
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง  อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ 
ประเทศกลุ่ม CLMV เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2561 

 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 98 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ

หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ขอ้ 13 ของ
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผย
สารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ .ศ . 2553 ลงวนัที่ 28 กนัยายน 2553 ขอ้ 13 ของขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2554 ขอ้ 14 ของขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2558 
ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 ขอ้ 11 ของขอ้บังคับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ ลงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16 กรกฎาคม 2561  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
   
  ขอ้ 2 ในประกาศน้ี 

 “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“ประเทศกลุ่ม CLMV” หมายความว่า ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
“หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัประเทศกลุ่ม CLMV” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั

ประเทศกลุ่ม CLMV ดงัต่อไปน้ี 
(1) หุน้ CLMV  
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีเก่ียวขอ้งกบั CLMV  
(3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั CLMV 
(4) หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์เก่ียวขอ้งกบั CLMV 
(5) ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั CLMV 

“หุ้น CLMV” หมายความว่า หุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
ว่าดว้ยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ท่ีออกโดยบริษทัต่างประเทศท่ีจดัตั้ง
ข้ึนตามกฎหมายของประเทศกลุ่ม CLMV 

ผลบังคับใช้ 

บทนิยาม 



  

“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีเก่ียวขอ้งกบั CLMV” หมายความว่า หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอีทีเอฟตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผย
สารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ ท่ีมีปัจจยัอา้งอิงเป็นดชันีกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
ในประเทศกลุ่ม CLMV หรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์สะทอ้นการเคล่ือนไหวราคาของกลุ่มหลกัทรัพยข์องบริษทั
ท่ีมีรายไดจ้ากประเทศกลุ่ม CLMV   

“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับ CLMV” หมายความว่า 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับและเพิกถอนหน่วย
ลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีมีการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานหรือมีรายไดห้ลกัจากการด าเนินงานทั้งหมดอยูใ่นประเทศกลุ่ม CLMV 

“หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ท่ีเก่ียวข้องกับ CLMV” หมายความว่า หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์ ่าดว้ยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน ท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ในทรัพยสิ์นหลกัหรือมีรายไดห้ลกัจากการด าเนินงานทั้งหมดอยู่ในประเทศกลุ่ม CLMV 
โดยอาจเป็นการลงทุนโดยทางตรงหรือทางออ้มกไ็ด ้

(2) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีการลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานหรือมีรายไดห้ลกัจากการด าเนินงานทั้งหมดอยู่ใน
ประเทศกลุ่ม CLMV 

“ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั CLMV” หมายความว่า 
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการรับ การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรัพยต่์างประเทศ ซ่ึงมีทรัพยสิ์นท่ีฝากเป็นหุ้น
สามญัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศกลุ่ม CLMV หรือเป็นหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศท่ีมี
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศกลุ่ม CLMV และมีปัจจยัอา้งอิงเป็นดชันีกลุ่มหลกัทรัพยท่ี์มีการ
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศกลุ่ม CLMV 

 
ขอ้ 3 ค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัประเทศกลุ่ม CLMV ซ่ึงผูย้ื่นค าขอ

ด าเนินการให้หลกัทรัพย์ดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใช้บงัคบั
จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในบัญชีแนบท้าย
ประกาศน้ี 

 

อัตรา
ค่าธรรมเนียม 



  

ขอ้ 4 การช าระค่าธรรมเนียมรายปี ให้ช าระเป็นการล่วงหนา้ส าหรับปีถดัไป โดยให้นับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคมของปีหน่ึงจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายนของปีถดัไปเป็นปีค่าธรรมเนียม ในกรณีท่ี
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัประเทศกลุ่ม CLMV เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไม่เต็มปีค่าธรรมเนียม ให้ค านวณ
ค่าธรรมเนียมรายปีตามระยะเวลาท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  13 กรกฎาคม 2561 

 
  (ลงนาม)  ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสด์ิ 

(นายชยัวฒัน์  วิบูลยส์วสัด์ิ) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นควรก าหนดหลกัเกณฑก์ารยกเวน้และการลดค่าธรรมเนียมใน
การรับหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับประเทศกลุ่ม CLMV เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV ผ่านตลาด
หลกัทรัพย ์จึงสมควรออกประกาศน้ี 

รอบระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม 



  

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ  
ประเทศกลุ่ม CLMV เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

   

ประเภทหลกัทรัพย์ ค่าธรรมเนียม 
การย่ืนค าขอ 

ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้า 

ค่าธรรมเนียม 
รายปี 

ค่าธรรมเนียม 
การเพิ่มทุน 

- หุน้ CLMV  
- หน่วยทรัสตข์อง
กองทรัสตท่ี์เก่ียวขอ้งกบั 
CLMV  

ยกเวน้ ยกเวน้ - ร้อยละ 0.035 ของทุนช าระแลว้ในส่วน
ท่ีไม่เกิน 200 ลา้นบาท 
- ร้อยละ 0.030 ของทุนช าระแลว้ในส่วน
ท่ีเกินกว่า 200 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 1,000 
ลา้นบาท 
- ร้อยละ 0.025 ของทุนช าระแลว้ในส่วน
ท่ีเกินกว่า 1,000 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 5,000 
ลา้นบาท 
- ร้อยละ 0.020 ของทุนช าระแลว้ในส่วน
ท่ี เกินกว่ า  5,000 ล้านบ าทแ ต่ไ ม่ เกิน 
10,000 ลา้นบาท 
- ร้อยละ 0.010 ของทุนช าระแลว้ในส่วน
ท่ีเกินกวา่ 10,000 ลา้นบาท 
 
ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมขั้นต ่าตอ้งไม่นอ้ย
กว่า 50,000 บาท และอตัราค่าธรรมเนียม
ขั้นสูงไม่เกินกวา่ 3,000,000 บาท 
 

ยกเวน้ 

- หน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอีทีเอฟท่ี

เก่ียวขอ้งกบั CLMV  

- ตราสารแสดงสิทธิการ

ฝากหลกัทรัพย์

ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง

กบั CLMV 

 

ยกเวน้ ยกเวน้ 10,000 บาท 
ปีค่าธรรมเนียม 2561 และ 2562 
ปี ค่ าธรรม เนี ยม  2563 (เฉพ าะวัน ท่ี  1 
กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

ยกเวน้ 



  

ประเภทหลกัทรัพย์ ค่าธรรมเนียม 
การย่ืนค าขอ 

ค่าธรรมเนียม 
แรกเข้า 

ค่าธรรมเนียม 
รายปี 

ค่าธรรมเนียม 
การเพิ่มทุน 

- หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
CLMV 
 

ยกเวน้ ยกเวน้ - ร้อยละ 0.035 ของเงินทุนจดทะเบียน 
ในส่วนท่ีไม่เกิน 200 ลา้นบาท 
- ร้อยละ 0.030 ของเงินทุนจดทะเบียน 
ในส่วนท่ีเกินกวา่ 200 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 
1,000 ลา้นบาท 
- ร้อยละ 0.025 ของเงินทุนจดทะเบียน 
ในส่วนท่ีเกินกว่า 1,000 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 
5,000 ลา้นบาท 
- ร้อยละ 0.020 ของเงินทุนจดทะเบียน 
ในส่วนท่ีเกินกว่า 5,000 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 
10,000 ลา้นบาท 
- ร้อยละ 0.010 ของเงินทุนจดทะเบียน 
ในส่วนท่ีเกินกว่า 10,000 ลา้นบาท 
 
ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมขั้นต ่าตอ้งไม่นอ้ย
กว่า 50,000 บาท และอตัราค่าธรรมเนียม
ขั้นสูงไม่เกินกวา่ 3,000,000 บาท 
 

ยกเวน้ 

 
 
 
 


