
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง  การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ  

หน่วยของอทีีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2562 

 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 13 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและ

เพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2553 
ขอ้ 13 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผย
สารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2554 ขอ้ 11 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ พ.ศ. 2558 ลงวนัที่  7 พฤษภาคม 2558 และขอ้ 13 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ พ.ศ. 2562 
ลงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
  

ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
   
ขอ้ 2 ในประกาศน้ี “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ขอ้ 3 ในการช าระค่าธรรมเนียมรายปี ให้ช าระเป็นการล่วงหน้าส าหรับปีถดัไป โดยให้นับ

รอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคมของปีหน่ึงจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายนของปีถดัไปเป็นปีค่าธรรมเนียม ใน
กรณีท่ีหลกัทรัพยใ์ดเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไม่เต็มปีค่าธรรมเนียม ให้ค านวณค่าธรรมเนียมรายปีตาม
ระยะเวลาท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

รอบระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม 



  

หมวด 1 
อตัราค่าธรรมเนียมการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีีเอฟ  

หน่วยของอทีีเอฟและตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
 

ขอ้ 4 หมวดท่ี 1 น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
ขอ้ 5 ในหมวดน้ี 
“ประเทศกลุ่ม CLMV” หมายความวา่ ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตาม

ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม
อีทีเอฟ ซ่ึงมีปัจจยัอา้งอิงอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) ดชันีกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีองคป์ระกอบของดชันีเป็นหลกัทรัพยต่์างประเทศ หรือ 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศท่ีมีปัจจยัอา้งอิงเป็นดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์

ท่ีมีองคป์ระกอบของดชันีเป็นหลกัทรัพยต่์างประเทศ  
“หน่วยของอีทีเอฟ” (Exchange Traded Fund) หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ตาม

ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟ
ต่างประเทศ ซ่ึงมีปัจจยัอา้งอิงเป็นดชันีกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีองค์ประกอบของดชันีเป็นหลกัทรัพยต่์างประเทศ
ยกเวน้ประเทศกลุ่ม CLMV 

“ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิการฝาก
หลกัทรัพยต่์างประเทศตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

 
ขอ้ 6 มิให้น าค่าธรรมเนียมตามหมวดน้ีมาใชบ้งัคบักบัการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อีทีเอฟที่เกี่ยวขอ้งกบั CLMV และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบั 
CLMV ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
ประเทศกลุ่ม CLMV เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 

ข้อยกเว้นการใช้
บังคับอัตรา
ค่าธรรมเนียม 



  

ขอ้ 7 ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ และ
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต์่างประเทศ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ส าหรับหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ ท่ีเร่ิมท าการ
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ใหเ้ป็นไปตามอตัรา
ดงัต่อไปน้ี 

 
ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

1.  ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ ยกเวน้ 
2.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ยกเวน้ 
3.  ค่าธรรมเนียมรายปี 10,000 บาท ส าหรับปีค่าธรรมเนียม 2562 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563) และปีค่าธรรมเนียม 2563 (เฉพาะวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

หมายเหตุ: ตลาดหลกัทรัพยจ์ะไม่คืนค่าธรรมเนียมรายปีท่ีไดช้ าระแลว้ 
4. ค่าธรรมเนียมการเพ่ิมทุน ยกเวน้ 

 
หมวด 2 

อตัราค่าธรรมเนียมการรับใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

ส่วนที่ 1 
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามญั  

หรือดชันีหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีีเอฟ 
 

ขอ้ 8  ส่วนท่ี 1 น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 
ขอ้ 9 ในส่วนน้ี 
“ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์” หมายความว่า ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิง

เป็นหุน้สามญัท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนหรือดชันีหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยห์รือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอีทีเอฟ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

  

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

นิยาม 

ผลบังคับใช้ 



  

ขอ้ 10 ค่าธรรมเนียมในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยภ์ายในรอบระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ให้เป็นไปตามอตัราดงัต่อไปน้ี 

 
ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

1.  ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปีใด ๆ ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอมีอตัรา ดงัน้ี  
 ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์รุ่นท่ี (series) 1 ถึง 50 มีอตัราเท่ากบั 
30,000 บาทต่อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หน่ึงรุ่น (series)  
 ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นท่ี (series) 51 ถึง 250 มีอตัรา
เท่ากบั 15,000 บาทต่อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หน่ึงรุ่น (series)  
 ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์รุ่นท่ี (series) 251 ข้ึนไป มีอตัรา
เท่ากบั 10,000 บาทต่อใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์หน่ึงรุ่น (series)  
 
ทั้ งน้ี การพิจารณาข้างต้น จะพิจารณาจากจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ของผูย้ื่นค าขอแต่ละรายท่ีเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
ภายในแต่ละรอบระยะเวลา 1 ปีนั้น 
 
หมายเหตุ: รอบระยะเวลา 1 ปีขา้งตน้ หมายถึง 
- ปีท่ี 1 ใหเ้ร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวนัท่ี  30 มิถุนายน 2563 
- ปีท่ี 2 ใหเ้ร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 2.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ -  ร้อยละ 0.025 ของมูลค่าใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์หน่ึงรุ่น (series)  
โดยมีอตัราค่าธรรมเนียมขั้นต ่าไม่นอ้ยกว่า 30,000 บาท และค่าธรรมเนียม
ขั้นสูงไม่เกินกวา่ 100,000 บาท  
กรณีไม่ไดก้ าหนดมูลค่าใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

30,000 บาท 

 3.  ค่าธรรมเนียมรายปี - ร้อยละ 0.025 ของมูลค่าใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หน่ึงรุ่น (series)   
โดยมีอตัราค่าธรรมเนียมขั้นต ่าไม่นอ้ยกว่า 30,000 บาท และค่าธรรมเนียม
ขั้นสูงไม่เกินกวา่ 100,000 บาท  
 กรณีไม่ไดก้ าหนดมูลค่าใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

30,000 บาท 

 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 



  

ส่วนที่ 2 
ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดชันีหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

 
ขอ้ 11 ส่วนท่ี 2 น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
ขอ้ 12 ในส่วนน้ี 
“ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์” หมายความวา่ ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงเป็น

ดชันีหลกัทรัพยต่์างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และ
การเพิกถอนใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

 
ขอ้ 13 ค่าธรรมเนียมในการรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัต่อไปน้ี 

 
ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

1.  ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอ 10,000 บาท 
 2.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ยกเวน้ 
 3.  ค่าธรรมเนียมรายปี ยกเวน้ ส าหรับปีค่าธรรมเนียม 2562 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562    

ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563) และปีค่าธรรมเนียม 2563 (เฉพาะวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน 2562     

 
        (ลงนาม)  ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสด์ิ 

(นายชยัวฒัน์  วิบูลยส์วสัด์ิ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรก าหนดหลกัเกณฑ์การยกเวน้และการลดค่าธรรมเนียมในการรับ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ และใบส าคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือส่งเสริมการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จึงสมควรออกประกาศน้ี 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 


