ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การกาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมในการรั บหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
หน่ วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรั พย์ ต่างประเทศ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์
เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนเป็ นกรณีพิเศษ เพื่อส่ งเสริ มการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับและ
เพิ กถอนหน่ วยลงทุ น และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอี ทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553
ข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิ ดเผย
สารสนเทศของอี ทีเอฟต่ างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 มี นาคม 2554 ข้อ 11 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์
ต่ า งประเทศ พ.ศ. 2558 ลงวัน ที ่ 7 พฤษภาคม 2558 และข้อ 13 ของข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผลบังคับใช้

ข้อ 2

ในประกาศนี้ “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นิยาม

ข้อ 3
ในการชาระค่าธรรมเนี ยมรายปี ให้ชาระเป็ นการล่วงหน้าสาหรั บปี ถัดไป โดยให้นับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคมของปี หนึ่ งจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนของปี ถัดไปเป็ นปี ค่าธรรมเนี ยม ใน
กรณี ที่หลักทรั พย์ใดเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบี ยนไม่เต็มปี ค่ าธรรมเนี ยม ให้คานวณค่ าธรรมเนี ยมรายปี ตาม
ระยะเวลาที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

รอบระยะเวลา
ค่ าธรรมเนียม

หมวด 1
อัตราค่ าธรรมเนียมการรั บหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
หน่ วยของอีทีเอฟและตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ ต่างประเทศเป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
ข้อ 4

หมวดที่ 1 นี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลบังคับใช้

ข้อ 5
ในหมวดนี้
“ประเทศกลุ่ม CLMV” หมายความว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย ประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
“หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมอี ทีเอฟ” หมายความว่า หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมอี ที เอฟตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม
อีทีเอฟ ซึ่ งมีปัจจัยอ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)
ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีองค์ประกอบของดัชนีเป็ นหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อ
(2)
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็ นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
ที่มีองค์ประกอบของดัชนีเป็ นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
“หน่ วยของอี ที เอฟ” (Exchange Traded Fund) หมายความว่ า หน่ วยของอี ที เอฟต่ างประเทศ ตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่ วยของอีทีเอฟ และการเปิ ดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟ
ต่างประเทศ ซึ่ งมีปัจจัยอ้างอิงเป็ นดัชนี กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีองค์ประกอบของดัชนี เป็ นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ยกเว้นประเทศกลุ่ม CLMV
“ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝาก
หลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

นิยาม

ข้อ 6 มิให้นาค่าธรรมเนี ยมตามหมวดนี้ มาใช้บงั คับกับการรับหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
อีที เ อฟที ่ เกี ่ ย วข้อ งกับ CLMV และตราสารแสดงสิ ท ธิ ก ารฝากหลัก ทรัพ ย์ต่า งประเทศที ่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
CLMV ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนี ยมในการรับหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้องกับ
ประเทศกลุ่ม CLMV เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน

ข้ อยกเว้ นการใช้
บังคับอัตรา
ค่ าธรรมเนียม

ข้อ 7
ค่าธรรมเนี ยมในการรับ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ และ
ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพ ย์ต่างประเทศ เป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบียน สาหรับ หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ และตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่เริ่ มทาการ
ซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้เป็ นไปตามอัตรา
ดังต่อไปนี้
ประเภท
1. ค่าธรรมเนี ยมการยื่นคาขอ
2. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
3. ค่าธรรมเนี ยมรายปี

4. ค่าธรรมเนี ยมการเพิ่มทุน

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม

อัตราค่ าธรรมเนียม
ยกเว้น
ยกเว้น
10,000 บาท สาหรับปี ค่าธรรมเนียม 2562 (ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) และปี ค่าธรรมเนียม 2563 (เฉพาะวันที่ 1
กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
หมายเหตุ: ตลาดหลักทรัพย์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมรายปี ที่ได้ชาระแล้ว
ยกเว้น

หมวด 2
อัตราค่ าธรรมเนียมการรั บใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
ส่ วนที่ 1
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์ ที่มีสินทรัพย์ อ้างอิงเป็ นหุ้นสามัญ
หรื อดัชนีหลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ข้อ 8

ส่ วนที่ 1 นี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อ 9
ในส่ วนนี้
“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์” หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่มีสินทรัพย์อ า้ งอิง
เป็ นหุ น้ สามัญที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรื อดัชนี หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์หรื อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอีทีเอฟ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์

ผลบังคับใช้
นิยาม

ข้อ 10 ค่าธรรมเนี ยมในการรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน สาหรับ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์ ที่เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายในรอบระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้เป็ นไปตามอัตราดังต่อไปนี้
ประเภท
อัตราค่ าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ สาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ใด ๆ ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอมีอตั รา ดังนี้
 สาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์รุ่นที่ (series) 1 ถึง 50 มีอตั ราเท่ากับ
30,000 บาทต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์หนึ่ งรุ่ น (series)
 ส าหรั บ ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ อนุ พ ันธ์ รุ่ นที่ (series) 51 ถึ ง 250 มีอ ตั รา
เท่ากับ 15,000 บาทต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์หนึ่ งรุ่ น (series)
 สาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พ นั ธ์รุ่นที่ (series) 251 ขึ้ น ไป มีอ ตั รา
เท่ากับ 10,000 บาทต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุ พนั ธ์หนึ่ งรุ่ น (series)
ทั้ง นี้ การพิ จ ารณาข้างต้น จะพิ จารณาจากจ านวนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
อนุ พ ันธ์ของผูย้ ื่ นคาขอแต่ ละรายที่ เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรั พ ย์
ภายในแต่ละรอบระยะเวลา 1 ปี นั้น

2. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า

3. ค่าธรรมเนี ยมรายปี

หมายเหตุ: รอบระยะเวลา 1 ปี ข้างต้น หมายถึง
- ปี ที่ 1 ให้เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- ปี ที่ 2 ให้เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ร้ อยละ 0.025 ของมู ลค่ าใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อนุ พ นั ธ์ห นึ่ ง รุ่ น (series)
โดยมีอตั ราค่าธรรมเนี ยมขั้นต่าไม่นอ้ ยกว่า 30,000 บาท และค่าธรรมเนี ยม
ขั้นสู งไม่เกินกว่า 100,000 บาท
กรณี ไม่ได้กาหนดมูลค่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยม
30,000 บาท
- ร้ อยละ 0.025 ของมู ลค่ าใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พ ัน ธ์ ห นึ่ ง รุ่ น (series)
โดยมีอตั ราค่าธรรมเนี ยมขั้นต่าไม่นอ้ ยกว่า 30,000 บาท และค่าธรรมเนี ยม
ขั้นสู งไม่เกินกว่า 100,000 บาท
กรณี ไม่ได้กาหนดมูลค่าใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ ต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยม
30,000 บาท

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม

ส่ วนที่ 2
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพันธ์ ที่มีสินทรัพย์ อ้างอิงเป็ นดัชนีหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
ข้อ 11

ส่ วนที่ 2 นี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อ 12 ในส่ วนนี้
“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์” หมายความว่า ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่มีสินทรัพย์อา้ งอิงเป็ น
ดัชนี หลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และ
การเพิกถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์
ข้อ 13 ค่า ธรรมเนี ย มในการรับ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ อ นุพ นั ธ์ เ ป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบีย น
สาหรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อนุพนั ธ์ที่เริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพ ย์ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้เป็ นไปตามอัตราดังต่อไปนี้
ประเภท
1. ค่าธรรมเนี ยมการยื่นคาขอ
2. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
3. ค่าธรรมเนี ยมรายปี

อัตราค่ าธรรมเนียม
10,000 บาท
ยกเว้น
ยกเว้น สาหรับปี ค่าธรรมเนียม 2562 (ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ถึ ง วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563) และปี ค่ า ธรรมเนี ย ม 2563 (เฉพาะวัน ที่ 1
กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
(ลงนาม) ชั ยวัฒน์ วิ บูลย์ สวัสดิ์
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ )
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรั พย์เห็น ควรกาหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นและการลดค่าธรรมเนี ยมในการรั บ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิ ทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบสาคัญแสดง
สิ ทธิอนุพนั ธ์เป็ นกรณี พิเศษ เพื่อส่ งเสริ มการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงสมควรออกประกาศนี้

ผลบังคับใช้

นิยาม

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม

