมรายปีกรณีมกีารออก DW สว่นเพิม่ (Further issue)  

• ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัวิธกีารจดัเก็บค่าธรรมเนียม DW  เพื่อให้มคีวามยดืหยุ่นในการปฏบิตัิงาน โดย
ก าหนดวธิกีารช าระคา่ธรรมเนียมเป็นไปตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด  

 
2. ปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารซ้ือขาย 

ปรบัสตูรการค านวณราคาเสนอซือ้ขายสงูสดุหรอืต ่าสดุ (Ceiling & Floor) ส าหรบั DW ทีม่ ีUnderlying Assets 
เป็นหุน้หรอืดชันีหลกัทรพัยต์่างประเทศ โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่13 ธนัวาคม 2564  เป็นตน้ไป สรปุดงันี้ 
 

สูตรการค านวณ C & F ของ DW เดิม สูตรปรบัปรงุใหม่ 

วนัแรก: ราคา IPO + (ราคาปิด Underlying * Exercise Ratio * 100%)  
วนัต่อไป: ราคาปิด DW วนัท าการซือ้ขายก่อนหน้า + (ราคาปิด 
Underlying * Exercise Ratio * 30%) 
ทัง้นี้ราคาต ่าสุดไม่ต ่ากว่า 0.01 บาท 

วนัแรก: ไม่เกนิ 20 เท่าของราคาเสนอขายครัง้แรก     
วนัต่อไป: ไม่เกนิ 20 เท่าของราคาปิด DW ในวนั
ท าการซือ้ขายก่อนหน้า 
ทัง้นี้ราคาต ่าสุดไม่ต ่ากว่า 0.01 บาท 

 
3. ปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ ากบัการซ้ือขาย DW  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ออกหลกัเกณฑก์ ากบัการซื้อขายเพื่อรองรบัการก ากบัดูแลการซือ้ขาย DW โดยมผีลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที ่13 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป สรปุดงันี้ 

ปรบัปรุงการก ากบัการซื้อขาย DW ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนด  โดย
ปัจจุบนั จะก าหนดสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ ASCO ทีใ่ชใ้นปัจจุบนั ทัง้ในด้านปัจจยัและค่าตวัแปรทีพ่จิารณา 
รวมถงึระยะเวลาที่สมาชกิต้องด าเนินการใหลู้กคา้ซื้อ DW นัน้ด้วยการวางเงนิสดเต็มจ านวนก่อนซื้อ หรอืซื้อด้วย
บญัช ีCash Balance ซึ่งก าหนดไว้ที่ 1 สปัดาห์นับแต่วนัท าการถดัจากวนัที่ประกาศ โดยตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะ
ประกาศ DW ดงักล่าว ทีห่วัขอ้ขา่ว “หลกัทรพัยท์ีเ่ขา้ขา่ยมาตรการก ากบัการซือ้ขาย” เชน่เดยีวกบัหุน้สามญั 
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สรปุการปรบัปรงุค่าธรรมเนียมการรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ส าหรบัตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ และหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ  
  
ปรบัปรุงโครงสร้างและอตัราค่าธรรมเนียมส าหรบั DR, DW, ETF และ Foreign ETF รวมถึงปรบัปรุงถ้อยค าใน
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งให้สอดคล้องกนั  โดยก าหนดให้อตัราค่าธรรมเนียมการรบัหลกัทรพัย์จดทะเบยีน ส าหรบั DR 
DW ETF และ Foreign ETF ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป เป็นดงันี้  

 

ประเภทหลกัทรพัย ์ อตัราค่าธรรมเนียม 

DR / ETF / Foreign ETF 
- คา่ธรรมเนียมยืน่ค าขอและแรกเขา้ 100,000 บาท 
- คา่ธรรมเนียมรายปี 50,000 บาท 

DW   
- คา่ธรรมเนียมรบัหลกัทรพัย ์ 

68,000 บาทต่อรุน่ 
 

 

  
 

 
  



ผลบังคับใช้ 

คุณสมบัติเร่ือง
สินทรัพย์อ้างองิ  

คุณสมบั ติของ 
DW ที่อ้างอิงหุ้น
ที่จดทะเบียนใน 
ตลท.  

นิยาม 

 
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2564 
 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) และ (17) แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ใหเ้พ่ิมบทนิยามต่อไปน้ีในขอ้ 2 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 

การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562  
““สินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศ” หมายความว่า สินทรัพยอ์า้งอิงท่ีเป็นหุ้นท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศ” 
 
ขอ้ 3 ให้ยกเลิกความใน (4) และ (5) ของขอ้ 3 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 
ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“(4) มีสินทรัพยอ์า้งอิง (Underlying Asset) อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (ก) หุน้สามญัหรือกลุ่มหุน้สามญัท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 (ข) หุน้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ  
 (ค) ดชันีหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย ์
 (ง)  ดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
 (จ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ 
 (ฉ) สินทรัพยอ่ื์นใดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(5) ในกรณีท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหุ้นสามญัหรือกลุ่ม

หุน้สามญัท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน หุน้สามญัท่ีเป็นสินทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าวหรือหุ้นสามญัหุ้นใดหุ้นหน่ึงท่ี
เป็นองค์ประกอบของกลุ่มหุ้นสามญัท่ีเป็นสินทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าว ตอ้งไม่ออกโดยบริษทัจดทะเบียนซ่ึงอยู่
ระหวา่งการถูกหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว เน่ืองจากเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 (ก) มีเหตุท่ีท าให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน  
 (ข) อยูร่ะหวา่งการด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย 
 (ค) มีสาเหตุอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งร้ายแรง” 
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คุณสมบั ติ ของ 
DW ที่ จั ด ใ ห้ มี
การฝากทรัพย์สิน
บางส่วนหรือไม่
มีการจัดให้มีการ
ฝากทรัพย์สิน ใน
เ ร่ื องสินทรัพย์
อ้างองิ 
 

คุณสมบัติของ DW 
ที่ อ้างอิงหุ้นที่จด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ ตปท. 

ขอ้ 4 ให้เ พิ ่มความต่อไปน้ีเป็น (6) ของขอ้ 3 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 
ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562  

“(6) ในกรณีท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหุ้นท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ตอ้งไม่เป็นหุน้ท่ีมีเหตุเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือ
มีเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั หรือมีสาเหตุอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น
อยา่งร้ายแรง” 

 
ขอ้ 5 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (5) ของขอ้ 4 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 
ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(1) มีสินทรัพยอ์า้งอิงอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ียื่นค าขอจดทะเบียนใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์  

 (ก) หุ้นสามัญท่ีเป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET50 Index หรือดัชนี
หลกัทรัพย ์SET100 Index  

  หุน้สามญัท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีหลกัทรัพย ์SET100 Index ตามวรรคหน่ึง 
ในล าดบัท่ี 51-100 แต่ละหุน้ตอ้งมีคุณสมบติัในเร่ืองมูลค่าหุน้สามญัตามราคาตลาด (Market Capitalization) ตามท่ี
ประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด และมีรายช่ือตามประกาศรายช่ือหลกัทรัพยท่ี์เป็นสินทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(ข) หุน้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ ท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(ข.1) มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด 
(ข.2) มีมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ก าหนด    
(ค) ดัชนีหลกัทรัพย์ SET Index ดัชนีหลกัทรัพย์ SET50 Index ดัชนีหลกัทรัพย์ 

SET100 Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET High Dividend 30 หรือดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ 
(Industry Group Index and Sectoral Index) 

 (ง) ดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
(ง.1) มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด 
(ง.2) มีองค์ประกอบทั้ งหมดของดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหุ้นท่ีมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
(ง.2.1) หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศในประเทศ

กลุ่ม CLMV 
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บทยกเลิก 

คุณสมบั ติ ของ 
DW ที่ จั ด ใ ห้ มี
การฝากทรัพย์สิน
บางส่วนหรือไม่
มีการจัดให้มีการ
ฝากทรัพย์สิน ใน
เร่ืองโควตาของ
สินทรัพย์อ้างองิ 
 

(ง.2.2) หุน้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีส านกังาน
ยอมรับ 

(ง.2.3) หุน้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศซ่ึงเป็นตลาด
หลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีมีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 30 อนัดบัแรกตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(ง.3) มีแหล่งขอ้มูลของดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีผูล้งทุนสามารถเขา้ถึง
และสามารถติดตามขอ้มูลระหวา่งวนัไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

(ง.4) มีรายช่ือดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด   

(จ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีคุณสมบตัิตามที่ประกาศ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

ในการพิจารณาสินทรัพยอ์า้งอิงตามวรรคหน่ึง ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดเง่ือนไข
เพ่ิมเติมของสินทรัพยอ์า้งอิงขา้งตน้ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(5) ในกรณีท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ต้องมีจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหุน้สามญัหรือ
กลุ่มหุ้นสามญัท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 3 (4) (ก) จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีอา้งอิงหุ้น
สามญัใดหุ้นสามญัหน่ึงทั้งท่ีออกแลว้และท่ีอยู่ระหว่างการยื่นค าขอของผูย้ื่นค าขอทุกราย ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
เม่ือรวมกนัทุกประเภทการเสนอขายท่ีตอ้งใชหุ้น้สามญัอา้งอิงดงักล่าวเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามขอ้ก าหนดสิทธิ
แลว้ ตอ้งมีจ านวนไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหุน้สามญัอา้งอิงนั้น 

(ข) ในกรณีท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหุ้นท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศตามขอ้ 3 (4) (ข) จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีอา้งอิงหุ้นใดหุ้นหน่ึงทั้งท่ี
ออกแลว้และท่ีอยู่ระหว่างการยื่นค าขอของผูย้ื่นค าขอทุกราย ณ เวลาใดเวลาหน่ึง เม่ือรวมกนัทุกประเภทการเสนอ
ขายท่ีตอ้งใชหุ้น้อา้งอิงดงักล่าวเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามขอ้ก าหนดสิทธิแลว้ ตอ้งมีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละ 15 
ของจ านวนหุน้อา้งอิงดงักล่าวท่ีมีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ” 

 
ขอ้ 6 ให้ยกเลิกช่ือส่วนท่ี 1 การยื่นค าขอและการพิจารณารับหลกัทรัพย ์ของขอ้บังคับ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 
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การย่ืนค าขอให้
รั บ  DW เ ป็ น
หลักทรัพย์จด
ทะเบียน 

ค่าธรรมเนียม 

หน้าทีข่องผู้ย่ืน
ค าขอ 

ขอ้ 7 ใหย้กเลิกความในวรรคสามและวรรคส่ีของขอ้ 7 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 
ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ในการยื่นค าขอให้รับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงตามขอ้ 3 (4) (ก) หรือ 
(ข)  เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ผูย้ื่นค าขอตอ้งไดรั้บการยืนยนัการจดัสรรสินทรัพยอ์า้งอิงตามขอ้ 4 (5) จากตลาด
หลกัทรัพย ์ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

ผูย้ื ่นค าขอท่ีไดร้ับการยืนยนัการจดัสรรสินทรัพยอ์า้งอิงตามวรรคสามตอ้ง เร่ิมด าเนินการ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยหากพน้ระยะเวลา
ดงักล่าวแลว้ ใหถื้อว่าผลการยืนยนัการจดัสรรสินทรัพยอ์า้งอิงในคราวนั้นส้ินสุดลงนบัแต่ครบก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าว” 

 
ขอ้ 8 ใหย้กเลิกความในขอ้ 13 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ 

การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 
และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 13 ให้ผูย้ื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมการรับใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามอตัราท่ี
คณะกรรมการก าหนด โดยการช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

ผูย้ื่นค าขอไม่อาจยื่นค าขอให้รับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ส่วนเพ่ิม (Further Issue) หรือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นใหม่ (New Issue) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ หากผู ้ยื่นค าขอยงัช าระ
ค่าธรรมเนียมการรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเคยยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้งครบถว้น
ตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด”  
 

ขอ้ 9 ให้ยกเลิกความในขอ้ 18 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ
รับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 18 ให้ผูย้ื่นค าขอปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติคณะกรรมการ และขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจน
หนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดใหถื้อปฏิบติั” 
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เหตุการณ์ ท่ี ต้อง
เ ปิ ด เ ผยภาย ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย
ช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลสินทรัพย์
อ้างองิ ตปท. 

ขอ้ 10 ให้ยกเลิกความใน (1) ของขอ้ 21 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(1) กรณีก าหนดให้ส่งมอบเป็นเงินสด ให้เปิดเผยราคาอา้งอิงท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่า
เงินสดท่ีส่งมอบโดยไม่ชกัชา้หลงัจากท่ีทราบราคาอา้งอิงดงักล่าว แต่ตอ้งไม่เกินกวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีทราบ” 
 

ขอ้ 11 ใหย้กเลิกความในขอ้ 22 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ 
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ .ศ. 2562 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 22 ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีสินทรัพยอ์า้งอิงเป็นสินทรัพยอ์า้งอิง
ต่างประเทศ ให้บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เปิดเผยช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัของ
สินทรัพยอ์า้งอิงดงักล่าวผ่านช่องทางท่ีผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นหรือผูล้งทุนสามารถเขา้ถึง
ช่องทางนั้นได ้
 ข้อมูลของสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศตามวรรคหน่ึง อย่างน้อยต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ โดยจะจดัใหมี้ฉบบัแปลเป็นภาษาไทยดว้ยกไ็ด”้ 
 

ขอ้ 12 ให้ยกเลิกความในหมวด 7 การเพิกถอน ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“หมวด 7 
การเพกิถอน 

 

ขอ้ 35 ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีจดัให้มีการฝากทรัพยสิ์นบางส่วนหรือไม่มี
การจดัใหมี้การฝากทรัพยสิ์นถูกเพิกถอนและส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือเกิดกรณีใดกรณี
หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) เม่ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ครบก าหนดอายตุามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
(2) เม่ือสินทรัพยอ์า้งอิงถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และในกรณีท่ี

สินทรัพยอ์า้งอิงเป็นกลุ่มหุน้สามญัท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหถื้อวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ถูกเพิกถอน
และส้ินสภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเม่ือหุ้นสามญัหุ้นใดหุ้นหน่ึงท่ีเป็นองค์ประกอบของกลุ่มหุ้น
สามญัท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(3) เม่ือสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีเป็นหุน้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศถูกเพิกถอน
จากตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ  

(4) เม่ือสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีเป็นดชันีหลกัทรัพยถู์กยกเลิกการค านวณดชันี 

เหตุท่ีถือว่า DW 
ถูกเพิกถอนและ
ส้ินสภาพจากการ
เ ป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน 
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ขอ้ 36 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุใหใ้บส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ี
จดัให้มีการฝากทรัพยสิ์นบางส่วนหรือไม่มีการจดัให้มีการฝากทรัพยสิ์นเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้   

(1) บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ขอเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(2) บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ขอเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เน่ืองจากเห็นว่าภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจก ากบัดูแลมีการออก
กฎหมายหรือนโยบายใดท่ีส่งผลให้บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นหรือผูดู้แลสภาพคล่องอาจ
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดไดเ้ป็นระยะเวลานานหรือมีแนวโนม้ต่อเน่ืองกันเป็น
ระยะเวลานาน   

(3) บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ขอเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จาก
การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในกรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีสินทรัพยอ์า้งอิงเป็นดชันีหลกัทรัพยห์รือ
หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ เน่ืองจากเห็นว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจท าให้มีขอ้มูลของหุ้นท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือดชันีหลกัทรัพยไ์ม่เพียงพอต่อการตดัสินใจในการลงทุน
ของผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หรือผูล้งทุน หรือมีเหตุการณ์ท่ีอาจท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
หรือผูล้งทุนไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือดชันีหลกัทรัพย์
ดงักล่าวได ้และเหตุการณ์ดงักล่าวมีแนวโนม้ต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลานาน 

(4) เม่ือปรากฏว่าขอ้มูลการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีปรากฏในแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหรือหนงัสือช้ีชวนซ่ึงบริษทัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ไดย้ื ่นต่อ
ส านกังานไม่ถูกตอ้งหรือขอ้มูลการยื่นขอจดทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในแบบค าขอหรือเอกสารอ่ืน
ใดซ่ึงไดย้ื่นต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ถูกตอ้ง 

(5) หุน้สามญัท่ีเป็นสินทรัพยอ์า้งอิงหรือหุน้สามญัหุน้ใดหุน้หน่ึงท่ีเป็นองคป์ระกอบของ
กลุ่มหุน้สามญัท่ีเป็นสินทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ถูกตลาดหลกัทรัพยส์ั่งหา้มซ้ือหรือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราวตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
เป็นการชัว่คราวต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20 วนัท าการข้ึนไป 

(6) หุน้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเป็นสินทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ถูกตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศสั่งห้ามซ้ือหรือขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นการ
ชัว่คราวต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20 วนัท าการข้ึนไป 

(7) บริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีการด าเนินการในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ หรือมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
ซ่ึงมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษทัท่ีออกใบส าคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

(8) เหตุอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

เหตุท่ี DW เข้า
ข่ า ย อ า จ ถู ก
เพกิถอน 
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ขอ้ 37 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจหน้าท่ี เก่ียวกบั
การพิจารณาสัง่เพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เม่ือบริษทัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ขอเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 36 (1) ก่อนท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ดงักล่าวจะมีการซ้ือขาย
ในตลาดหลกัทรัพย ์
 (2)  เม่ือปรากฏเหตุการณ์ตามขอ้ 36 (2) ขอ้ 36 (3) ขอ้ 36 (4) ขอ้ 36 (5) หรือขอ้ 36 (6) และ
ไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เหลืออยู ่โดยไม่นบัรวมจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีถือโดยบริษทั
ท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์และผูดู้แลสภาพคล่อง 
 
  ขอ้ 38 ใหน้ าความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
มาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี”  
           
  ประกาศ ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรเพ่ิมเติมประเภทสินทรัพยอ์า้งอิงของใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ให้ครอบคลุมหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศและครอบคลุมดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศเพิม่ข้ึน 
รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
อีกทั้งเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศและการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสม
กบัประเภทสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีเพ่ิมข้ึนและสอดคลอ้งหลกัเกณฑก์ารเพิกถอนหลกัทรัพยอ่ื์น จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

ก า ร น า เ กณ ฑ์
เ พิ ก ถ อ น
หลักทรัพย์ม า
ใช้โดยอนุโลม 

การมอบหมาย
ใ ห้ ผู้ จั ด ก า ร มี
อ านาจหน้าที่ใน
การส่ังเพกิถอน  



 

 
 

 
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การซ้ือขาย การชําระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2564 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (8) (9) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 13 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป  
 
  ขอ้ 2 ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ” ใน
ขอ้ 2 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพย์
ในตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง ยกเลิกขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัการรับตราสารหน้ีท่ีไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บอนุญาตใหท้ าการ
ซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 
 
  ขอ้ 3 ใหเ้พ่ิมบทนิยามต่อไปน้ีในขอ้ 2 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 
ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ยกเลิกขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และปรับปรุงความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัการรับตราสารหน้ีท่ีไดรั้บ
การจดทะเบียนหรือไดรั้บอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 
  ““ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ” 
 
  ขอ้ 4 ให้ยกเลิกความในขอ้ 26 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
การซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2555 
ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บังคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง ยกเลิกขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และปรับปรุงความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัการรับตราสารหน้ีท่ีไดรั้บ
การจดทะเบียนหรือไดรั้บอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2563 และ
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 

นิยาม 
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“ขอ้ 26 ราคาเสนอซ้ือขายสูงสุดหรือต ่าสุดใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัต่อไปน้ี 

ประเภทหลกัทรัพย์ ราคาสูงสุด 
(Ceiling) 

ราคาตํา่สุด 
(Floor) 

(1) การซ้ือขายในวนัแรก 
(1.1) หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 หุน้ 
 หน่วยลงทุน 
 หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ 
 หน่วยทรัสต ์
 ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ 

ไม่เกิน 3 เท่าของราคาเสนอ
ขายคร้ังแรก (IPO Price) 
 
 
 

ไม่ต ่ากวา่ 0.01 บาท 

(1.2) หลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อ ไม่เกิน 3 เท่าของราคาเสนอ
ขายคร้ังแรก (IPO Price) 

ไม่ต ่ากวา่ 0.01 บาท 

(1.3) หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุน

ท่ีโอนสิทธิได ้
 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ยกเวน้

ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตาม (1.4) 
 หลกัทรัพย์แปลงสภาพท่ีบริษัท

จดทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่ผูถื้อ
หุ้นในประเทศไทยตามส่วนจ านวนหุน้
ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยู ่ 

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนจากราคา
เสนอขายคร้ังแรก (IPO Price)
ไม่เกิน 1 เท่าของราคาปิดของ
สินทรัพยอ์า้งอิงในวนัท าการ
ซ้ือขายก่อนหนา้คูณดว้ยอตัรา
แปลงสภาพ  

เปล่ียนแปลงลดลงจากราคา
เสนอขายคร้ังแรก (IPO Price) 
ไม่เกิน 1 เท่าของราคาปิดของ
สินทรัพยอ์า้งอิงในวนัท าการ
ซ้ือขายก่อนหนา้คูณดว้ยอตัรา
แปลงสภาพ ทั้ งน้ี ไม่ต ่ ากว่า 
0.01 บาท 

(1.4) ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท่ีมี
สินทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือดชันี
หลกัทรัพยต่์างประเทศ 

ไม่เกิน 20 เท่าของราคาเสนอ
ขายคร้ังแรก (IPO Price) 

ไม่ต ่ากวา่ 0.01 บาท 

(1.5) หลกัทรัพยอ่ื์น  ไม่ก าหนด 

(2) การซ้ือขายในแต่ละวัน  
(2.1) หลกัทรัพย  ์ยกเวน้หลกัทรัพยต์าม 
(2.2), (2.3)  และ (2.4) 

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิดใน
วนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้ ทั้งน้ี ราคาต ่าสุดไม่ต ่ากวา่ 0.01 บาท 

ราคาเสนอซ้ือขาย
สูงสุดและ ต่ํ า สุด 
(Ceiling & Floor)  
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” 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564  
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 

 
 
เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงช่ือหลกัทรัพยจ์าก "ตราสารแสดงสิทธิการ
ฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ" เป็น "ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ" เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์ราคาเสนอซ้ือขายสูงสุดและต ่าสุด 
(Ceiling & Floor) ของใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ
หรือดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศ จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

(2.2) หลกัทรัพยท่ี์บุคคลต่างดา้วเป็นผูถื้อ เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาปิด
ของหลกัทรัพยต์าม (2.1) ในวนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้ ทั้งน้ี 
ราคาต ่าสุดไม่ต ่ากวา่ 0.01 บาท 

(2.3) หลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพ่ิมทุน

ท่ีโอนสิทธิได ้  
 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  
 ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ยกเวน้

ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตาม (2.4) 
 หลกัทรัพย์แปลงสภาพท่ีบริษัท

จดทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่
ผู ้ถือหุ้นในประเทศไทยตามส่วนจ านวน
หุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคนมีอยู ่

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากราคาปิดในวนัท าการซ้ือขาย
ก่อนหนา้ไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิดของสินทรัพยอ์า้งอิงใน
วนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้คูณดว้ยอตัราแปลงสภาพ ทั้งน้ี ราคา
ต ่าสุดไม่ต ่ากวา่ 0.01 บาท 

(2.4) ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ท่ีมี
สินทรัพยอ์า้งอิงเป็นหุน้ท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือดัชนี
หลกัทรัพยต่์างประเทศ 

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไม่เกิน 20 เท่าของราคาปิดใน
วนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้ ทั้งน้ี ราคาต ่าสุดไม่ต ่ากวา่ 0.01 บาท 



 

 

ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การซ้ือหลกัทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

 

  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 3/1 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการ
ด าเนินการกรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด พ.ศ. 2544 ลงวนัท่ี 
29 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการด าเนินการ
กรณีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยผ์ิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 
10 กรกฎาคม 2558 ขอ้ 9 ขอ้ 14 และขอ้ 16 ของขอ้บังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอน
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ขอ้ 4 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
มาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ 
พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 
มาตรการด าเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการด าเนินธุรกิจ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 และขอ้ 10 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกบัการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการชัว่คราว พ.ศ. 2562 
ลงวนัที่ 20 ธันวาคม 2562 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 

  ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 13 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 

ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 7 ของประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2562 และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 7 ใหส้มาชิกเร่ิมด าเนินการใหลู้กคา้ซ้ือหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายผิดไปจากสภาพปกติ
ของตลาดด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ในวนัท าการถัดจากวันท่ีตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้
หลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยใหท้ าการซ้ือขายดว้ยบญัชี
ดงักล่าวเป็นระยะเวลาตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด” 
   

ประกาศ ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564   
 

(ลงนาม) ภากร ปีตธวัชชัย 

   (นายภากร ปีตธวชัชยั) 
กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยบญัชีแคชบาลานซ์ 
(Cash Balance) ในส่วนระยะเวลาใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของหลกัทรัพยแ์ต่ละประเภท จึงสมควรออกประกาศฉบบัน้ี 

การซ้ือหลักทรัพย์ 
ด้ ว ย บั ญ ชี แ ค ช 
บาลานซ์  กรณีมี
การซ้ือขายผิดไป
จากสภาพปกต ิ

ผลบังคับใช้ 



 

 
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  อตัราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีีเอฟ หน่วยของอทีีเอฟต่างประเทศ  
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 

 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 13 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและ
เพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
2553 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน 
และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ขอ้ 13 ของ
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศ
ของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟ
ต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ขอ้ 13 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 
ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ 
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี  
19 พฤศจิกายน 2564 และขอ้ 12 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ พ.ศ.  2564 ลงวนัที่  23 
กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
  

ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป 
   

ขอ้ 2 ในประกาศน้ี 
“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของ
กองทุนรวมอีทีเอฟ  

“หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ” (Exchange Traded Fund) หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟ
ต่างประเทศ ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศ
ของอีทีเอฟต่างประเทศ  

“ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์” หมายความว่า ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

  

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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“ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

 
ขอ้ 3 ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ

ต่างประเทศ ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน ให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในบญัชีแนบทา้ยประกาศน้ี  

  
ประกาศ ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564   

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 

 (นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงโครงสร้างและอตัราค่าธรรมเนียมในการรับ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน จึงสมควรออกประกาศฉบบัน้ี 

อตัราค่าธรรมเนียม 



3 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
 

1. กรณีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟและหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ  
ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอและค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ไม่เกิน 100,000 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่เกิน 50,000 บาท 

  
2. กรณีใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียน  

ไม่เกิน 68,000 บาท 

 
3. กรณีตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 
(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอและค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ไม่เกิน 100,000 บาท 
(2) ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่เกิน 50,000 บาท 

 
หมายเหตุ: ส าหรับอตัราค่าธรรมเนียมท่ีมีการเรียกเก็บจริง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะแจง้ให้ผูอ้อก
หลกัทรัพยท์ราบล่วงหนา้ 

 

 

อัตราค่าธรรมเนียม
ส าหรับ ETF และ 
Foreign ETF 
 

อัตราค่าธรรมเนียม
ส าหรับ DR 

อัตราค่าธรรมเนียม
ส าหรับ DW  
 



 

 

 

 
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  ยกเลกิประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกีย่วกบัอตัราค่าธรรมเนียมในการรับ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอทีีเอฟต่างประเทศ ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  

และตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  
 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังค ับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เ ร่ือง 
การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 
28 กนัยายน 2553 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอน
หน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 
ขอ้ 13 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผย
สารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของ
อีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ขอ้ 13 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 
ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การ
เปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 
และขอ้ 12 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการ
เพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  
ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป  

 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 
(1) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมใน

การรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2553 
(2)  ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมใน

การรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 
(3) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมใน

การรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 
(4) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมใน

การรับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 
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(5) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมใน
การรับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 

(6) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมใน
การรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 

(7) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมใน
การรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 

(8) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมใน
การรับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 

 
 ขอ้ 3 ใหบ้รรดาค าสั่ง หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีออกตามความในประกาศท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 หรือท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัเน่ืองจากบทเฉพาะกาลของ
ประกาศท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 ดงักล่าว ซ่ึงไดใ้ชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบั ยงัคงใชไ้ดต่้อไป
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมในการ
รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 จนกวา่
จะมีค าสัง่ หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายในเร่ืองดงักล่าวออกมาใชบ้งัคบัแทน 
 ในกรณีท่ีมีการอา้งอิงประกาศท่ีถูกยกเลิกตามขอ้ 2 ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง อตัราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 แทน 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564   

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดมี้การปรับปรุงโครงสร้างและอตัราค่าธรรมเนียมในการรับ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเห็นควรยกเลิกโครงสร้างและอตัราค่าธรรมเนียมเดิม จึงสมควรออก
ประกาศฉบบัน้ี 

บทเฉพาะกาล 



 

 

 
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพเิศษ เพ่ือส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ส าหรับการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
และใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มสิีนทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564 

 
  อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 13 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและ
เพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2553 
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน 
และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ขอ้ 13 ของ
ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผย
สารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของ
อีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ขอ้ 13 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 
ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ 
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี  
19 พฤศจิกายน 2564 และขอ้ 12 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
  

 ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป 
   
 ขอ้ 2 ใหย้กเลิกบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือส่งเสริมการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ส าหรับการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์

ผลบังคับใช้ 

อตัราค่าธรรมเนียม 
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ต่างประเทศ และใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
พ.ศ. 2564 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 และใหใ้ชบ้ญัชีอตัราค่าธรรมเนียมแนบทา้ยประกาศน้ีแทน 

 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564   

 
(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 

 (นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมในการรับหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ และตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน จึงสมควรออกประกาศฉบบัน้ี 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
 
1. ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ และตราสาร

แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัต่อไปน้ี  

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 
(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ ยกเวน้ 
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ยกเวน้ 
(3) ค่าธรรมเนียมรายปี 10,000 บาท 

 
2. ค่าธรรมเนียมในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีสินทรัพย์อา้งอิงต่างประเทศเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัต่อไปน้ี 

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมการรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีสินทรัพย์
อา้งอิงต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

10,000 บาท 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียม
ส าหรับ DW ที่ มี
สินทรัพย์ อ้ างอิ ง
ต่างประเทศ 

อัตราค่าธรรมเนียม
ส าหรับ ETF, ETF 
ต่างประเทศ และ 
DR 
 


