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การลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศกบั บล.เอเซียพลสั จ ากดั  
 

 ทางเลือกใหม่ในการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศทัว่โลกกบั ASPS 
 ขอ้ดีส าหรับการลงทุนในต่างประเทศกบั ASPS 
 กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัในการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศ 
 ขั้นตอนการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
 อตัราภาษีเงินไดพึ้งประเมินจากต่างประเทศ 
 สิทธิประโยชนจ์าก Corporate Action Events หลกัทรัพยต่์างประเทศ 
 บริการใหค้ าแนะน าการลงทุนในกองทุนสภาพคล่องหรือตราสารทางการเงินอ่ืน 
 

ทางเลือกใหม่ในการลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศทั่วโลกกบั ASPS 
 หลกัทรัพยต่์างประเทศ คือ หลกัทรัพยท่ี์ออกเป็นเงินตราและจ าหน่ายในต่างประเทศโดยรัฐบาล
ต่างประเทศ องคก์รระหวา่งประเทศ หรือนิติบุคคลในต่างประเทศท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึง
สามารถใหบ้ริการเป็นตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ดต้ามกฎหมายของประเทศนั้นและอยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพย ์(Regulated 
exchange) 
ลูกคา้สามารถซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศผา่น ASPS ในประเทศต่างๆ ดงัน้ี 
 

ทวปีเอเซียแปซิฟิก ทวปียุโรป 

ฮ่องกง องักฤษ 

สิงคโปร์ ฝร่ังเศส 

มาเลเซีย เยอรมนี 

อินโดนีเซีย อิตาลี 

เกาหลีใต ้ สวิตเซอร์แลนด ์

ญ่ีปุ่น เนเธอร์แลนด ์
ออสเตรเลีย 
ฟิลิปปินส์ 

จนี 
เวยีดนาม 

 

ทวปีอเมริกาเหนือ สเปน 

สหรัฐอเมริกา กรีซ 

แคนาดา สวีเดน 

 เดนมาร์ก 
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หมายเหต:ุ หากลูกคา้สนใจท่ีจะลงทุนในประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุขา้งตน้ สามารถแจง้ความประสงคไ์ด้
ท่ีเจา้หนา้ท่ีการตลาด  
ข้อดสี าหรับการลงทุนในต่างประเทศกบั ASPS 

 ลงทุนไดห้ลากหลายประเทศทัว่โลก (24 ประเทศ 27 ตลาด) 
 มีบริการทั้งแบบ Offline (ทุกตลาด) และ Online (บางตลาด) พร้อมเจา้หนา้ท่ีดูแลในทั้ง 2 แบบ 
 ส่งค าสัง่ซ้ือขายผา่นโบรกเกอร์ต่างประเทศท่ีมีช่ือเสียง 
 สามารถส่งค าสัง่ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขได ้เช่น ATO(1), ATC(2), VWAP(3) 
 หลกัทรัพยแ์ละเงินสกลุต่างประเทศของลูกคา้ไดรั้บการดูแลโดยสถาบนัการเงินชั้นน าของโลก JP 

Morgan ผา่น ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (BAY) 
 เพ่ือการกระจายความเส่ียงในการลงทุนไดม้ากข้ึน 
 เพ่ือเพ่ิมโอกาสและช่องทางในการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละอนุพนัธ์ในต่างประเทศ 
 บริหารความเส่ียงไดด้ว้ยการท า Currency FX Hedging ซ่ึงทาง Asia Plus บริการโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 
 บริการดูแลและติดตามสิทธิประโยชนจ์าก Corporate Action Events ฟรี 
 บริการใหค้ าแนะน าการลงทุนในกองทุนสภาพคล่องหรือตราสารทางการเงินอ่ืน 
 เลือกสกลุเงินท่ีจะช าระราคาไดต้ามความตอ้งการ (Cross Markets และ Cross Currencies) 
 การบริการท่ีดีและมีคุณภาพของเจา้หนา้ท่ี ASPS 
หมายเหตุ: (1) ATO (At the Open) คือการสัง่ซ้ือขายท่ีราคาเปิด 
    (2) ATC (At the Close) คือการสัง่ซ้ือขายท่ีราคาปิด 

   (3) VWAP (Volume Weighted Averaged Price) คือการสัง่ซ้ือขายท่ีราคาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ
มูลค่าการซ้ือขายในวนันั้นๆ 

 

กฎเกณฑ์และข้อบังคับในการลงทุนในหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด 

1. ตราสารต่างประเทศที่อนุญาตให้ลงทุนได้ 
1.1 ส าหรับผูล้งทุนทัว่ไป 

- หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ตปท.  
▪ หุน้ ทั้ง Common และ Preferred Shares 
▪ Exchange Traded Funds (ETFs), Exchange Traded Certificates (ETCs) 
▪ หุน้กูอ้นุพนัธ์ Equity Linked Notes (ELNs), Fixed Coupon Notes (FCNs) 
▪ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

- พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ 
- หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัไทยท่ีไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
- ตราสารหน้ีภาคเอกชน ท่ีมี Investment Grade (BBB) 
- สิทธิประโยชนอ์นัเกิดจากการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ เช่น หุน้เพ่ิมทุน (PO) 

หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม 
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- หลกัทรัพยท่ี์เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (IPO) 
- หน่วยลงทุนนอกตลาด (OTC Unit Trust) ท่ีลงทุนในตราสารขา้งตน้ 

1.2 ส าหรับผูล้งทุนสถาบนัและกองทุนส่วนบุคคล 
- หลกัทรัพยทุ์กประเภทตามขอ้ 1.1 แต่ตอ้งไม่มีอนุพนัธ์ท่ีมีอตัราแลกเปล่ียนเก่ียวกบัเงิน

บาทแฝง 
- อนุพนัธ์ทุกประเภท (ยกเวน้ท่ีมีอตัราแลกเปล่ียนเก่ียวกบัเงินบาทแฝง) เช่น อนุพนัธ์ท่ี

อา้งอิงกบัตวัแปรต่างประเทศ เช่นราคาหลกัทรัพย ์อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน (ท่ี
ไม่เก่ียวกบัเงินบาทแฝง) ราคาสินคา้โภคภณัฑ ์สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีทองค าเป็น
สินคา้หรือมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัทองค าแฝงกบั คู่สญัญาทั้งในและต่างประเทศ 

- SBL 
- Repo and Reverse Repo 
- สามารถลงทุนเพ่ือการเกง็ก าไรหรือเพ่ือการป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุนกไ็ด ้

 

หมายเหตุ: ปัจจุบนับริษทัยงัไม่เปิดใหบ้ริการในการท าธุรกรรมหน่วยลงทุนนอกตลาด, SBL, Repo and 
Reverse Repo. 

 
2. การจดัสรรเงนิลงทุนที่ กลต. ก าหนดให้กบันักลงทุน 

ประเภทผู้ลงทุน 
วงเงนิสูงสุด 
(USD) 

วงเงนิจดัสรรต่อคร้ัง 
(USD) 

การขอจดัสรรเพิม่เตมิ 
(USD) 

บุคคลธรรมดา 50 ลา้น 5 แสน เม่ือใชไ้ปถึง 4 แสน 

นิติบุคคล ทรัพยสิ์น <1,000 ลา้นบาท 50 ลา้น 5 แสน เม่ือใชไ้ปถึง 4 แสน 

นิติบุคคล ทรัพยสิ์น >1,000 ลา้นบาท 50 ลา้น 5 ลา้น เม่ือใชไ้ปถึง 4 ลา้น 

หมายเหตุ: นกัลงทุนสามารถขอจดัสรรวงเงินพิเศษ (ขอใชเ้ต็มวงเงินสูงสุด) ได ้แต่จะมีอายเุพียง 7 วนันบั
จากวนัท่ีไดรั้บอนุมติั 
 

3. กฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ 
3.1 เงินท่ีใชใ้นการลงทุนของลูกคา้ตอ้งไม่ไดม้าจากการกูย้ืม 
3.2 นกัลงทุนสามารถป้องกนัความเส่ียงค่าเงินได ้(Hedging) กบัธนาคารพาณิชย ์โดยตอ้งแจง้ให ้

บริษทัฯ ทราบ ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกลูกคา้สามารถแจง้ใหบ้ริษทัเป็นผูท้  ารายการป้องกนั
ความเส่ียงค่าเงินแทนลูกคา้ได ้

3.3 นกัลงทุนไม่สามารถโอนหลกัทรัพย,์ ตราสารอนุพนัธ์และหรือ เงินค่าขายในบญัชีไปยงั
สถาบนัการเงินอ่ืนในต่างประเทศได ้

3.4 บญัชีร่วม และบญัชีคณะบุคคลไม่สามารถลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ใน
ต่างประเทศได ้

3.5 วงเงินท่ีขออนุมติัจะมีอาย ุ30 วนั หากไม่มีการใชว้งเงินระบบจะดึงคืนโดนอตัโนมติั 
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4. ภาษเีงินได้ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ 

4.1 เงินไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น 
- ก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
- เงินปันผล 
- ดอกเบ้ียรับ   

4.2 ลูกคา้ท่ีไดรั้บเงินไดด้งักล่าวจะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามหลกัเกณฑ ์และกฎหมายของแต่
ละประเทศท่ีไปลงทุน   

4.3 ลูกคา้จะไม่ตอ้งเสียภาษี ใหแ้ก่กรมสรรพากร ประเทศไทยอีก หากน าเงินลงทุนและเงินได้
ดงักล่าวกลบัเขา้มาประเทศไทยในปีภาษีถดัไป (ขา้มปีภาษี) แต่ถา้ไม่มีก าไร หรือ ไม่ไดรั้บ
เงินไดอ่ื้น กน็ ากลบัมาไดเ้ลย 

4.4 ลูกคา้ควรเลือกไปลงทุนในประเทศท่ีไม่เกบ็ภาษีก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เป็นหลกั 
4.5 ตารางอตัราภาษี ส าหรับเฉพาะบางประเทศท่ีน่าสนใจไปลงทุน ปรากฏในดา้นทา้ยของ

เอกสารน้ี 
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5. ช่วงเวลาท าการซ้ือขายและวนัช าระราคา 

ทวปีเอเชีย
แปซิฟิก 

ช่ือตลาดหลกัทรัพย์ ช่ือย่อ 
ช่ัวโมงการซ้ือขาย
ตามเวลาท้องถิ่น
ของประเทศนั้น  

ช่ัวโมงการซ้ือขาย
เทยีบเป็นเวลาใน
ประเทศไทย  

สกลุเงนิ 
วนัทีช่ าระ
ราคา 

ฮ่องกง Hong Kong Exchange Ltd., HKEX 9.30-16.00 8.30-15.00 HKD T+2 

สิงคโปร์ 
Singapore Exchange 
Securities Trading Ltd., 

SGX 9.00-17.00 8.00-16.00 SGD T+3 

มาเลเซีย Bursa Malaysia or Malaysia 
Exchange 

MYX 9.00-17.00 8.00-16.00 MYR 
 

T+3 

 
อินโดนีเซีย 

Indonesia Stock Exchange (or 
Bursa Efek Indonesia) 

IDX (BEJ) 9.30-16.00 9.30-16.00 IDR T+3 

เกาหลีใต ้ Korea Stock Exchange KSE 9.00-15.00 7.00-13.00 KRW T+2 

 
ญ่ีปุ่น 

Tokyo Stock Exchange, 
Osaka Securities Exchange 

TSE 
OSE 

9.00-15.00 
9.00-15.10 

7.00-13.00 
7.00-13.10 

JPY 
JPY 

T+2 

T+2 

ออสเตรเลีย 
Australian Stock Exchange 
Ltd., 

ASX 10.00-16.00 6.00-12.00 AUD T+2 

ฟิลิปปินส์ Philippines Stock Exchange 
PSEi 

(PCOMP) 
09.30-15.30 08.00-14.30 PHP T+3 

จีน 
Shanghai Stock Exchange 
Shenzhen Stock Exchange 

SSE 
SZSE 

09.30-15.00 
09.30-15.00 

08.30-14.00 
08.30-14.00 

CNY 
CNY 

T+1 
T+1 

เวยีดนาม 
Ho Chi Minh Stock Exchange 
Hanoi Stock Exchange 
UpCom Stock Exchange 

HOSE 
HASTE 
HASTE 

09.00-14.45 
09.00-14.45 
09.00-14.45 

09.00-14.45 
09.00-14.45 
09.00-14.45 

VND 
VND 
VND 

T+3 
T+3 
T+3 

ทวปีอเมริกา
เหนือ 

ช่ือตลาดหลกัทรัพย์ ช่ือย่อ 
ช่ัวโมงการซ้ือขาย
ตามเวลาท้องถิ่น
ของประเทศนั้น  

ช่ัวโมงการซ้ือขาย
เทยีบเป็นเวลาใน
ประเทศไทย  

สกลุเงนิ 
วนัทีช่ าระ
ราคา 

อเมริกา 

American Stock Exchange 
Nasdaq 
New York Stock Exchange 
NYSE ARCA 

AMEX 
NASDAQ 

NYSE 
NYSE_ARC

A 

9.30-16.00  
9.30-16.00 
 9.30-16.00  
9.30-16.00 

20.30-03.00  
20.30-03.00  
20.30-03.00 
20.30-03.00  

USD  
USD  
USD 
USD  

T+2  
T+2  
T+2  
T+2  

แคนาดา Toronto Stock Exchange TSX 9.30-16.00 20.30-03.00 CAD T+2 
 

 ช่ือตลาดหลกัทรัพย์ ช่ือย่อ ช่ัวโมงการซ้ือขาย ช่ัวโมงการซ้ือขาย สกลุเงนิ วนัทีช่ าระ
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ทวปียุโรป 
 

ตามเวลาท้องถิ่น
ของประเทศนั้น  

เทยีบเป็นเวลาใน
ประเทศไทย  

ราคา 

องักฤษ London Stock Exchange LSE 8.00-16.30 14.00-22.30 GBP T+2 

ฝร่ังเศส NYSE Euronext PSE 9.00-17.30 14.00-22.30 EUR T+2 

เยอรมนี 
Frankfurt /Xetra Stock 
Exchange 

FSE 9.00-17.30 14.00-22.30 EUR T+2 

อิตาลี Milan Stock Exchange MIL 9.00-17.25 14.00-22.30 EUR T+2 

สวิตเซอร์แลนด ์ Swiss Exchange SIX 09.00-17.30 14.00-22.30 CHF T+2 

เนเธอร์แลนด ์
NYSE Euronext 
Amsterdam 

AEX 9.00-17.30 14.00-22.30 EUR T+2 

ลกัเซมเบอร์ก 
Luxembourg Stock 
Exchange 

BDL 9.00-17.35 14.00-22.35 EUR T+2 

สเปน Madrid Stock Exchange MADX 9.00-17.35 14.00-22.35 EUR T+3 

กรีซ Athens Stock Exchange ASE 9.00-17.20 14.30-22.20 EUR T+2 

สวเีดน Stockholm Exchange OMX 9.00-17.35 14.00-22.35 SEK T+2 

เดนมาร์ก Copenhagen Exchange CSE 9.00-17.00 14.00-22.00 DKK T+2 

หมายเหต:ุ ตลาดในแถบยโุรป ออสเตรเลียและอเมริกา ช่วงเวลาท าการอาจชา้ลงอีกหน่ึงชัว่โมง แลว้แต่ฤดูกาล (Day 

light หรือ Non-Day light saving) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
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1. เปิดบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ 
1.1 ประเภทผู้ลงทุน 
 บุคคลธรรมดา ท่ีมีอายตุั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป ตอ้งลงนามในเอกสารของบริษทัฯ พร้อมแนบ

เอกสารเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 

เอกสารการเปิดบัญชีที่ลูกค้าต้องลงนาม 
หลกัฐานประกอบการเปิดบัญชี  

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

1. ใบค าขอเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับการ
ลงทุนในต่างประเทศ 

2. บนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสญัญาเพ่ือการลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศ 

3. เอกสารเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุน 
4. เอกสารขอ้มูลลูกคา้ KYC / CDD ในหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ 
5. กรณีลงทุนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศ

สหรัฐอเมริกาจะตอ้งกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN 
เพ่ือประโยชนท์างภาษีส าหรับผูท่ี้ไม่ไดมี้ถ่ินฐานอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

1. ส าเนาบตัรประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น 
3. ส าเนาหลกัฐานทางการเงิน 
4. หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) 
5. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท  

 
 นิติบุคคล ตอ้งลงนามในเอกสารของบริษทัฯ พร้อมแนบเอกสารเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 

เอกสารการเปิดบัญชีที่ลูกค้าต้องลงนาม 
หลกัฐานประกอบการเปิดบัญชี  

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

1. ใบค าขอเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับการ
ลงทุนในต่างประเทศ 

2. บนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสญัญาเพ่ือการลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศ 

3. เอกสารเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนใน
หลกัทรัพยต่์างประเทศ 

4. เอกสารขอ้มูลลูกคา้ KYC / CDD 
5. กรณีลงทุนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศสหรัฐอเมริกา

จะตอ้งกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพ่ือประโยชนท์าง
ภาษีส าหรับผูท่ี้ ไม่ไดมี้ถ่ินฐานอยูใ่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

1. ส าเนาบตัรประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น 
3. ส าเนาหลกัฐานทางการเงิน 
4. หนงัสือรับรองบริษทัฯ 
5. บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
7. หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) 
8. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท  

 
1.2 ประเภทบัญชี 
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ลูกคา้สามารถซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ โดยเปิดบญัชีประเภทฝากเงิน (Cash Balance) 
คือ บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยวงเงินท่ีใชซ้ื้อจะเท่ากบัจ านวนเงินท่ีลูกคา้ไดฝ้ากไวก้บัทางบริษทัฯ 
 

2. การขออนุมตัวิงเงนิผ่านระบบ FIA (Foreign Investment Allotment) ต่อ กลต. 
เม่ือลูกคา้แจง้ความประสงคจ์ะลงทุน บริษทัจะยื่นขออนุมติัวงเงินจาก กลต. ผา่นทางระบบ FIA 

โดยการพิจารณาอนุมติัจะเป็นลกัษณะ real time 
 

หมายเหตุ: ผูล้งทุนท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศกบั บล. หรือ บลจ. อ่ืนแลว้ กส็ามารถเปิดบญัชี
ซ้ือขายกบั ASPS ได ้โดยใชว้งเงินเดียวกนั 
 

3. การฝากเงนิ ถอนเงนิ 
3.1 การฝากเงนิ 

ลูกคา้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลฝากเงินลงทุนจะตอ้งฝากเงินเขา้มาบญัชีของบริษทัฯ ก่อนเร่ิมท าการซ้ือ
ขาย โดยสามารถโอนผา่นธนาคารพาณิชย ์ดว้ยแบบฟอร์ม Bill Payment ของ เอเซีย พลสั ช่ือบัญชี : 
บริษทัหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั หรือตดัผา่นระบบ ATS  

 
3.2 การถอนเงนิ 
ลูกคา้แจง้ขอถอนเงินออกจากบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ (บญัชี FCD) กบัทางบริษทัฯ 

โดยบริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบก่อนวา่ ลูกคา้มีการท า Currency Hedge ในการซ้ือขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศหรือไม่ โดยการถอนเงินใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 วนัท าการหลงัจากมีการขายหลกัทรัพย ์

 
4. การส่งค าส่ังซ้ือขาย 

a) ลูกคา้สามารถระบุราคาซ้ือขายท่ีชดัเจน เช่น ซ้ือท่ีราคา USD 20 หรือสัง่ซ้ือขายแบบมี
เง่ือนไขกไ็ด ้เช่น ATO, ATC, VWAP เป็นตน้  

b) เจา้หนา้ท่ีการตลาดส่งค าสัง่ซ้ือขายไปท่ี Trading Desk ของบริษทั (เวลาท าการ 8:30 – 
17:30 น.) 

5. การแจ้งยืนยนัการซ้ือขาย 
เม่ือรายการซ้ือขาย Executed ไดแ้ลว้บริษทัจะแจง้ยืนยนัการซ้ือขายกบัลูกคา้ผา่นทาง Email ดงัน้ี 
วนัท่ี T แจง้ยืนยนัการซ้ือขายอยา่งไม่เป็นทางการ (Pre-Confirm) 
วนัท่ี T+1 แจง้ยืนยนัการซ้ือขายอยา่งเป็นทางการ Official Confirmation Note  

 
 

 

 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
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ประเภท ตลาดหลกัทรัพย์ ตปท. ค่าธรรมเนียม ขั้นต ่า (บาท) 

Equities 

All Markets 
(except Taiwan, Korea, UK, 

and France ) 

 Buy 0.50% 
Sell 0.50% 

3,000 ต่อ order 

Korea              Buy 0.50% 

 Sell 0.50% + Sale Tax 0.30% 

UK  
   Buy 0.50% + Stamp 0.50% 

             Sell 0.50% 

FRANCE 
Buy 0.50% + Tax 0.30% 

             Sell 0.50% 
 

Equities 
 

VIETNAM 
Buy  0.45% 
Sell  0.45% 

 

 
1,350 ต่อ order 

Equities CHINA Buy 0.85% 
Sell 0.85% 

5,000 ต่อ order 

 

ตลาด ค่าคอมมิชช่ัน ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ ซ้ือ/ขาย 

Denmark 0.50% DKK      300 
 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ 

ตลาด ค่าธรรมเนียมโอนเงินออก ค่าธรรมเนียมโอนเงินกลบั 

Vietnam - USD 20 
China USD 25 USD 25 

  
หมายเหตุ: 1) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2) กรณีลูกคา้ช าระค่าซ้ือดว้ยเงินสกลุอ่ืนท่ีไม่ใช่สกุลเงินของประเทศนั้น บริษทัจะซ้ืออตัรา 
แลกเปล่ียนภายในวนัท่ี T+2 ในการช าระราคา 
3) สกลุเงินท่ีตอ้งแลกผา่นดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ไดแ้ก่ KRW (เกาหลีใต)้, IDR (อินโดนีเซีย), 
MYR (มาเลเซีย), CHY (จีน) และ VND (เวียดนาม) โดยหลงัการขายหุน้ ระบบจะแลกเงินเป็น
ดอลลาร์สหรัฐโดยอตัโนมติั ยกเวน้มีการแจง้เจา้หนา้ท่ีการตลาดเพ่ือใหค้งเงินสกลุดงักล่าวไว้
ต่อไป 
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สิทธิประโยชน์จาก Corporate Action Events หลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
ผูล้งทุนมีสิทธิไดรั้บสิทธิประโยชน์ (Corporate Actions) จากการลงทุนในหลกัทรัพย์

ต่างประเทศหากถือครองหลกัทรัพยอ์ยูใ่นวนัท่ีหลกัทรัพยน์ั้นก าหนดสิทธิ 
Corporate Action Events แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 

1. Mandatory Corporate Action Events ไดแ้ก่ 

- เงินปันผล (Cash Dividend) 
- หุน้ปันผล (Stock Dividend) 
- ดอกเบ้ีย (Interest Payment) 
- การไถ่ถอนเงินตน้ (Redemption/Maturity) 
- การลดทุน (Capital Reduction) 
- การควบกิจการ (Merger/Takeover) 
- การเปล่ียนมูลค่าหุน้ (Stock Split) 
- การเพิกถอนหลกัทรัพยอ์อกจากตลาดฯ (Delisting) 

 
2. Voluntary Corporate Action Events ไดแ้ก่ 

- การจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีจ าหน่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) 
- การรับซ้ือหุน้คืน (Tender Offer) 
- การแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ (Conversion /warrants exercise) 
- การประชุมผูถื้อหุน้ (Proxy Voting) 
 
JP Morgan/โดยธนาคารกรุงศรีอยธุยา ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลเกบ็รักษาหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

(Global Custodian) จะท าหนา้ท่ีดูแลและติดตามผลประโยชนท่ี์เกิดจาก Corporate Action Events ต่างๆ 
และแจง้ใหบ้ริษทัทราบเพ่ือแจง้ต่อกบัลูกคา้ โดยการใหบ้ริการดงักล่าวจะไม่คิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม (ฟรี) 
ยกเวน้การประชุมผูถื้อหุน้ (Proxy Voting) ซ่ึงบางประเทศอาจคิดค่าใชจ่้ายในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ โดย
อตัราค่าใชจ่้ายจะข้ึนอยูก่บัการก าหนดของประเทศนั้น 
 
 

 
บริการให้ค าแนะน าการลงทุนในกองทุนสภาพคล่องหรือตราสารหนีท้างการเงินอ่ืน 

ในกรณีท่ีลูกคา้ขายหลกัทรัพยแ์ลว้ถือเป็นเงินสดไวบ้ญัชีเงินลงทุนท่ีฝากอยูใ่นบญัชีเงินฝาก
ต่างประเทศ บริษทัอาจใหค้ าแนะน าแก่ลูกคา้ในการน าเงินไปลงทุนใน กองทุนสภาพคล่อง (Money 
Market) หรือตราสารหน้ีทางการเงินอ่ืน ซ่ึงใหผ้ลตอบแทนดีกวา่การถือเงินสด ลูกคา้สามารถติดต่อเพ่ือ
สอบถามขอ้มูลและส่งค าสัง่การลงทุนมาท่ีเจา้หนา้ท่ีการตลาด 
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อตัราภาษีเงินได้พงึประเมินจากต่างประเทศ (เฉพาะประเทศทีน่่าสนใจ) 
ส ำหรบับคุคลธรรมดำและนิติบคุคลท่ีไมม่ีสนธิสญัญำภำษีซอ้น  

Country 
Withholding Tax Applied to Payment 

Dividend 
Government 

Interest 
Corporate Interest Stock Dividend  Capital Gains 

Canada 25% 0% 0% 25% 0% 

France 30%/55% (1)              0%        (2)             0%        (2) Not applicable 0% 

Germany 26.375% 0%             0%        (3) Not applicable 0% 

Hong Kong            0%    (4) 0% 0%            0%    (4) 0% 

Japan 
      15.315%    

(5)             0%        (6)       15.315%        (7) 
          15.315%    

(5)         0%   (8) 

Malaysia 0% 0%             0%        (9) 0% 0% 

Singapore 0%             0%      (10)               0%       (10) 0% 0% 

UK 0% 0% 0% 0% 0% 

U.S.A. 15% 0% 0% 0% 0% 

Taiwan 20% 20%           20%    (11) 20% 0% 

Indonesia          20%   (12) 20% 20%          20%   (12)          0.1%   (13) 

Italy 26% 0% 26% Not applicable 12.5%      (14) 

South Korea 22%         15.4%    (15)         15.4%    (15) 22% 0%/11%/22%  (16) 

Australia    0% / 30%  (17) 10% 10%    0% / 30%  (17)          0%        (18) 
Luxemburg 
 

15% 0% 0% 0% 0% 

Netherlands 15% 0% 0%          0%  (15) 0% 

Switzerland 35% 35% 35% 35% 0% 

Greece 10% 0% 0% Not applicable 0% 

Sweden 30% 0% 0% Not applicable 0% 

Denmark 27% 0% 0% Not applicable 0% 

      

Notes: 

(1) 30% / 55% where income is paid in a non-cooperative state/territory 

(2) Provided a certificate of non-resident is supplied, exemption is applied at source. Otherwise the statutory 

applying to interest on corporate and government bonds issued in Euro is 50%. Interest derived from short- 
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and medium-term notes is unconditionally exempt from the 50% WHT 

(3) Interest paid on profit participation bonds and convertible bonds is taxed at 26.375%. 

(4) Certain "red chip" entities are subject to 10% WHT on dividend payment 

(5) For unlisted securities, a standard tax rate of 20% applies 

(6) The exempt rates assume securities are held within Furikestu system and the relevant consent letter has been  

provided as a qualified Intermediary, otherwise the 15% WHT will be applied 

(7) Japanese Eurobonds, Domingo and Samurai bonds are tax exempt. Shogun bonds are taxed at 15.315% 

(8) In general, there is no CGT for securities trades. However, capital gains derives by a non-resident 

recipients may be taxed in Japan if:  

8.1 Shares held or owned amount to 25% of the entire share capital of such company at any time of taxable year 

8.2 The total of shares sold during the taxable year amount to at least 5% of the entire share capital of such company 

(9) Interest or discount other than convertible loan stock, approved by securities commission is specifically exempted 

from WHT. If the debt is not approved by the securities commission then WHT would be levied at the rate of 15% 

(10) Interest paid to non-resident investors from "qualifying debt securities" is exempted from WHT until 31 Dec 2013 

Interest income received from non QDS will be subject to withholding at the domestic rate of 15%. QDS includes: 

 - Interest bearing government securities 

 - Debts securities with the tenure of least 10 years 

 - Islamic bonds (or sukuks) subject to the condition that any amount payable by the issuer to the investor of the bonds 

is not deductible against income being accrued in or derived from Singapore by the issuer providing the proceeds 

from the issuance are used outside Singapore 

11. Foreign currency denominated bonds issued by foreign companies are exempt from withholding tax 

12. Non-residents investor may benefit from a reduced WHT rate on dividend of 10% on dividend distributed by   

specific companies (In the food, textile, pulp, chemical and rubber industries) based in specific locations. 

13. For Unlisted securities the WHT will be levied at the rate of 5% 

14. Capital gains - the standard tax rate is 27% where the percentage holding of the stock is 2% or more. 

15. Interest on bonds denominated in foreign currency and issued by the government, local government bodies or  

domestic corporation are subject to 0% WHT 

16. Capital gain tax is only applicable on equities when the sale is for more than 25% of the share issued.  

The CGT payable will be the lower of 11% of the gross proceeds or 22% of the capital gain 

17 In practical terms two distributions are made; one franked dividend and one unfranked dividend.  

Franked dividends are tax exempt whereas unfranked dividend is subject to 30% withholding tax. 

18. Capital Gain - Non-residents of Australia are subject to tax on capital gains only in respect of gains made on the  

disposal of "taxable Australian property" 
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19. Most stock dividends are paid out of the premium reserve, which is exempt from withholding tax. Stock dividends 

paid out of the general reserve are subject to the standard 15% withholding rate. 

 

Disclaimer     
This information relating to withholding taxes set out above is prepared for general information purposes only.  
It may not be construed as nor is intended to constitute advice in respect of taxation and may not be relied on as 
such Potential investors should seek independent professional tax advice before making any investment 
decision. 
Asia Plus Securities Public Co., Ltd. makes no representation or warranty and accepts no responsibility or 
liability as to the accuracy or completeness of the information, and shall under no circumstances be liable for 
any loss or damage caused by reliance on any information set out in this document.   
Potential investors should be aware that tax regulations and their application by relevant taxation authorities 
change from time to time and accordingly the information in this document is subject to change without notice. 
 
ติดต่อสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ ฝ่ายการตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ โทร 02-680-1888, 02-680-1656, 
02-680-1567, 02-680-1430,  02-680-4039 
 


