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ส่วนท่ี 1: ท่ีมา 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) มนีโยบายสนับสนุนผลติภณัฑ์ตราสารแสดง
สทิธใินหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt : DR) ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ชื่อมโยงกบัต่างประเทศ (Cross 
Border Product) เขา้มาจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหผู้ล้งทุนใชเ้ป็นทางเลอืกในการกระจาย
การลงทุนของพอร์ตลงทุน รวมทัง้ยังเป็นการสร้างโอกาสให้มีผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมทีม่กีารเตบิโตสงู  แต่อาจมจี านวนจ ากดัในตลาดทุนไทย เช่น เทคโนโลย ีเทคโนโลยชีวีภาพ เป็น
ต้น หรอือา้งองิกบัหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นทีคุ่น้เคยของผูล้งทุนทัว่โลก ซึ่งจะช่วยสรา้งความน่าสนใจใหก้บัตลาดทุน
ไทย 

จากการหารอืกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เหน็ว่าการพฒันาการซื้อขาย DR ใหเ้ตบิโตต่อไปได้
มากขึน้และมสีนิทรพัยอ์า้งองิหลากหลายมากขึน้ อาจตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นเกณฑต์่างๆ เพื่อเอือ้ใหผู้อ้อกและ
ผูดู้แลสภาพคล่องปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถขยายสนิคา้อา้งองิไปในตลาดและ time zone 
ต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง รวมทัง้ท าให้การลงทุนในผลิตภัณฑ์ DR สามารถเทียบเคียงหรือแตกต่างจาก
ผลติภณัฑท์างเลอืกไม่มากนัก ตลอดจนอาจตอ้งปรบัเปลีย่นลกัษณะของผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรม
ของผูล้งทนุ โดยเฉพาะผูล้งทนุใหม่ๆ  ทีเ่ขา้มาลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึง่จากการส ารวจความคดิเหน็พบว่า
ผูล้งทุนส่วนใหญ่สนใจผลติภณัฑท์ีช่่วยกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศเพือ่เพิม่ผลตอบแทน แต่เนื่องจากมี
เงนิทนุไมม่ากนัก จงึตอ้งการใหส้ามารถซื้อขายผลติภณัฑใ์นลกัษณะทีเ่ป็น fractional share และเหน็ว่าควรให้
สามารถซือ้ขายผลติภณัฑด์งักล่าวตามเวลาซือ้ขายของสนิทรพัยอ์า้งองิโดยใช ้platform ทีซ่ือ้ขายหุน้ในปัจจุบนั  

จากเหตุผลขา้งตน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มแีนวคดิในการพฒันาใหม้กีารซือ้ขาย Fractional DR ในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ เพื่อเป็นผลติภณัฑ์ทางเลอืกทีส่ามารถตอบโจทย์ผูล้งทุนได้ และสามารถท าใหผู้อ้อกและผู้ดูแล
สภาพคล่องของ DR สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอรบัฟังความคดิเหน็จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
พจิารณาปรบัปรงุเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รองรบัการจดัใหม้กีารซือ้ขาย Fractional DR ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดย
ท่านสามารถใหค้วามเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดต้ัง้แต่บดันี้จนถงึวนัที ่4 มกราคม 
2565 

ทัง้นี้ หากมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี่ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑต์ราสารทุน โทรศพัท ์ 
02-009-9568 หรอื 02-009-9576 หรอื E-mail :  CashProductDepartment@set.or.th 

. 
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ส่วนท่ี 2 : ประเดน็รบัฟังความคิดเหน็ 

แนวคิดและลกัษณะของ Fractional DR 

เนื่องด้วย Fractional DR เป็นหลกัทรพัย์ทีอ่า้งองิกบัหุน้ต่างประเทศ อทีเีอฟต่างประเทศ หน่วยของ
โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ (Collective Investment Scheme : CIS) หรอืตราสารหรอืหลกัฐานแสดง
สทิธใินทรพัยส์นิของกองทุนต่างประเทศทีม่นีโยบายการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงสรา้งพื้นฐาน เช่น 
หุ้นสหรัฐ, หุ้นจีน, อีทีเอฟดัชนีหุ้นต่างประเทศ , REITs, Infrastructure Fund เป็นต้น ดังนัน้ การจัดให้มี 
Fractional DR ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยมกีฏเกณฑท์ีก่ าหนดขึน้มาโดยเฉพาะส าหรบั Fractional DR 
จะช่วยใหก้ารซือ้ขาย Fractional DR สามารถเทยีบเคยีงกบัการลงทุนในสนิทรพัยอ์า้งองิในต่างประเทศไดม้าก
ทีส่ดุ  โดย Fractional DR จะเปิดท าการซือ้ขายตามเวลาทีใ่กลเ้คยีงกบัชว่งเวลาทีต่ลาดสนิทรพัยอ์า้งองิเปิดท า
การ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามราคาสนิทรพัย์อ้างองิไว้ประกอบการตดัสนิใจลงทุน นอกจากนี้ ผู้ลงทุน
สามารถที่จะซื้อขาย DR โดยส่งค าสัง่เป็นจ านวนเงนิบาท หรอืสดัส่วนของ DR ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนที่มเีงนิ
ลงทุนจ านวนไม่มากสามารถเขา้ถงึและมโีอกาสกระจายการลงทุนไปยงัสนิทรพัยต์่างประเทศทีต่นเองตอ้งการ
ได ้ ทัง้นี้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูล้งทุนยุคใหม่ทีต่้องการความงา่ยและสะดวก หลกัเกณฑใ์นการ
ซื้อขาย Fractional DR จะปรบัเปลี่ยนให้มีความง่ายและไม่ซับซ้อนในลักษณะที่คล้ายคลึงกบัการซื้อขาย 
alternative asset อืน่ๆ เชน่ digital asset 

 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Fractional DR ให้เป็นไปตามแนวคิดข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเสนอ
แนวทางปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ DR เพื่อรองรับการจัดให้มีการซื้อขาย Fractional DR ในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดยมสีาระส าคญั ดงันี้ 

1. ปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู 
ตามเกณฑปั์จจบุนั  ผู้ออก DR (Issuer) มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมลูดงัน้ี 

• ขอ้มลูเกีย่วกบั DR : ใหเ้ปิดเผยทนัทกีอ่นหรอืหลงัเวลาท าการซือ้ขาย  
• ขอ้มลูของสนิทรพัยอ์า้งองิต่างประเทศ (Underlying Asset): ใหเ้ปิดเผยทนัททีีเ่กดิเหตุการณ์หรอืเมื่อได้

รบัทราบเหตุการณ์  โดยหากมกีารเปิดเผยระหว่างการซื้อขาย ผูอ้อก DR ตอ้งขอหยุดพกัการซื้อขาย 
ทัง้นี้ ขอ้มลูทีผู่อ้อก DR ตอ้งเปิดเผย ไดแ้ก ่
o ขอ้มลูการจ่ายปันผล  
o การใหส้ทิธจิองซือ้หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหมต่ามสดัสว่นการถอืหลกัทรพัย ์(rights offering)  
o การหยดุพกัการซือ้ขาย หรอืถกู Home Exchange สัง่ใหช้ีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิ  

ข้อเสนอ: เพือ่ใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูสอดคลอ้งกบัลกัษณะผลติภณัฑ ์ขอเสนอปรบัปรงุหลกัเกณฑด์งันี้  

• ใหผู้อ้อก Fractional DR เปิดเผยขอ้มลูตามเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูเชน่เดยีวกบัผูอ้อก DR เนื่องจาก
เป็นผลติภณัฑป์ระเภทเดยีวกนั 

• ปรบัเปลีย่นเกณฑเ์พือ่ใชส้ าหรบัผูอ้อก DR และ Fractional DR ดงันี้ 
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o ผูอ้อก DR และ Fractional DR สามารถเปิดเผยขอ้มลูสนิทรพัยอ์า้งองิ ในระหว่างเวลาซือ้ขายได้
โดยไมต่อ้งหยดุพกัการซือ้ขาย  

o กรณีเกดิเหตุขดัขอ้ง ผูอ้อก DR และ Fractional DR อาจเปิดเผยการหยดุท าหน้าทีก่ารเป็นผูด้แูล
สภาพคล่องได ้โดยหากเปิดเผยระหว่างเวลาท าการซือ้ขาย ใหส้ามารถท าไดโ้ดยไม่ตอ้งหยดุพกั
การซือ้ขาย  

ทัง้นี้ การไมต่อ้งหยดุพกัการซื้อขายจะท าใหผู้ล้งทนุสามารถซือ้ขาย DR และ Fractional DR ไดอ้ยา่ง
ต่อเนื่อง ตามตลาดสนิทรพัยอ์า้งองิซึง่อาจไมไ่ดห้ยดุพกัการซือ้ขาย  

2. ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการซ้ือขาย การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรพัย ์เพ่ือใช้ส าหรบั 
Fractional DR 

แนวคดิของวธิกีารซือ้ขาย การช าระราคา และการสง่มอบของ Fractional DR  
 Fractional DR จะมกีารซื้อขายใน segment ทีแ่ยกออกมาจาก DR และมกีารก าหนดเกณฑ์เป็นการ
เฉพาะส าหรบัการซือ้ขาย Fractional DR ทัง้นี้ ผูล้งทนุสามารถซือ้ขาย Fractional DR ไดผ้า่นบรษิทัหลกัทรพัย์
โดยใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย Streaming Application และด้วย Fractional DR ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่อใหส้อดคล้องกบัพฤติกรรมผูล้งทุนในปัจจุบนั ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ง่ายไม่
ซบัซ้อน โดยสามารถสรุปหลกัเกณฑท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงเพื่อรองรบัการซื้อขาย การช าระราคาและการส่ง
มอบ Fractional DR ดงันี้ 

 
แนวทางด าเนินการ 
• ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะปรบัปรุงเกณฑเ์พื่อรองรบัการซื้อขาย Fractional DR โดยเฉพาะ ตามหลกัการ 

ดงันี้ (สว่นทีไ่มก่ล่าวถงึจะใชก้ฏเกณฑท์ีม่อียูใ่นปัจจุบนั)    
o ก าหนดให้การซื้อขาย Fractional DR นัน้ ต้องใช้บัญชีซื้อขายแบบ Pre-Paid  (บัญชีของ

ลูกคา้ฝัง่ผูซ้ื้อต้องวางเงนิสดไวล้่วงหน้ากบับรษิทัหลกัทรพัย์เต็มจ านวนก่อนท าการซื้อ และ
บญัชขีองลูกคา้ฝัง่ผูข้ายตอ้งจดัใหม้ ีFractional DR ในจ านวนทีเ่พยีงพอล่วงหน้าก่อนท าการ
ขาย) 

o ก าหนดเวลาซื้อขาย Fractional DR ในเวลาใกลเ้คยีงกบัเวลาซื้อขายของตลาดหลกัทรพัยท์ี่
สนิทรพัยอ์า้งองินัน้จดทะเบยีนซื้อขายอยู่ เพื่อใหผู้ล้งทุนและผูดู้แลสภาพคล่องมรีาคาอา้งองิ 
ซึ่งจะช่วยท าให้ราคา Fractional DR มีความสอดคล้องกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง
ต่างประเทศ เช่น Fractional DR ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย ก าหนดเวลาซื้อขายในเวลา 07:00 - 17:00 น. ในขณะที่ 
Fractional DR ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค
อเมรกิา ก าหนดเวลาซื้อขายในเวลา 20:00 - 04:00 น. เป็นตน้ ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาจ
พจิารณาเปลีย่นแปลงเวลาท าการซือ้ขายเพือ่ความเหมาะสม  

o วนัหยดุท าการซือ้ขายจะเป็นไปตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด  
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o ก าหนดให้ซื้อขายแบบ Continuous order matching (AOM) เท่านัน้ ไม่มกีารซื้อขายแบบ 
Call Market ในชว่งเปิดและกอ่นปิดตลาด (No ATO & ATC) และไมอ่นุญาตใหม้กีารขายชอร์
ตในระยะแรก และไมม่กีารท ารายการซือ้ขายแบบรายใหญ่ (Big Lot)  

o การส่งค าสัง่ซื้อขาย Fractional DR สามารถระบุความตอ้งการเป็นมลูค่าเงนิทีต่อ้งการจะซื้อ
ขาย (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง) หรอืระบุปรมิาณ Fractional DR ทีจ่ะซื้อขายเป็นจ านวนเตม็หรอื
เป็นเศษสว่น (fraction) ของ Fractional DR (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) ได ้

o ประเภทค าสัง่ซื้อขาย ก าหนดใหใ้ชไ้ด้เฉพาะ Limit order  & Market order โดยค าสัง่ซื้อขาย
นัน้จะคงอยูใ่นระบบการซือ้ขายจนกว่าจะถกูยกเลกิ (Good Till Cancel)   

o การแกไ้ขค าสัง่ซือ้ขาย จะก าหนดใหใ้ชว้ธิยีกเลกิค าสัง่ซือ้ขายเดมิและสง่ค าสัง่ซือ้ขายใหม ่
o ไม่ใช้การก าหนดช่วงการเคลื่อนไหวของราคาสูงสุดและราคาต ่าสุด (Ceiling & Floor) ใน

ลกัษณะเดยีวกบัหลกัทรพัย์อื่นๆ แต่จะก าหนดกรอบการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละช่วง
แทน กล่าวคอื ใหร้าคา Fractional DR ในแต่ละขณะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ (range) ทีต่ลาด
หลักทรพัย์ฯ ก าหนด (+ X% จากราคาอ้างอิงในช่วงเวลาก่อนหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ก าหนด) 

o กรณีตลาดหลกัทรพัย์ฯ หยุดการซื้อขายหลกัทรพัย์ทัง้หมด เนื่องจากดชันีราคาหุ้นตลาด
หลกัทรพัย์ฯ (SET INDEX) มกีารเปลี่ยนแปลงในอตัราที่ก าหนด (Circuit Breaker) ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ อาจให ้Fractional DR ซึง่อา้งองิกบัสนิทรพัยต์่างประเทศท าการซือ้ขายต่อไปได ้
อย่างไรกต็าม ในกรณีทีส่นิทรพัยอ์า้งองิของ Fractional DR ถูกสัง่หา้มซื้อหรอืขายหรอืตลาด
ทีส่นิทรพัยอ์า้งองิจดทะเบยีนซื้อขายอยู่นัน้หยุดการซื้อขายอนัเป็นผลมาจากการท างานของ 
Circuit Breaker หรอืในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็นหรอืมเีหตุอื่นใดอนัอาจมผีลกระทบต่อการซือ้ขาย
ของ Fractional DR ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาจสัง่หา้มการซื้อหรอืขาย Fractional DR เป็นการ
ชัว่คราวได ้  

o Order screening: ระบบจะปฏิเสธค าสัง่ซื้อหรือขายอนัมีลักษณะที่อาจท าให้บุคคลทัว่ไป
เขา้ใจผดิเกีย่วกบัราคาหรอืปรมิาณการซื้อหรอืขาย Fractional DR หรอือาจมผีลท าใหร้าคา
หรอืปรมิาณการซื้อขาย Fractional DR เปลี่ยนแปลงไปหรอืไม่มกีารเปลีย่นแปลงอนัไม่ตรง
ต่อสภาพปกตขิองตลาด เชน่ ค าสัง่ซือ้ขายทีม่ลีกัษณะจบัคูซ่ือ้ขายกนัเอง หรอืใสถ่อน เป็นตน้  

o ก าหนดใหข้ึน้เครื่องหมาย X เป็นเวลา 1 session หลงัรวบรวมรายชื่อผูถ้อื DR ทีจ่ะได้สทิธิ
ประโยชน์จากผูอ้อก DR ตามวนั record date 
 

• เผยแพร่ขอ้มูลการซื้อขาย Fractional DR ผ่านทาง SET website และ application รวมทัง้ช่องทาง
อืน่ๆ ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 

• การช าระราคาและส่งมอบ Fractional DR จะเป็นแบบ real-time gross settlement กล่าวคอื จ านวน
เงนิลงทนุและจ านวน Fractional DR ในบญัชซีือ้ขายของลูกคา้ จะถกูตดัทนัททีีค่ าสัง่ซือ้ขายไดร้บัการ
จบัคูส่ าเรจ็ 
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• ค่าธรรมเนียมการช าระราคา (Clearing Fees) ให้ใช้อตัราเช่นเดยีวกบัปัจจุบนั แต่ไม่ก าหนดขัน้สูง 
(Cap max) ที ่350 บาท ต่อค าสัง่ซือ้ขาย 

• ปรบัเปลีย่นอตัราค่าธรรมเนียมรบัฝาก DR เพื่อใหอ้ตัราสะทอ้นกบัมลูค่ารบัฝากหลกัทรพัยอ์า้งองิโดย
ผูถ้อื DR ยงัคงจะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ธรรมเนียมดงักล่าว 
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ส่วนท่ี 3: แบบรบัฟังความคิดเหน็ 

1. ข้อมลูทัว่ไป 
ชือ่-นามสกลุ  
บรษิทั  (ชือ่ยอ่  ) 
ต าแหน่ง  
โทรศพัท ์  
อเีมล  

 สถานะของผูใ้หข้อ้คดิเหน็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 บรษิทัผูอ้อก DR     บรษิทัหลกัทรพัย ์
 ทีป่รกึษากฎหมาย 
 อืน่ๆ (ระบุ)........................................ 
 

 ผูล้งทนุ 
 

2. ความคิดเหน็ (หากทา่นเหน็ดว้ยเป็นอยา่งอืน่ หรอืไมเ่หน็ดว้ย โปรดระบุเหตุผล) 
 
ข้อหารือท่ี 1: ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์อ้างอิง
ต่างประเทศ และขอ้มูลการหยุดปฏบิตัหิน้าทีข่องผูดู้แลสภาพคล่อง โดยไม่ต้องหยุดพกัการซื้อขาย 
เพือ่ใหล้งทนุสามารถซื้อขาย DR และ Fractional DR ไดอ้ยา่งต่อเนื่อง ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ 
หรอืไม ่ 

 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
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ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 

 

 

ข้อหารือท่ี 2: ท่านเหน็ดว้ยกบัการปรบัปรงุหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการซือ้ขาย การช าระราคาและการสง่
มอบส าหรบัการซือ้ขาย Fractional DR ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ เสนอ หรอืไม ่ 

 เหน็ดว้ย  
 

 เหน็ดว้ย แต่
รายละเอยีดเป็นอยา่งอืน่ 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

 ไมเ่หน็ดว้ย 
 

(รายละเอยีดและโปรดระบุเหตุผล) 
 
 

ขอ้เสนอแนะอืน่ :  
 
 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ E-mail: CashProductDepartment@set.or.th ภายในวันที่ 4 
มกราคม 2565 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอขอบพระคณุในความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทา่นมา ณ โอกาสนี้ 

mailto:CashProductDepartment@set.or.th

