
 

   

 
ที� พต. (ว) 1/2564 
 
     23 กรกฎาคม 2564 
 
เรื�อง   การปรบัปรุงหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวกบัผลติภณัฑต์ราสารแสดงสทิธใินหลกัทรพัยต่์างประเทศ และการกาํหนดค่าธรรมเนียม

ในอตัราพเิศษ เพื�อสนบัสนุน Cross Border Products เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรยีน     กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัสมาชกิทุกบรษิทั   

 
สิ�งที�สง่มาดว้ย 1. สรุปการปรบัปรุงหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวกบัผลติภณัฑต์ราสารแสดงสทิธใินหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

2. สรุปการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าธรรมเนียมในอตัราพเิศษเพื�อสนบัสนุน Cross Border 

Products เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. สาํเนาขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที�มกีารปรบัปรุง (จาํนวน 8 ฉบบั) 

 

ตามที�ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้มนีโยบายส่งเสรมิให้มกีารซืJอขายผลติภณัฑ์ที�อ้างองิกบัสนิทรพัยต่์างประเทศ 

(Cross-border Products) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ Depositary Receipt (DR), Exchange Traded Fund (ETF) และ 

Derivative Warrant (DW) ที�อา้งองิกบัหุน้หรอืดชันีหุน้ต่างประเทศ นั Jน 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดป้รบัปรุงหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัตราสารแสดงสทิธใินหลกัทรพัยต่์างประเทศ (Depositary 
Receipt (DR)) รวมถงึยงัไดก้ําหนดค่าธรรมเนียมในอตัราพเิศษเพื�อสนับสนุนการเขา้จดทะเบยีนของ Cross-border Products 
ดงัปรากฏตามรายละเอยีดที�แนบมาพรอ้มนีJ 

 

จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 

            ขอแสดงความนบัถอื 
 

                                                                                       
 

          (นางสาวรนิใจ ชาครพพิฒัน์) 
        รองผูจ้ดัการ 
        ลงนามแทน 

        กรรมการและผูจ้ดัการ 

ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑต์ราสารทุน โทรศพัท ์0-2009-9575 
 



 

   

 
สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 

สรปุการปรบัปรงุหลกัเกณฑที์�เกี�ยวกบัผลิตภณัฑต์ราสารแสดงสิทธิในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

ปรบัปรุงหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบั DR ใหส้อดคลอ้งกบัการปรบัปรุงหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. เพื�อรองรบัการเสนอขาย 

แบบ Direct Listing โดยใหม้คุีณสมบตัเิทยีบเคยีงไดก้บักรณีเสนอขายแบบ Public Offering รวมถงึใหม้กีารเปิดเผย 

มาตราการรองรบักรณีไม่สามารถกระจาย DR ขั Jนตํ�าได ้เพื�อใหผู้ล้งทุนมขีอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน  

รายละเอยีดสรุปไดด้งันีJ 

 

เรื�อง  เกณฑปั์จจบุนั ข้อปรบัปรงุ 

ชื�อหลกัทรพัย ์ ตราสารแสดงสทิธกิารฝากหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ 

ตราสารแสดงสทิธใ์นหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

การเสนอขายและ

การกระจายขั Jนตํ�า 

มกีารกระจายการถอืตราสารแสดงสทิธกิาร

ฝากหลกัทรพัยต่์างประเทศตามหลกัเกณฑ ์

ที�กาํหนดในประกาศก.ล.ต 

 กรณี Public Offering คงเดมิ  
(หลกัเกณฑปั์จจบุนักําหนดใหก้ารกระจายเป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์องสํานกังาน ก.ล.ต.) 

 กรณี Direct Listing: กําหนดให้มีมูลค่าการ
กระจายขั Jนตํ�า และจาํนวนผูถ้อืข ั Jนตํ�าเทา่กบักรณี 

Public Offering ได้ภายใน 3 เดือน นับแต่
วนัเริ�มทาํการซืJอขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การเปิดเผยขอ้มลู รายงานเกี�ยวกบัจาํนวนตราสารแสดงสทิธิ

การฝากหลกัทรพัยต่์างประเทศ ณ วนัทาํ

การสดุทา้ยของทุกเดอืน ตามหลกัเกณฑ ์ที�

กาํหนดในประกาศ ก.ล.ต. 

 ยงัคงให้รายงานขอ้มูลจํานวน DR ณ.สิJนเดอืน
ตามหลกัเกณฑข์องสํานกังาน กลต. 

 กําหนดเพิ�มใหร้ายงานจํานวนผูถ้อื DR เมื�อปิด

สมุดทะเบียนหรือกํ าหนดรายชื� อผู้ถือ DR 
เพื�อให้สิทธิใดๆ ภายใน 14 วันนับจากวันปิด

สมดุทะเบยีนหรอืวนักําหนดรายชื�อผูถ้อื DR  
 เฉพาะกรณี Direct Listing: กําหนดเพิ�มเตมิ  

- รายงานการกระจาย DR เมื�อครบกําหนด 3 
เดือนนับจั Jงแต่วันเริ�มทําการซืJอขายในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ โดยใหร้ายงานภายใน 14 วนั นับ
จากวนัครบกําหนดดงักล่าว 
- ต้องเปิดเผยมาตราการรองรบัในหนังสอืชีJชวน 

กรณีไมส่ามารถกระจาย DR ขั Jนตํ�าได ้

 

 

 

 

 



 

   

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 

สรปุการปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าธรรมเนียมในอตัราพิเศษ เพื�อสนับสนุน Cross Border Products เข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

กําหนดค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวขอ้งกบัการรบัหลกัทรพัยใ์นอตัราพเิศษสาํหรบัหลกัทรพัย ์ETF และ Cross Border Products อนั

ไดแ้ก่ DR, DW และ Foreign ETF เพื�อเป็นการส่งเสรมิใหม้ ีETF และ Cross Border Products เขา้จดทะเบยีนมากขึJน สาํหรบั

หลกัทรพัยท์ี�เริ�มทาํการซืJอขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตั Jงแต่วนัที�ประกาศมผีลบงัคบัใช ้จนถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2567 รายละเอยีด

ตามตาราง 

 

* ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีน ETF และ Foreign ETF จะรวมเป็นค่าธรรมเนียมยื�นคาํขอและค่าธรรมเนียมแรกเขา้  

 

  



  

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอน 

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 
  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี1   

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี1ใหใ้ชบ้งัคบัตั1งแต่วนัที2 2 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิก 
(1) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื2อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ 

และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ พ.ศ. 2558 ลงวนัที2 7 พฤษภาคม 2558 
(2) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื2อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ 

และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัที2 2) พ.ศ. 2560 ลงวนัที2 2 ตุลาคม 2560 
(3) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื2อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ 

และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัที2 3) พ.ศ. 2562 ลงวนัที2 21 มีนาคม 2562 
(4) ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื2อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ 

และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัที2 4) พ.ศ. 2563 ลงวนัที2 23 มิถุนายน 2563 
 
ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบันี1   
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์และให้หมายความรวมถึง

ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยที์2ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที2แทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบันี1  
ยกเวน้ความในขอ้ 8 ขอ้ 12 และ ขอ้ 27 ที2คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที2
แทนได ้

“สาํนกังาน” หมายความวา่ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความวา่ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ที2เกี2ยวขอ้งกบัตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยที์2ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการอนุญาต
ใหท้าํการซื1อขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

บทยกเลิก 
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“ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ” หมายความวา่ ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศตามที2ประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด 

“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที2 มีการซื1 อขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศตามที2ประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด 

“ผูย้ื2นคาํขอ” หมายความวา่ ผูย้ื2นคาํขอจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ
ต่อตลาดหลกัทรัพย ์

“บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิ” หมายความว่า บริษัทที2ออกตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศและมีตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

“ขอ้กาํหนดสิทธิ” หมายความวา่ ขอ้กาํหนดสิทธิตามที2ประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด 
 

หมวด 1 

คุณสมบัตขิองตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

   
ข้อ 4 ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย ์ต่างประเทศที2อาจยื 2นขอจดทะเบียนต่อ

ตลาดหลกัทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี1  
(1) เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศที2ผูย้ื2นคาํขอได้รับอนุญาตจาก

สาํนกังานใหเ้สนอขายต่อประชาชนเป็นการทั2วไป ตามที2ประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด  
(2) ระบุชื2อผูถื้อ 
(3) ไม่มีข้อจํากัดในการโอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ยกเวน้

ขอ้จาํกดัที2เป็นไปตามกฎหมาย ทั1งนี1  ตอ้งระบุขอ้จาํกดันั1นไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
(4) มีการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปนี1  
  (ก) กรณีการเสนอขายโดยการเปิดใหจ้องซื1อตามจาํนวนและภายในระยะเวลาที2

กาํหนด (public offering) ตอ้งมีผูจ้องซื1อและมีมูลค่าการจองซื1อเป็นไปตามที2ประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด หรือ 
  (ข) กรณีการเสนอขายที2ไม่ใช่การเสนอขายตาม (ก) ซึ2 งอาจจะมีลกัษณะเป็น

การเสนอขายผ่านระบบการซื1อขายในตลาดหลกัทรัพย ์(direct listing) ที2เป็นไปตามที2ประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด 
ต้องมีจาํนวนผูถื้อและมูลค่าการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศเทียบเท่ากบั
หลกัเกณฑที์2กาํหนดตาม (ก) ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัที2ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเริ2มทาํการ
ซื1อขายในตลาดหลกัทรัพย ์โดยผูย้ื2นคาํขอตอ้งเปิดเผยมาตรการรองรับในกรณีที2ไม่สามารถกระจายการถือ
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศตามหลกัเกณฑด์งักล่าวไวใ้นหนงัสือชี1ชวนดว้ย 

   
 
    

คุณสมบัติของ DR 
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หมวด 2 

คุณสมบัตขิองผู้ยื�นคําขอ 
   
ขอ้ 5 ผูย้ื2นคาํขอตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานใหเ้ป็นผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิใน

หลกัทรัพยต่์างประเทศ และมีคุณสมบติัตามที2ประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด 
 

หมวด 3 

การยื�นคําขอและการพจิารณารับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ  

และการดาํรงคุณสมบัตขิองผู้ยื�นคําขอ 

 
ขอ้ 6 ให้ผูย้ื 2นคาํขอยื2นคาํขอให้รับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต์่างประเทศต่อ

ตลาดหลกัทรัพยต์ามแบบพร้อมเอกสารที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
การยื2นคาํขอตามวรรคหนึ2 ง ใหผู้ย้ื2นคาํขอยื2นขอจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์

ต่างประเทศที2ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานแลว้ทั1งจาํนวน  
 
ขอ้ 7 ผู ้ยื2นคําขออาจยื2นคําขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับตราสารแสดงสิทธิใน

หลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในเวลาเดียวกบัที2ยื2นขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต่์อ
สาํนกังานกไ็ด ้ 
 

ขอ้ 8 คณะกรรมการจะสั2งรับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเมื2อตลาดหลกัทรัพย์พิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามที2กาํหนดในขอ้บงัคบันี1   

ในการสั2งรับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ คณะกรรมการอาจกาํหนดเงื2อนไขได้
ตามที2เห็นสมควร  

เมื2อคณะกรรมการสั2งรับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
แลว้ ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหนึ2งเริ2มทาํการซื1อขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 2 วนัทาํการนบัแต่
วนัที2คณะกรรมการสั2งรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
ขอ้ 9 ในการพิจารณาคําขอและสั2งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

คณะกรรมการจะพิจารณาคาํขอใหเ้สร็จภายใน 7 วนันบัแต่วนัที2ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บเอกสารหลกัฐานที2ถูกตอ้ง
ครบถว้นจากผูย้ื2นคาํขอแลว้ ทั1งนี1  คณะกรรมการอาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์าํหนา้ที2พิจารณา
คุณสมบติัของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศและผูย้ื2นคาํขอ และสั2งรับตราสารแสดงสิทธิใน

คุณสมบัติของ 

ผู้ยื�นคําขอ 

การยื�นขอจด

ทะเบียน DR 

กา ร ยื� น คํ า ข อ ใ น

เวลาเดียวกับการขอ

อนุญาตสํานักงาน 

การสั�งรับและวัน

เริ�มทําการซื"อขาย 

ระยะเวลาใน 

การพจิารณา 
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หลักทรัพย์ต่างประเทศที2ยื2นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื2อเห็นว่าตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าวมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เงื2อนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบันี1  

ในการพิจารณาคาํขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกใหผู้ย้ื2นคาํขอมาชี1แจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐาน
เพิ2มเติมไดต้ามที2เห็นสมควรภายในเวลาที2กาํหนด 

การนับเวลาตามวรรคหนึ2 ง มิให้นับเวลาตั1งแต่วนัที2ผูย้ื2นคาํขอไดแ้กไ้ขเพิ2มเติมขอ้มูลหรือ
เอกสาร หรือวนัที2ตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั2งการตามวรรคสอง จนถึงวนัที2ตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บขอ้มูลหรือเอกสาร
โดยถูกตอ้งครบถว้น 
 

ขอ้ 10 ในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่เป็นผูค้ ํ1าประกนัการปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามที2กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิของผูย้ื2นคาํขอ 
 

ขอ้ 11 ผูย้ื2นคาํขออาจยื2นคาํขอใหรั้บตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศส่วนเพิ2ม
ต่อตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้โดยส่วนเพิ2มดงักล่าวตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 4 (1) (2) และ (3) 

ในการพิจารณารับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศส่วนเพิ2มตาม
วรรคหนึ2 ง ใหน้าํความตามขอ้ 8 และขอ้ 9 มาใชโ้ดยอนุโลม และใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลที2ไดรั้บ
มอบหมายจากผูจ้ ัดการตลาดหลักทรัพย์ สั2งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนเพิ2มเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้

ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนดงักล่าว เริ2มทาํการซื1อขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 2 วนัทาํการ
นบัแต่วนัที2สั2งรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคสอง 

 
ขอ้ 12 ให้ผู ้ยื2นคําขอชําระค่าธรรมเนียมในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์

ต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามอตัราที2คณะกรรมการกาํหนด โดยการชาํระค่าธรรมเนียมดงักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 
ขอ้ 13 ให้ผูย้ื 2นคาํขอมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลที2ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้

ความเห็นชอบทาํหน้าที2เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

ขอ้ 14 ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด  

 
ขอ้ 15 คณะกรรมการมีอาํนาจในการกาํหนดแนวทางปฏิบติัเพื2อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์

ตามขอ้บงัคบันี1  
  

ก า ร ไ ม่ เ ป็ น ผู้ คํ7 า

ประกันการปฏิบัติ

ตามภาระผูกพนั 

การยื� นคําขอให้

รับ DR ส่วนเพิ�ม 

ค่าธรรมเนียม 

น า ย ทะ เ บียน

หลกัทรัพย์ 

หน้าที�ของบริษัท

ผู้ออก DR 

อํ า น า จ ใ น ก า ร

กาํหนดแนวทาง 
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หมวด 4 

การเปิดเผยข้อมูล 
   ขอ้ 16 ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย ์ เมื2อมี
เหตุการณ์ดงัต่อไปนี1 เกิดขึ1น 

(1) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิมีการดาํเนินการใด ๆ เพื2อใหผู้ถื้อตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศไดรั้บสิทธิต่าง ๆ ที2เกิดจากการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ เช่น เงินปันผล เป็นตน้ 

(2) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิมีการเปลี2ยนแปลงแกไ้ขขอ้กาํหนดสิทธิ  
(3) มีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

เกิดขึ1นกบับริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิ  
(4) ผู ้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการจ่ายปันผลหรือการให้สิทธิในการจองซื1 อ

หลกัทรัพยที์2ออกใหม่ตามประเภทหลกัทรัพยเ์ดิมและตามสัดส่วนการถือหลกัทรัพยข์องผูอ้อกหลกัทรัพยน์ั1น
หรือให้สิทธิรูปแบบอื2นในทาํนองเดียวกันแก่ผูถื้อหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือเมื2อหลกัทรัพยต่์างประเทศ
มีการหยุดซื1อขายหรือถูกสั2งหา้มซื1อหรือขายเป็นการชั2วคราวโดยการขึ1นเครื2องหมายหรือมีการดาํเนินการใด ๆ 
ทาํนองเดียวกนั หรือเมื2อตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศมีคาํสั2งใหผู้อ้อกหลกัทรัพยต่์างประเทศชี1แจง หรือเปิดเผย
สารสนเทศ หรือดาํเนินการใดๆ 

(5) มีเหตุการณ์ใดๆ ตามที2ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิ
ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือเหตุการณ์อื2นใดที2กาํหนดใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิตอ้ง
เปิดเผยต่อสาํนกังาน 

(6) กรณีใด ๆ ที2มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน
หรือต่อการเปลี2ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

 
ขอ้ 17 การเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 16 (1) (2) (3) (5) และ (6) บริษทัผูอ้อกตราสาร

แสดงสิทธิตอ้งเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่ชกัชา้ในวนัที2มีเหตุการณ์เกิดขึ1น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื1อ
หรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั2วโมง หรือหลังเวลาการซื1 อหรือขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์

ในกรณีที2บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเปิดเผยสารสนเทศตาม
ระยะเวลาตามวรรคหนึ2 งได ้ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยก่อนเวลาการซื1อหรือขายหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพยร์อบแรกของวนัทาํการถดัไปอยา่งนอ้ย 1 ชั2วโมง 

 
ขอ้ 18  การเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 16 (4) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิตอ้งเปิดเผยต่อ

ตลาดหลกัทรัพยต์ามกาํหนดเวลาตามขอ้ 17 วรรคหนึ2 ง เวน้แต่เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดขึ1นในระหว่างเวลาการซื1อ
หรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยท์นัทีที2เกิด
เหตุการณ์หรือเมื2อไดรั้บทราบเหตุการณ์ดงักล่าว โดยร้องขอให้ตลาดหลกัทรัพยส์ั2งหา้มการซื1อหรือขายตราสาร

เหตุการณ์ที�ต้อง

เปิดเผยทันที 

กาํหนดเวลาที�ต้อง

เปิดเผยเหตุการณ์

ตามข้อ 16 (1) (2)  

(3) (5) และ (6)  

กาํหนดเวลาที�ต้อง

เปิดเผยเหตุการณ์

ตามข้อ 16 (4) 
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แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศของตนเป็นการชั2วคราวเนื2องจากอยู่ในระหว่างรอการเปิดเผยสารสนเทศ
สาํคญัตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย หลกัเกณฑ ์เงื2อนไข และวิธีการเกี2ยวกบัการหา้มซื1อหรือขายหลกัทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชั2วคราว 

การเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 16 (4) อย่างนอ้ยตอ้งจดัทาํเป็นภาษาองักฤษ โดยบริษทัผูอ้อก
ตราสารแสดงสิทธิจะจดัทาํฉบบัแปลเป็นภาษาไทยเพื2อเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยกไ็ด ้

 
ขอ้ 19 ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศเกี2ยวกบัขอ้มูลของหลกัทรัพย์

ต่างประเทศดงัต่อไปนี1  ผ่านช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื2นใดที2ผูล้งทุนและผูถื้อ
ตราสารแสดงสิทธิสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย  

(1) ขอ้มูลเกี2ยวกบัลกัษณะธุรกิจของหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
(2) เหตุการณ์สาํคญัที2มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของ

ผูล้งทุนหรือต่อการเปลี2ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ รวมทั1งเหตุการณ์ที2
เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศที2หลกัทรัพยต่์างประเทศนั1นมีการจดทะเบียนซื1อขาย  

(3) เหตุการณ์อื2นใดตามที2ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร ทั1งนี1  เป็นไปตามที2ตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศกาํหนด 

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ2ง ใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยโดยไม่ชกัชา้ 
และสารสนเทศดงักล่าวอยา่งนอ้ยตอ้งจดัทาํเป็นภาษาองักฤษโดยจะจดัใหมี้ฉบบัแปลเป็นภาษาไทยดว้ยก็ได ้

 
  ขอ้ 20  กรณีการเสนอขายตามข้อ 4 (4) (ข) ให้บริษัทผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผย
รายงานการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันบัแต่
วนัที2กระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศไดค้รบถว้นตามหลกัเกณฑด์งักล่าวหรือวนัที2
ครบกาํหนด 3 เดือนนบัแต่วนัที2ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเริ2มทาํการซื1อขายในตลาดหลกัทรัพย ์
แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน  

ในกรณีที2ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิไม่สามารถกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศไดต้ามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 4 (4) (ข) ให้ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิดาํเนินการตามมาตรการรองรับที2
กาํหนดไวใ้นหนงัสือชี1ชวนโดยไม่ชกัชา้ 
 
  ขอ้ 21 ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือวนักาํหนดรายชื2อผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ
เพื2อสิทธิใด ๆ ต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือวนักาํหนดรายชื2อผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ
เพื2อสิทธิใด ๆ ดงักล่าว 

ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

ส า ร ส น เ ท ศ

เ กี� ย ว กั บ

ห ลั ก ท รั พ ย์

ต่างประเทศ 

ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ว ัน

ปิดสมุดทะเบียน

แ ล ะ ว ัน กํา ห น ด

รายชื�อผู้ถือ  DR 

เพื�อสิทธิใด ๆ 

การเปิดเผยรายงาน

การกระจายกรณี  

direct listing 
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  หากบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิจะเปลี2ยนแปลงวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือวนักาํหนดรายชื2อผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ
เพื2อสิทธิใด ๆ จากเดิมที2เคยเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ2 ง ให้เปิดเผยการเปลี2ยนแปลงดงักล่าวต่อ
ตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศหรือวนักาํหนดรายชื2อผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเพื2อสิทธิใด ๆ ที2
เคยเปิดเผยไวต้ามวรรคหนึ2งนั1นดว้ย 
 
  ขอ้ 22 ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศเกี2ยวกบัจาํนวนผูถื้อตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันบัแต่วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศหรือวนักาํหนดรายชื2อผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศเพื2อสิทธิใด ๆ  

 
ขอ้ 23 ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิจดัทาํและเปิดเผยสารสนเทศดงัต่อไปนี1ต่อ

ตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาํนกังานตามที2ประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด 
(1) รายงานเกี2ยวกบัจาํนวนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ ณ วนัทาํการ

สุดทา้ยของทุกเดือน ตามที2ประกาศ ก.ล.ต. กาํหนด  
(2) งบการเงิน 
(3) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

 
ขอ้ 24 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือสําเนาเอกสารให้แก่

ตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบันี1  ให ้บริษทัผู อ้อกตราสารแสดงสิทธิ เ ปิดเผยหรือจดัส่งโดยผ่านสื2อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าด ้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของ
บริษทัจดทะเบียนโดยผ่านสื2ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม 

 

หมวด 5 

การเพกิถอน 
 

ขอ้ 25 ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศอาจถูกเพิกถอนออกจากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน เมื2อเกิดกรณีใดกรณีหนึ2งดงัต่อไปนี1  

(1) ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 4 (1) (2) 
และ (3) หรือบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 5  

ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

รายงานจํานวน 

DR/งบการเงิน/

แ บ บ แ ส ด ง

รายการข้อมูล

ประจําปี 

วิ ธีการเปิดเผย

สารสนเทศและ

ก า ร จั ด ส่ ง

เ อ ก ส า ร ห รื อ

สําเนาเอกสาร 

เ ห ต ุใ น ก า ร

เพิกถอน 

 

ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

รายงานจํานวน

ผู้ถือ DR  
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(2) เมื2อหลกัทรัพยต์่างประเทศถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที2อาจกระทบสิทธิประโยชน์ของผูถื้อตราสารแสดงสิทธิ
ในหลกัทรัพยต่์างประเทศอย่างร้ายแรง  

(3) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิดาํเนินการดังต่อไปนี1  อนัอาจมีผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุนหรือต่อการเปลี2ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศ 
 (ก) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ คาํสั2ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์
ตลอดจนหนงัสือเวียนใด ๆ ที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหถื้อปฏิบติั  
 (ข) เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จในแบบคาํขอ งบการเงิน หรือรายงานของบริษทั
ผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิที2ยื2นต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือที2เปิดเผยต่อประชาชนทั2วไป หรือไม่เปิดเผยขอ้มูล
ของบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิที2เป็นสาระสาํคญั หรือมีขอ้ผิดพลาดในการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัผูอ้อก
ตราสารแสดงสิทธิที2เป็นสาระสาํคญั  
  (ค) ดาํเนินการใด ๆ หรือมีเหตุใด ๆ ในลกัษณะที2อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผูล้งทุนหรือต่อการเปลี2ยนแปลงราคาของตราสารแสดง
สิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

(4) ผูส้อบบญัชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัผูอ้อกตราสาร
แสดงสิทธิเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั 

(5) เมื2อมีเหตุการณ์ตามที2ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิให้เป็นเหตุในการเพิกถอนตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(6) บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิร้องขอให้เพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

(7) เมื2อมีเหตุการณ์ตามที2ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นสมควร ทั1งนี1  เป็นไปตามที2ตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศกาํหนด  
 ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลกัทรัพยห์รือบริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิอยู่
ระหว่างการดาํเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั2งห้ามซื1อหรือขายตราสารแสดง
สิทธิในหลกัทรัพย์ต่างประเทศเป็นการชั2วคราว หรือขึ1 นเครื2 องหมายไวที้2ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

ขอ้ 26 ให้บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิที2ประสงค์จะขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามขอ้ 25 (6) ดาํเนินการตามขั1นตอนดงัต่อไปนี1   

การดํ า เ นิ นการ

เพิกถอน DR ตาม

ข้อ 25 (6) 
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(1) แจง้การขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์
ภายในวนัที2บริษทัผูอ้อกตราสารแสดงสิทธิกาํหนดหรือก่อนเวลาการซื1อหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย์
รอบแรกของวนัทาํการถดัไปอยา่งนอ้ย 1 ชั2วโมง  

(2) จดัใหมี้แนวทางดูแลผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศที2ซื1อขายตราสาร
แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศที2เหมาะสม (reasonable exit) ตามแนวทางดงัต่อไปนี1  โดยบริษทัผูอ้อกตราสาร
แสดงสิทธิตอ้งจดัส่งสารสนเทศที2มีขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศนั1น
ทราบเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนก่อนวนัที2มีผลเป็นการเพิกถอน  

(ก) จัดให้มีกลไกรองรับการขายหรือขายคืนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์
ต่างประเทศของผูถื้อตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศซึ2 งมีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 เดือนก่อนวนัที2มี
ผลเป็นการเพิกถอนและไม่นอ้ยกว่า 1 เดือนนบัแต่วนัที2มีผลเป็นการเพิกถอน หรือจนกว่าบริษทัผูอ้อกตราสาร
แสดงสิทธิไดด้าํเนินการซื1อคืนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศดงักล่าวออกจากตลาดหลกัทรัพย์
ทั1งหมด หรือ  

(ข) แนวทางอื2นใดที2ไดรั้บความเห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย ์
  

ขอ้ 27 เมื2อมีเหตุในการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ จากการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ตามขอ้ 25 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (7) คณะกรรมการอาจมีคาํสั2งใหบ้ริษทัผูอ้อกตราสาร
แสดงสิทธิดาํเนินการตามขอ้ 26 ดว้ยก็ได ้ 

 
ขอ้ 28 ให้นาํความในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

มาใชบ้งัคบักบัการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตาม
หมวดนี1โดยอนุโลม เท่าที2ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบันี1  

 

บทเฉพาะกาล 

 
  ขอ้ 29 ให้นําความในข้อบังคับนี1 มาใช้บังคับกับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศซึ2 งเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัที2ถูกยกเลิกตามขอ้ 2 และให้ถือว่า
ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศตามขอ้บงัคบันี1หมายความรวมถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศตามขอ้บงัคบัที2ถูกยกเลิกตามขอ้ 2 ดว้ย 
 
  

การนําเกณฑ์เพิก

ถอนหลักทรัพย์มา

อนุโลมใช้ 

การดําเนินการ

เพกิถอน DR 

 

บทเฉพาะกาล 
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ขอ้ 30 ให้บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ คาํสั2ง หนงัสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบาย
ของตลาดหลกัทรัพยที์2ออกตามความในขอ้บงัคบัที2ถูกยกเลิกตามขอ้ 2 หรือที2ยงัมีผลใชบ้งัคบัเนื2องจากบทเฉพาะ
กาลของขอ้บงัคบัดงักล่าว ซึ2งใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัที2ขอ้บงัคบันี1ใชบ้งัคบั ยงัคงใชไ้ดต่้อไปเท่าที2ไม่ขดัหรือแยง้กบั
ขอ้บงัคบันี1  จนกว่าจะมีขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ คาํสั2ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบติั หรือนโยบายในเรื2 อง
ดงักล่าวออกมาใชบ้งัคบัแทน 
  ในกรณีที2มีการอา้งอิงขอ้บงัคบัที2ถูกยกเลิกตามขอ้ 2 ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิง
ขอ้บงัคบันี1  
 

ประกาศ ณ วนัที2 23 กรกฎาคม 2564 
 
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 

(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยที2ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารรับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน รวมทั1งปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวใหเ้หมาะสมยิ2งขึ1น จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบันี1  

 

บทเฉพาะกาล 



 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง  อัตราค่าธรรมเนียมในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 

 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 12 แห่งขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื$อง 
การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ พ.ศ. 2564 
ลงวนัที$ 23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี4  
 

ขอ้ 1 ประกาศนี4 ให้ใชบ้งัคบัตั4งแต่วนัที$ 2 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป  
 

ขอ้ 2 ค่าธรรมเนียมในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนใหเ้ป็นไปตามอตัราที$กาํหนดในบญัชีแนบทา้ยประกาศนี4  
 
  ประกาศ ณ วนัที$ 23 กรกฎาคม 2564    
 
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที$ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์เกี$ยวกับวิธีการและระยะเวลาใน
การชาํระค่าธรรมเนียมการรับหลกัทรัพยใ์ห้ยืดหยุ่นมากขึ4น จึงสมควรออกประกาศฉบบันี4  

อตัราค่าธรรมเนียม 

ผลบังคับใช้ 



 
 

2 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
 

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

1.  ค่าธรรมเนียมการยื$นคาํขอ - 50,000 บาท 
 

2.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ - ร ้อ ย ล ะ  0.05 ข อ ง ม ูล ค ่า ข อ ง ต ร า ส า ร แ ส ด ง สิท ธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศโดยมีอตัราค่าธรรมเนียมขั4นตํ$าไม่น้อย
กว่า 100,000 บาท และอตัราค่าธรรมเนียมขั4นสูงไม่เกิน
กว่า 3,000,000 บาท 
 

3.  ค่าธรรมเนียมรายปี -  ร้อยละ 0.035 ของม ูล ค ่า ข อ ง ต ร า ส า ร แ สด ง สิท ธิใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศในส่วนที$ไม่เกิน 200 ลา้นบาท  
- ร้อยละ 0.030 ของม ูล ค ่า ข อ ง ต ร า ส า ร แ ส ด ง สิท ธิใ น
หลกัทรัพยต่์างประเทศในส่วนที$เกินกว่า 200 ลา้นบาทแต่
ไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท 
 -ร้อยละ 0.025 ของม ูล ค ่า ข อ ง ต ร า ส า ร แ ส ด ง สิท ธิใ น
หลกัทรัพยต่์างประเทศในส่วนที$เกินกว่า 1,000 ลา้นบาทแต่
ไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท 
 -ร้อยละ 0.020 ของม ูล ค ่า ข อ ง ต ร า ส า ร แ ส ด ง สิท ธิใ น
หลกัทรัพยต่์างประเทศในส่วนที$เกินกว่า 5,000 ลา้นบาทแต่
ไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท 
 -ร้อยละ 0.010 ของม ูล ค ่า ข อ ง ต ร า ส า ร แ ส ด ง สิท ธิใ น
หลกัทรัพยต่์างประเทศในส่วนที$เกินกวา่ 10,000 ลา้นบาท          
        ทั4งนี4  อตัราค่าธรรมเนียมขั4นตํ$าตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 50,000 บาท 
และอตัราค่าธรรมเนียมขั4นสูงไม่เกินกวา่ 3,000,000 บาท 
 

4. ค่าธรรมเนียมตราสารแสดงสิทธิ 
 ในหลกัทรัพยต่์างประเทศส่วนเพิ$ม 

- ยกเวน้ 

 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง  อัตราค่าธรรมเนียมในการรับใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2564 

 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 13 แห่งขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื$อง การรับ 
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 ลงวนัที$ 30 พฤษภาคม 2562 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี8  
 

ขอ้ 1 ประกาศนี8ใหใ้ชบ้งัคบัตั8งแต่วนัที$ 2 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป  
 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความในขอ้ 3 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื$อง อตัราค่าธรรมเนียมในการรับใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 ลงวนัที$ 30 พฤษภาคม 2562   
 
  ประกาศ ณ วนัที$ 23 กรกฎาคม 2564 
 
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยที$ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑเ์กี$ยวกบัวิธีการและระยะเวลาใน
การชาํระค่าธรรมเนียมการรับหลกัทรัพยใ์หย้ดืหยุน่มากขึ8น จึงสมควรออกประกาศฉบบันี8  

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 



 

 

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง การรับและเพกิถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอทีีเอฟ (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2564 

  
 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี1   

  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี1ใหใ้ชบ้งัคบัตั1งแต่วนัที2 2 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 
  ขอ้ 2 ให้ยกเลิกความในขอ้ 6 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื2อง การรับ
และเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวนัที2 28 กนัยายน 2553 
และใหใ้ชค้วามต่อไปนี1แทน 

 “ขอ้ 6 ใหบ้ริษทัจดัการยื2นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอื2นตามที2ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด”  

 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความในขอ้ 13 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื2อง การรับ

และเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวนัที2 28 กนัยายน 2553 
และใหใ้ชค้วามต่อไปนี1แทน 

 “ขอ้ 13 ใหบ้ริษทัจดัการชาํระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ตามอตัราที2คณะกรรมการกาํหนด โดยการชาํระค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลา
ที2ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด”  

 
ประกาศ ณ วนัที2 23 กรกฎาคม 2564 

 
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 

(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยที2ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑเ์กี2ยวกบัวิธีการและระยะเวลาใน
การชาํระค่าธรรมเนียมการรับหลกัทรัพยใ์หย้ดืหยุน่มากขึ1น จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบันี1   

ผลบังคับใช้ 

การยื�นคําขอต่อ 

ตลาดหลกัทรัพย์ 

ค่าธรรมเนียม 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง  อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ 

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2564 

 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 13 แห่งขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื$อง การรับและ

เพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวนัที$ 28 กนัยายน 2553 ซึ$ ง
แกไ้ขเพิ$มเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื$อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผย
สารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบบัที$ 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัที$ 23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้กาํหนดไว้
ดงัต่อไปนี<  
 

ขอ้ 1 ประกาศนี<ใหใ้ชบ้งัคบัตั<งแต่วนัที$ 2 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป  
 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความในขอ้ 3 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื$อง อตัราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2553 
ลงวนัที$ 28 กนัยายน 2553 
 
  ประกาศ ณ วนัที$ 23 กรกฎาคม 2564  
 
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 

 
 
 
เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยที$ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑเ์กี$ยวกบัวิธีการและระยะเวลาใน
การชาํระค่าธรรมเนียมการรับหลกัทรัพยใ์หย้ดืหยุน่มากขึ<น จึงสมควรออกประกาศฉบบันี<  

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 



 

 

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง การรับและเพกิถอนหน่วยของอทีีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอทีีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2564 

  
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี1    

  
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี1ใหใ้ชบ้งัคบัตั1งแต่วนัที2 2 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิกความในขอ้ 6 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื2อง การรับ

และเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวนัที2 16 มีนาคม 2554 
และใหใ้ชค้วามต่อไปนี1แทน 

 “ขอ้ 6 ให้ผูย้ื2นคาํขอยื2นคาํขอต่อตลาดหลกัทรัพย์และเอกสารอื2นตามที2ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด” 
 

ขอ้ 3 ให้ยกเลิกความในขอ้ 13 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื2อง การรับ
และเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวนัที2 16 มีนาคม 2554 
และใหใ้ชค้วามต่อไปนี1แทน 
   “ขอ้ 13 ใหผู้ย้ื2นคาํขอชาํระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยของอีทีเอฟเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ตามอตัราที2คณะกรรมการกาํหนด โดยการชาํระค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที2
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด”  

 
ประกาศ ณ วนัที2 23 กรกฎาคม 2564                                                 

 
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 

(นายประสาร ไตรรัตนว์รกลุ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยที2ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑเ์กี2ยวกบัวิธีการและระยะเวลาใน
การชาํระค่าธรรมเนียมการรับหลกัทรัพยใ์หย้ดืหยุน่มากขึ1น จึงสมควรออกขอ้บงัคบัฉบบันี1  

ผลบังคับใช้ 

วิธีการยื�นคําขอ 

ค่าธรรมเนียม 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง  อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ 

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2564 

 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 13 แห่งขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื$อง การรับและ
เพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวนัที$ 16 มีนาคม 2554 
ซึ$ งแกไ้ขเพิ$มเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื$อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ 
และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที$  3) พ.ศ. 2564 ลงวันที$  23 กรกฎาคม 2564 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี:  
 

ขอ้ 1 ประกาศนี:ใหใ้ชบ้งัคบัตั:งแต่วนัที$ 2 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป  
 
ขอ้ 2 ให้ยกเลิกความในขอ้ 3 และขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรื$อง อตัราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2554 
ลงวนัที$ 16 มีนาคม 2554 
 
  ประกาศ ณ วนัที$ 23 กรกฎาคม 2564                                                  

 
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช:้ โดยที$ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลกัเกณฑเ์กี$ยวกบัวิธีการและระยะเวลาใน
การชาํระค่าธรรมเนียมการรับหลกัทรัพยใ์หย้ดืหยุน่มากขึ:น จึงสมควรออกประกาศฉบบันี:  

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลิก 



 

 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง  การกาํหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพเิศษ เพื�อส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

สําหรับการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

และใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที�มสิีนทรัพย์อ้างองิต่างประเทศ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 
 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 13 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื$อง การรับและ
เพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวนัที$ 28 กนัยายน 2553 
ซึ$ งแกไ้ขเพิ$มเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื$อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และ
การเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบบัที$ 4) พ.ศ. 2564 ลงวนัที$ 23 กรกฎาคม 2564 ขอ้ 13 ของ
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื$อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศ
ของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวนัที$ 16 มีนาคม 2554 ซึ$ งแกไ้ขเพิ$มเติมโดยขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื$อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟ
ต่างประเทศ (ฉบบัที$ 3) พ.ศ. 2564 ลงวนัที$ 23 กรกฎาคม 2564 ขอ้ 13 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื$อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 ลง
วนัที$ 30 พฤษภาคม 2562 และขอ้ 12 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื$อง การรับ การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวนัที$ 23 กรกฎาคม 2564 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนีB  
  

ขอ้ 1 ประกาศนีBใหใ้ชบ้งัคบัตัBงแต่วนัที$ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวนัที$ 31 ธนัวาคม 2567 
   
ขอ้ 2 ในประกาศนีB  
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความวา่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามขอ้บงัคบั

ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ  
“หน่วยของอีทีเอฟ” (Exchange Traded Fund) หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ตามขอ้บงัคบั

ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ  
“ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์

ต่างประเทศตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดง
สิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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“ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที$มีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศ” หมายความว่า ใบสําคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ที$มีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศ ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ 
และการเพิกถอนใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  

 
ขอ้ 3 ประกาศฉบบันีB ใหใ้ชบ้งัคบักบัผูย้ื $นคาํขอใหร้ับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ 

หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ และใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที$มีสินทรัพย์
อา้งอิงต่างประเทศ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และหลกัทรัพยด์งักล่าวเริ$มทาํการซืBอขายในตลาดหลกัทรัพย์
ตัBงแต่วนัที$ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวนัที$ 31 ธันวาคม 2567                                                

 
ขอ้ 4 ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสาร

แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ และใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที$มีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศ เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามอตัราที$กาํหนดในบญัชีแนบทา้ยประกาศนีB   

 
ประกาศ ณ วนัที$ 23 กรกฎาคม 2564   

 
 

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยที$ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรกาํหนดค่าธรรมเนียมที$เป็นการส่งเสริมการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
สําหรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ และใบสําคญัแสดงสิทธิ
อนุพนัธ์ที$มีสินทรัพยอ์า้งอิงต่างประเทศ จึงสมควรออกประกาศฉบบันีB   

การนําประกาศนี�

มาใช้บังคับ 

อตัราค่าธรรมเนียม 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม 
 
1. ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ และตราสาร

แสดงสิทธิในหลกัทรัพยต่์างประเทศ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัต่อไปนีB   
 

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

1.  ค่าธรรมเนียมการยื$นคาํขอ ยกเวน้ 
2.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ยกเวน้ 
3.  ค่าธรรมเนียมรายปี 10,000 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการเพิ$มทุน ยกเวน้ 

 
2. ค่าธรรมเนียมในการรับใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที$ มีสินทรัพย์อา้งอิงต่างประเทศเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัต่อไปนีB  
 

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

1.  ค่าธรรมเนียมการยื$นคาํขอ 10,000 บาท 
2.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ยกเวน้ 
3.  ค่าธรรมเนียมรายปี ยกเวน้  

 
 

 

อัตราค่าธรรมเนียม

สําหรับ ETF, ETF 

ต่างประเทศ และ 

DR 

อัตราค่าธรรมเนียม

สํ าหรั บ DW ที� มี

สินทรั พย์ อ้ างอิง

ต่างประเทศ 
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