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กำรลงทนุในหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศกบั บล.เอเซยี พลัส จ ำกดั  
 ทำงเลือกใหม่ในกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศทัว่โลกกับ ASPS 
 ข้อดีส ำหรับกำรลงทุนในต่ำงประเทศกับ ASPS 
 กฎเกณฑ์และข้อบังคับในกำรลงทุนในหลักทรัพย์และตรำสำรอนุพันธ์ต่ำงประเทศ 
 ขั้นตอนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 
 ค่ำธรรมเนียมกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 
 อัตรำภำษีเงินได้พึงประเมินจำกต่ำงประเทศ 
 สิทธิประโยชน์จำก Corporate Action Events หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 
 บริกำรให้ค ำแนะน ำกำรลงทุนในกองทุนสภำพคล่องหรือตรำสำรทำงกำรเงินอ่ืน 

 

ทำงเลอืกใหมใ่นกำรลงทนุในหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศทั่วโลกกบั ASPS 
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ คือ หลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตรำและจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศโดยรัฐบำลต่ำงประเทศ  องค์กรระหว่ำง
ประเทศ หรือนิติบุคคลในต่ำงประเทศที่จัดต้ังขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งสำมำรถให้บริกำรเป็นตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ได้ตำมกฎหมำยของประเทศนั้นและอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลด้ำน
หลักทรัพย์ (Regulated exchange) 
 

ลูกค้ำสำมำรถซื้อขำยหลักทรัพย์และตรำสำรอนุพันธ์ต่ำงประเทศผ่ำน ASPS ในประเทศต่ำงๆ ดังนี้ 

ทวีปเอเซียแปซฟิิก ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนอื 
ฮ่องกง อังกฤษ สหรัฐอเมริกำ 

สิงคโปร ์ ฝรั่งเศส แคนำดำ 

มำเลเซีย เยอรมน ี  

อินโดนีเซีย อิตำลี  

เกำหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด ์  

ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์  

ออสเตรเลีย ลักเซมเบอร์ก  

ไต้หวัน สเปน  

ฟิลิปปินส ์ กรีซ  

 สวีเดน  

 เดนมำร์ก  

หมำยเหต:ุ หำกลูกค้ำสนใจที่จะลงทุนในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจำกที่ระบุข้ำงต้น สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่กำรตลำด
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ขอ้ดสี ำหรบักำรลงทนุในตำ่งประเทศกบั ASPS 

 ลงทุนได้หลำกหลำยประเทศทั่วโลก (22 ประเทศ 25 ตลำด) 
 บริกำรทั้งแบบ Offline (ทุกตลำด) และ Online (บำงตลำด) พร้อมเจ้ำหน้ำที่ดูแลทั้ง 2 แบบ 
 ส่งค ำสั่งซื้อขำยผ่ำนโบรกเกอร์ต่ำงประเทศที่มีชื่อเสียง 
 ส่งค ำสั่งซื้อขำยแบบมีเงื่อนไขได้ เช่น ATO(1), ATC(2), VWAP(3) 
 หลักทรัพย์และเงินสกุลต่ำงประเทศของลูกค้ำได้รับกำรดูแลโดยสถำบันกำรเงินชั้นน ำของโลก JP Morgan ผ่ำนธนำคำร

กรุงศรีอยุธยำ (BAY) 
 เพื่อกำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนได้มำกขึ้น 
 เพื่อเพิ่มโอกำสและช่องทำงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และอนุพันธ์ในต่ำงประเทศ 
 บริหำรควำมเสี่ยงได้ดว้ยกำรท ำ Currency FX Hedging ซึ่งทำงเอเซีย พลัส บริกำรโดยไม่คิดค่ำใชจ้่ำย 
 บริกำรดูแลและติดตำมสิทธิประโยชน์จำก Corporate Action Events ฟรี 
 บริกำรให้ค ำแนะน ำกำรลงทุนในกองทุนสภำพคล่องหรือตรำสำรทำงกำรเงินอ่ืน 
 เลือกสกุลเงินที่จะช ำระรำคำได้ตำมควำมต้องกำร (Cross Markets และ Cross Currencies) 
 กำรบริกำรที่ดีและมีคุณภำพของเจ้ำหน้ำที่ ASPS 

หมำยเหต:ุ (1) ATO (At the Open) คือ กำรสั่งซื้อขำยที่รำคำเปิด 
    (2) ATC (At the Close) คือ กำรสั่งซื้อขำยที่รำคำปิด 

   (3) VWAP (Volume Weighted Averaged Price) คือ กำรสั่งซือ้ขำยที่รำคำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของมูลค่ำกำรซื้อ
ขำยในวันนั้นๆ 

 
กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัในกำรลงทนุหลกัทรพัยแ์ละตรำสำรอนพุนัธต์ำ่งประเทศ ตำมทีธ่นำคำรแหง่ประเทศไทย
ก ำหนด 

1. ตรำสำรต่ำงประเทศทีอ่นญุำตใหล้งทนุได้ 
1.1 ส ำหรับผู้ลงทุนท่ัวไป 

- หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ  
▪ หุ้น ทั้ง Common และ Preferred Shares 
▪ Exchange Traded Funds (ETFs), Exchange Traded Certificates (ETCs) 
▪ หุ้นกู้อนุพันธ์ Equity Linked Notes (ELNs), Fixed Coupon Notes (FCNs) 
▪ ใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ

- พันธบัตรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจต่ำงประเทศ 
- หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทไทยทีไ่ปจดทะเบยีนซื้อขำยในตลำดหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ 
- ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน ที่มี Investment Grade (BBB) 
- สิทธิประโยชน์อันเกิดจำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ เช่น หุ้นเพิ่มทุน (PO) หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขำยให้กับผู้ถือหุน้เดิม 
- หลักทรัพย์ที่เสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไป (IPO) 
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- หน่วยลงทุนนอกตลำด (OTC Unit Trust) ที่ลงทุนในตรำสำรข้ำงต้น 
- ตรำสำรอนุพันธ์ต่ำงประเทศ ที่ซือ้ขำยในตลำด (Futures, Options) 

 
1.2 ส ำหรับผู้ลงทุนสถำบันและกองทุนส่วนบุคคล 

- หลักทรัพย์ทุกประเภทตำมข้อ 1.1 แต่ต้องไม่มีอนุพันธ์ที่มีอัตรำแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเงินบำทแฝง 
- อนุพันธ์ทุกประเภท (ยกเว้นที่มีอัตรำแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเงินบำทแฝง) เช่น อนุพันธ์ที่อ้ำงอิงกับตัวแปร

ต่ำงประเทศ เช่นรำคำหลักทรัพย ์อัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน (ที่ไม่เกี่ยวกับเงินบำทแฝง) รำคำสินค้ำ
โภคภัณฑ์ สัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้ที่มีทองค ำเป็นสินค้ำหรือมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองค ำแฝงกับ คูส่ัญญำ
ทั้งในและต่ำงประเทศ 

- SBL 
- Repo and Reverse Repo 
- สำมำรถลงทุนเพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนก็ได้ 

หมำยเหต:ุ ปัจจุบันบริษัทยังไม่เปดิให้บริกำรในกำรท ำธุรกรรมหน่วยลงทุนนอกตลำด, SBL, Repo and Reverse Repo. 
 
2. กำรจดัสรรเงนิลงทนุที ่กลต. ก ำหนดใหก้บันกัลงทนุ 

ประเภทผู้ลงทุน วงเงินสูงสุด 
 (USD) 

วงเงินจัดสรรต่อครั้ง 
(USD) 

การขอจัดสรรเพิม่เติม 
(USD) 

บคุคลธรรมดำ 50 ล้ำน 5 แสน เมื่อใช้ไปถึง 4 แสน 

นติบิคุคล ทรพัยส์นิ <1,000 ลำ้นบำท 50 ล้ำน 5 แสน เมื่อใช้ไปถึง 4 แสน 

นติบิคุคล ทรพัยส์นิ >1,000 ลำ้นบำท 50 ล้ำน 5 ล้ำน เมื่อใช้ไปถึง 4 ล้ำน 
 

หมำยเหต:ุ นักลงทุนสำมำรถขอจัดสรรวงเงินพิเศษ (ขอใช้เต็มวงเงินสูงสุด) ได้ แต่จะมีอำยเุพียง 7 วนันับจำกวันที่ได้รับอนุมัติ 
 

3. กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัอืน่ๆ 
3.1 เงินที่ใช้ในกำรลงทุนของลูกค้ำต้องไม่ได้มำจำกกำรกู้ยืม 
3.2 นักลงทุนสำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงค่ำเงินได้ (Hedging) กับธนำคำรพำณิชย์ โดยต้องแจ้งให้ บริษัทฯ ทรำบ 

ทัง้นี้ เพื่อควำมสะดวกลูกค้ำสำมำรถแจ้งให้บริษัทเป็นผู้ท ำรำยกำรป้องกันควำมเสี่ยงค่ำเงินแทนลูกค้ำได้ 
3.3 นักลงทุนไม่สำมำรถโอนหลักทรัพย์, ตรำสำรอนุพันธ์และหรือ เงินค่ำขำยในบัญชีไปยังสถำบันกำรเงินอ่ืนใน

ต่ำงประเทศได ้
3.4 บัญชีร่วม และบัญชีคณะบุคคลไมส่ำมำรถลงทุนในหลักทรัพย์และตรำสำรอนุพันธ์ในต่ำงประเทศได้ 
3.5 วงเงินที่ขออนุมัติจะมีอำยุ 30 วัน หำกไม่มีกำรใช้วงเงินระบบจะดึงคนืโดนอัตโนมัติ 

 
4. ภำษเีงนิไดส้ ำหรบักำรลงทนุในต่ำงประเทศ 

4.1 เงินได้ที่ได้รับจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น 
- ก ำไรจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
- เงินปันผล 
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- ดอกเบี้ยรับ   
4.2 ลูกค้ำที่ได้รับเงินได้ดังกล่ำวจะต้องถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย ตำมหลักเกณฑ์ และกฎหมำยของแต่ละประเทศที่ไปลงทุน   
4.3 ลูกค้ำจะไม่ต้องเสยีภำษี ให้แก่กรมสรรพำกร ประเทศไทยอีก หำกน ำเงินลงทุนและเงินได้ดังกล่ำวกลับเข้ำมำ

ประเทศไทยในปีภำษีถัดไป (ข้ำมปีภำษี) แต่ถ้ำไม่มีก ำไร หรือ ไม่ได้รับเงินได้อื่น ก็น ำกลับมำได้เลย 
4.4 ลูกค้ำควรเลือกไปลงทุนในประเทศที่ไม่เก็บภำษีก ำไรจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ เป็นหลัก 
4.5 ตำรำงอัตรำภำษี ส ำหรับเฉพำะบำงประเทศที่น่ำสนใจไปลงทุน ปรำกฏในด้ำนท้ำยของเอกสำรนี้ 

 
5. ชว่งเวลำท ำกำรซือ้ขำยและวนัช ำระรำคำ 

ทวีปเอเชีย
แปซิฟิก 

ชื่อตลาดหลกัทรัพย์ ชื่อย่อ 

ชั่วโมงการซ้ือ
ขายตามเวลา
ท้องถิ่นของ
ประเทศนั้น  

ชั่วโมงการซ้ือ
ขายเทียบเป็น
เวลาในประเทศ

ไทย  

สกุลเงิน 
วันที่
ช าระ
ราคา 

ฮอ่งกง Hong Kong Exchange Ltd., HKEX 09.30-16.00 8.30-15.00 HKD T+2 
สงิคโปร ์ Singapore Exchange 

Securities Trading Ltd., 
SGX 09.00-17.00 8.00-16.00 SGD T+3 

มำเลเซีย Bursa Malaysia or Malaysia 
Exchange 

MYX 09.00-17.00 8.00-16.00 MYR T+3 

อนิโดนเีซีย Indonesia Stock Exchange  
(or Bursa Efek Indonesia) 

IDX (BEJ) 09.30-16.00 9.30-16.00 IDR T+3 

เกำหลใีต ้ Korea Stock Exchange KSE 09.00-15.00 7.00-13.00 KRW T+2 
ญีปุ่่น Tokyo Stock Exchange, 

Osaka Securities Exchange 
TSE 
OSE 

09.00-15.00 
09.00-15.10 

7.00-13.00 
7.00-13.10 

JPY 
JPY 

T+3 
T+3 

ออสเตรเลยี Australian Stock Exchange Ltd., ASX 10.00-16.00 6.00-12.00 AUD T+2 
ไต้หวนั Taiwan Stock Exchange TWSE 09.00-13.30 08.00-12.35 TWD T+2 
ฟิลิปปินส ์ Philippines Stock xchange PSEi (PCOMP) 09.30-15.30 08.00-14.30 PHP T+3 
 

ทวีปอเมริกา
เหนือ 

ชือ่ตลาดหลกัทรพัย ์ ชือ่ยอ่ 

ชัว่โมงการซือ้
ขายตามเวลา
ทอ้งถิน่ของ
ประเทศนัน้  

ชัว่โมงการซือ้
ขายเทยีบเปน็
เวลาในประเทศ

ไทย  

สกลุเงนิ 
วนัที่
ช าระ
ราคา 

อเมรกิำ American Stock Exchange 
Nasdaq 
New York Stock Exchange 
NYSE ARCA 

AMEX 
NASDAQ 

NYSE 
NYSE_ARCA 

09.30-16.00  
09.30-16.00 
09.30-16.00  
09.30-16.00 

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  

แคนำดำ Toronto Stock Exchange TSX 09.30-16.00 20.30-03.00 CAD T+2 
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ทวีปยุโรป 

 
ชื่อตลาดหลกัทรัพย์ ชื่อย่อ 

ชั่วโมงการซ้ือ
ขายตามเวลา
ท้องถิ่นของ
ประเทศนั้น  

ชั่วโมงการซ้ือ
ขายเทียบเป็น
เวลาในประเทศ

ไทย  

สกุลเงิน 
วันที่
ช าระ
ราคา 

องักฤษ London Stock Exchange LSE 08.00-16.30 14.00-22.30 GBP T+2 
ฝรัง่เศส NYSE Euronext PSE 09.00-17.30 14.00-22.30 EUR T+2 

เยอรมน ี
Frankfurt /Xetra Stock 
Exchange FSE 09.00-17.30 14.00-22.30 EUR T+2 

อติำล ี Milan Stock Exchange MIL 09.00-17.25 14.00-22.30 EUR T+2 
สวติเซอรแ์ลนด ์ Swiss Exchange SIX 09.00-17.30 14.00-22.30 CHF T+2 
เนเธอรแ์ลนด ์ NYSE Euronext Amsterdam AEX 09.00-17.30 14.00-22.30 EUR T+2 
ลักเซมเบอรก์ Luxembourg Stock Exchange BDL 09.00-17.35 14.00-22.35 EUR T+2 
สเปน Madrid Stock Exchange MADX 09.00-17.35 14.00-22.35 EUR T+3 
กรซี Athens Stock Exchange ASE 09.00-17.20 14.30-22.20 EUR T+2 
สวเีดน Stockholm Exchange OMX 09.00-17.35 14.00-22.35 SEK T+2 
เดนมำร์ก Copenhagen Exchange CSE 09.00-17.00 14.00-22.00 DKK T+2 
 

หมำยเหต:ุ ตลำดในแถบยุโรป ออสเตรเลียและอเมริกำ ชว่งเวลำท ำกำรอำจช้ำลงอีกหนึ่งชั่วโมง แล้วแต่ฤดูกำล (Day light หรือ 
Non-Day light saving) 
 
ขัน้ตอนกำรลงทนุในหลกัทรพัย์ตำ่งประเทศ 

1. เปดิบญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นตำ่งประเทศ 
1.1 ประเภทผูล้งทนุ 
 บุคคลธรรมดำ ที่มีอำยุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ต้องลงนำมในเอกสำรของบริษัทฯ พร้อมแนบเอกสำรเพิ่มเติม ดังต่อไปน้ี 

เอกสารการเปิดบญัชีที่ลูกค้าตอ้งลงนาม หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี  
พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้องทกุฉบับ 

1. ใบค ำขอเปิดบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ส ำหรับกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ 

2. บันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำเพื่อกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 

3. เอกสำรเปิดเผยข้อมูลควำมเสีย่งเกี่ยวกับกำรลงทุน 
4. เอกสำรข้อมูลลูกค้ำ KYC / CDD ในหลักทรัพย์

ต่ำงประเทศ 
5. กรณีลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกำ

จะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทำง
ภำษีส ำหรับผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

1. ส ำเนำบัตรประชำชน 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
3. ส ำเนำหลักฐำนทำงกำรเงิน 
4. หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
5. ค่ำอำกรแสตมป์ 30 บำท  
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 นิติบุคคล ต้องลงนำมในเอกสำรของบริษัทฯ พร้อมแนบเอกสำรเพิ่มเติม ดังต่อไปน้ี 

เอกสำรกำรเปิดบัญชีที่ลูกค้ำต้องลงนำม หลักฐำนประกอบกำรเปิดบัญช ี 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 

1. ใบค ำขอเปิดบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ส ำหรับกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ 

2. บันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำเพื่อกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 

3. เอกสำรเปิดเผยข้อมูลควำมเสีย่งเกี่ยวกับกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 

4. เอกสำรข้อมูลลูกค้ำ KYC / CDD 
5. กรณีลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกำ

จะต้องกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN เพื่อประโยชน์ทำง
ภำษีส ำหรับผู้ที่ ไม่ได้มีถ่ินฐำนอยูใ่นประเทศ
สหรัฐอเมริกำ  

1. ส ำเนำบัตรประชำชน 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
3. ส ำเนำหลักฐำนทำงกำรเงิน 
4. หนังสือรับรองบริษัทฯ 
5. บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น 
6. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
7. หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
8. ค่ำอำกรแสตมป์ 30 บำท  

 
1.2 ประเภทบญัช ี
ลูกค้ำสำมำรถซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยเปิดบัญชีประเภทฝำกเงิน (Cash Balance) คือ บัญชีซื้อขำย

หลักทรัพย์โดยวงเงินที่ใช้ซื้อจะเทำ่กับจ ำนวนเงินที่ลูกค้ำได้ฝำกไวก้ับทำงบริษัทฯ 
 

2. กำรขออนมุตัวิงเงนิผำ่นระบบ FIA (Foreign Investment Allotment) ต่อ กลต. 
เมื่อลูกค้ำแจ้งควำมประสงค์จะลงทุน บริษัทจะยื่นขออนุมัติวงเงินจำก กลต. ผ่ำนทำงระบบ FIA โดยกำรพิจำรณำ

อนุมัติจะเป็นลักษณะ real time 
 

หมำยเหต:ุ ผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศกับ บล. หรือ บลจ. อื่นแล้ว ก็สำมำรถเปิดบัญชีซื้อขำยกับ ASPS ได้ 
โดยใชว้งเงินเดียวกัน 
 

3. กำรฝำกเงนิ ถอนเงนิ 
3.1 กำรฝำกเงนิ 

ลูกค้ำบุคคลธรรมดำและนิติบคุคลฝำกเงินลงทุนจะต้องฝำกเงินเขำ้มำบัญชีของบริษัทฯ ก่อนเริ่มท ำกำรซื้อขำย โดยสำมำรถโอน
ผ่ำนธนำคำรพำณิชย์ ดว้ยแบบฟอร์ม Bill Payment ของ เอเซีย พลัส ชือ่บญัช ี: บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ำกดั หรือตัด
ผ่ำนระบบ ATS  

 
3.2 กำรถอนเงนิ 
ลูกค้ำแจ้งขอถอนเงินออกจำกบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (บัญชี FCD) กับทำงบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ

ด ำเนินกำรตรวจสอบก่อนว่ำ ลูกค้ำมีกำรท ำ Currency Hedge ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศหรือไม่ โดยกำรถอนเงินใช้
ระยะเวลำประมำณ 4 วันท ำกำรหลังจำกมีกำรขำยหลักทรัพย์ 

 



 
 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ำกดั 
Asia Plus Securities Company Limited 
3/1F, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 (0) 2680 1111, +66 (0) 2285 1666 www.asiaplus.co.th 

 
 

4. กำรส่งค ำสัง่ซือ้ขำย 
a) ลูกค้ำสำมำรถระบุรำคำซื้อขำยที่ชัดเจน เช่น ซื้อที่รำคำ USD 20 หรือสั่งซื้อขำยแบบมีเงื่อนไขก็ได้ เช่น ATO, 

ATC, VWAP เป็นต้น  
b) เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดส่งค ำสั่งซื้อขำยไปที่ Trading Desk ของบริษัท (เวลำท ำกำร 8:30 – 17:30 น.) 

5. กำรแจง้ยนืยนักำรซือ้ขำย 
เมื่อรำยกำรซื้อขำย Executed ได้แล้วบริษัทจะแจ้งยืนยันกำรซื้อขำยกับลูกค้ำผ่ำนทำง Email ดังนี้ 
วันที่ T แจ้งยืนยันกำรซื้อขำยอย่ำงไม่เป็นทำงกำร (Pre-Confirm) 
วันที่ T+1 แจ้งยืนยันกำรซื้อขำยอย่ำงเป็นทำงกำร Official Confirmation Note  

 
ค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ตำ่งประเทศ 

ประเภท ตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ ค่ำธรรมเนียม ขั้นต่ ำ (บำท) 

ตรำสำรอนพุนัธ ์
(Equities) 

ทุกตลำด 
(ยกเว้น ไต้หวัน เกำหลี อังกฤษ และ ฝรั่งเศส ) 

Buy 0.50% 
Sell 0.50% 

3,000 ต่อค ำสั่ง 

ไต้หวัน Buy 0.50% 
Sell 0.50% + Sale Tax 0.30% 

เกำหลี Buy 0.50% 
 Sell 0.50% + Sale Tax 
0.30% 

อังกฤษ 
Buy 0.50% + Stamp 0.50% 
Sell 0.50% 

ฝรั่งเศส 
Buy 0.50% + Tax 0.30% 
Sell 0.50% 

 
ตลาด ค่าคอมมิชชัน่ ค่าธรรมเนียมตอ่ 1 รายการ 

ซื้อ/ขาย 
อินโดนีเซีย 0.50% IDR  540,000 
เดนมำร์ค 0.50% DKK      300 
กรีซ 0.50% EUR       45 

 
หมำยเหต:ุ  1) ค่ำธรรมเนยีมดังกล่ำวยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

2) กรณีลูกค้ำช ำระค่ำซื้อด้วยเงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของประเทศนั้น บริษัทจะซื้ออัตรำ แลกเปลี่ยนภำยในวันที่ 
T+2 ในกำรช ำระรำคำ 
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3) สกุลเงินที่ต้องแลกผ่ำนดอลลำร์สหรัฐเท่ำนั้น ได้แก่ KRW (เกำหลีใต้), IDR (อินโดนีเซีย), และ MYR (มำเลเซีย) 
โดยหลังกำรขำยหุ้น ระบบจะแลกเงินเป็นดอลลำร์สหรัฐโดยอัตโนมัติ ยกเว้น มีกำรแจ้งเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดเพื่อให้คง
เงินสกุลดังกล่ำวไว้ต่อไป 

 

สิทธปิระโยชนจ์ำก Corporate Action Events หลักทรพัยต์ำ่งประเทศ 
ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน ์(Corporate Actions) จำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ หำกถือครองหลักทรัพย์อยู่ใน
วันที่หลักทรัพย์นั้นก ำหนดสิทธ ิ 
 
Corporate Action Events แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. Mandatory Corporate Action Events ได้แก ่
- เงินปันผล (Cash Dividend) 
- หุ้นปันผล (Stock Dividend) 
- ดอกเบี้ย (Interest Payment) 
- กำรไถ่ถอนเงินต้น (Redemption/Maturity) 
- กำรลดทุน (Capital Reduction) 
- กำรควบกิจกำร (Merger/Takeover) 
- กำรเปลี่ยนมูลค่ำหุ้น (Stock Split) 
- กำรเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจำกตลำดฯ (Delisting) 

 
2. Voluntary Corporate Action Events ได้แก ่
- กำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จ ำหน่ำยให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) 
- กำรรับซื้อหุ้นคืน (Tender Offer) 
- กำรแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิ (Conversion /warrants exercise) 
- กำรประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting) 
 

JP Morgan/โดยธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นผู้ดูแลเก็บรักษำหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (Global Custodian) จะท ำ
หน้ำที่ดูแลและติดตำมผลประโยชน์ที่เกิดจำก Corporate Action Events ต่ำงๆ และแจ้งให้บริษัททรำบเพื่อแจ้งต่อกับลูกค้ำ โดย
กำรให้บริกำรดังกล่ำวจะไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม (ฟร)ี ยกเว้นกำรประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting) ซึ่งบำงประเทศอำจคิด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุน้ โดยอัตรำค่ำใช้จ่ำยจะขึ้นอยู่กับกำรก ำหนดของประเทศนั้น 
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บรกิำรให้ค ำแนะน ำกำรลงทนุในกองทนุสภำพคลอ่งหรอืตรำสำรหนีท้ำงกำรเงนิอืน่ 
ในกรณีท่ีลูกค้ำขำยหลักทรัพย์แล้วถือเป็นเงินสดไว้บัญชีเงินลงทนุที่ฝำกอยู่ในบัญชีเงินฝำกต่ำงประเทศ บริษัทอำจให้ค ำแนะน ำ
แก่ลูกค้ำในกำรน ำเงินไปลงทุนใน กองทุนสภำพคล่อง (Money Market) หรือตรำสำรหน้ีทำงกำรเงินอ่ืน ซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่ำ
กำรถือเงินสด ลูกค้ำสำมำรถติดต่อเพื่อสอบถำมข้อมูลและส่งค ำสั่งกำรลงทุนมำที่เจ้ำหน้ำที่กำรตลำด 
 
อัตราภาษีเงินได้พึงประเมินจากต่างประเทศ (เฉพาะประเทศท่ีน่าสนใจ) 
ส าหรบับคุคลธรรมดาและนิตบิคุคลที่ไมม่ีสนธิสัญญาภาษีซ้อน 

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 10% 0% 0% 10% 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-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% 
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(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" 
(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 
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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. 
 

 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝำ่ยกำรตลำดหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ  
โทร. 0-2680-1567, 0-2680-4039, 0-2680-1430 


