ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง อัตราค่ าธรรมเนียมในการรั บ หลักทรั พย์ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ประเทศกลุ่ม CLMV เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน พ.ศ. 2561
อาศัยอานาจตามความในข้อ 98 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับ
หุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ข้อ 13 ของ
ข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เรื ่ อ ง การรับ และเพิก ถอนหน่ว ยลงทุน และการเปิ ดเผย
สารสนเทศของกองทุน รวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวัน ที ่ 28 กัน ยายน 2553 ข้อ 13 ของข้อ บัง คับ ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 สิ งหาคม 2554 ข้อ 14 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรั บ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิ กถอนหน่ วยทรั สต์ของทรั ส ต์เพื่ อการลงทุ น พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ข้อ 11 ของข้อบังคับตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บ การเปิ ดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ประกาศนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
“ประเทศกลุ่ม CLMV” หมายความว่า ราชอาณาจักรกัมพู ชา สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
“หลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้องกับประเทศกลุ่ม CLMV” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้องกับ
ประเทศกลุ่ม CLMV ดังต่อไปนี้
(1) หุน้ CLMV
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่เกี่ยวข้องกับ CLMV
(3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ CLMV
(4) หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับ CLMV
(5) ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ CLMV
“หุ ้น CLMV” หมายความว่า หุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการรับหุ ้นสามัญหรื อหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน ที่ ออกโดยบริ ษทั ต่างประเทศที่ จดั ตั้ง
ขึ้ นตามกฎหมายของประเทศกลุ่ม CLMV

ผลบังคับใช้
บทนิยาม

“หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมอีทีเอฟที่ เกี่ ยวข้องกับ CLMV” หมายความว่า หน่ วยลงทุ น
ของกองทุนรวมอีทีเอฟตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผย
สารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็ นดัชนี กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
ในประเทศกลุ่ม CLMV หรื อดัชนี กลุ่มหลักทรัพย์ที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ที่มีรายได้จากประเทศกลุ่ม CLMV
“หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมโครงสร้ างพื้ นฐานที่ เกี่ ยวข้องกับ CLMV” หมายความว่า
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วย
ลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับ ตลาดทุ นว่า ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิธีก ารจัด ตั้งและจัด การกองทุ นรวมโครงสร้ า งพื้ นฐาน
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรื อมีรายได้หลักจากการดาเนิ นงานทั้งหมดอยูใ่ นประเทศกลุ่ม CLMV
“หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ CLMV” หมายความว่ า หน่ ว ยทรั ส ต์ ข อง
กองทรั ส ต์ ต ามข้อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ว ่า ด้ว ยการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิก ถอน
หน่ วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีการลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ว่ า ด้ว ย การออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ข องทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ ในทรัพย์สินหลักหรื อมีรายได้หลักจากการดาเนิ นงานทั้งหมดอยู่ในประเทศกลุ่ม CLMV
โดยอาจเป็ นการลงทุนโดยทางตรงหรื อทางอ้อมก็ได้
(2) หน่ วยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี ก ารลงทุ น ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรื อมีรายได้หลักจากการดาเนิ นงานทั้งหมดอยู่ใน
ประเทศกลุ่ม CLMV
“ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกี่ ยวข้องกับ CLMV” หมายความว่า
ตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิ ดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิ ทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่ งมีทรัพย์สินที่ฝากเป็ นหุ ้น
สามัญที่มีการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศกลุ่ม CLMV หรื อเป็ นหน่ วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่ มี
การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศกลุ่ม CLMV และมีปัจจัยอ้างอิงเป็ นดัชนี กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีการ
ซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศกลุ่ม CLMV
ข้อ 3 ค่าธรรมเนี ยมในการรับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่ งผูย้ ื่นคาขอ
ดาเนิ นการให้หลักทรัพย์ดงั กล่าวเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้ งั แต่ วนั ที่ ประกาศนี้ มีผลใช้บงั คับ
จนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ยน ให้เป็ นไปตามอัตราที่ กาหนดในบัญชี แนบท้าย
ประกาศนี้

อัตรา
ค่ าธรรมเนียม

ข้อ 4 การชาระค่ าธรรมเนี ยมรายปี ให้ชาระเป็ นการล่วงหน้าสาหรับปี ถัดไป โดยให้นับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคมของปี หนึ่ งจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนของปี ถัดไปเป็ นปี ค่าธรรมเนียม ในกรณี ที่
หลักทรั พย์ที่เกี่ ยวข้องกับประเทศกลุ่ม CLMV เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนไม่ เต็มปี ค่ าธรรมเนี ยม ให้ค านวณ
ค่าธรรมเนียมรายปี ตามระยะเวลาที่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
(ลงนาม) ชั ยวัฒน์ วิ บูลย์ สวัสดิ์
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ )
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นและการลดค่าธรรมเนี ยมใน
การรั บ หลักทรั พ ย์ที่ เกี่ ยวข้องกับ ประเทศกลุ่ ม CLMV เพื่ อส่ งเสริ มการลงทุ น ในประเทศกลุ่ ม CLMV ผ่ านตลาด
หลักทรัพย์ จึงสมควรออกประกาศนี้

รอบระยะเวลา
ค่ าธรรมเนียม

บัญชี อัตราค่ าธรรมเนียมในการรั บหลักทรั พย์ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ประเทศกลุ่ม CLMV เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน
ประเภทหลักทรัพย์
- หุน้ CLMV
- หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ที่เกี่ยวข้องกับ
CLMV

ค่ าธรรมเนียม
การยื่นคาขอ
ยกเว้น

ค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม
แรกเข้ า
รายปี
ยกเว้น
- ร้อยละ 0.035 ของทุนชาระแล้วในส่ วน
ที่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
- ร้อยละ 0.030 ของทุนชาระแล้วในส่ วน
ที่ เกิ นกว่า 200 ล้านบาทแต่ ไม่ เกิ น 1,000
ล้านบาท
- ร้อยละ 0.025 ของทุนชาระแล้วในส่ วน
ที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 5,000
ล้านบาท
- ร้อยละ 0.020 ของทุนชาระแล้วในส่ วน
ที่ เกิ น กว่ า 5,000 ล้ า น บ าท แต่ ไม่ เกิ น
10,000 ล้านบาท
- ร้อยละ 0.010 ของทุนชาระแล้วในส่ วน
ที่เกินกว่า 10,000 ล้านบาท

ค่ าธรรมเนียม
การเพิ่มทุน
ยกเว้น

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนี ยมขั้นต่าต้องไม่นอ้ ย
กว่า 50,000 บาท และอัตราค่ าธรรมเนี ยม
ขั้นสู งไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท
- หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอีทีเอฟที่
เกี่ยวข้องกับ CLMV
- ตราสารแสดงสิ ทธิ การ
ฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับ CLMV

ยกเว้น

ยกเว้น

10,000 บาท
ปี ค่าธรรมเนียม 2561 และ 2562
ปี ค่ า ธรรมเนี ยม 2563 (เฉพ าะวั น ที่ 1
กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ยกเว้น

ประเภทหลักทรัพย์
- หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
CLMV

ค่ าธรรมเนียม
การยื่นคาขอ
ยกเว้น

ค่ าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม
แรกเข้ า
รายปี
ยกเว้น
- ร้อ ยละ 0.035 ของเงิ น ทุน จดทะเบี ย น
ในส่ วนที่ ไม่เกิ น 200 ล้านบาท
- ร้อ ยละ 0.030 ของเงิ น ทุน จดทะเบี ย น
ในส่ วนที่เกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
1,000 ล้านบาท
- ร้อ ยละ 0.025 ของเงิ น ทุน จดทะเบี ย น
ในส่ วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
5,000 ล้านบาท
- ร้อ ยละ 0.020 ของเงิ น ทุน จดทะเบี ย น
ในส่ วนที่เกินกว่า 5,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
10,000 ล้านบาท
- ร้อ ยละ 0.010 ของเงิ น ทุน จดทะเบี ย น
ในส่ วนที่ เกิ นกว่า 10,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ อัตราค่ าธรรมเนี ยมขั้นต่ าต้องไม่นอ้ ย
กว่า 50,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนี ยม
ขั้นสู งไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท

ค่ าธรรมเนียม
การเพิ่มทุน
ยกเว้น

