
■ เปิดโอกาสลงทนุในตา่งประเทศผา่นตลาดหลกัทรพัยไ์ทยไดง้า่ยกวา่เดมิ ซือ้ขายสะดวกในสกลุเงนิบาท 

■ ไมม่ขีัน้ต า่ โดยสามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขายไดท้ัง้ จ านวนบาท และเป็นจ านวนหน่วยยอ่ย (Fractional share) 

ไดถ้งึ 0.0001 หน่วย และมชีว่งราคาในการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย (Tick size) เทา่กบั 0.01 บาท 

■ เปิดท าการซือ้ขาย 2 ชว่งเวลา คอื Asia Time Zone | 07.00-17.00 และ US Time Zone | 20.00-04.00 

(T+1) โดยจะเป็นไปตามเวลาตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศทีห่ลกัทรพัยอ์า้งองินัน้จดทะเบยีนอยู่

■ มกีารควบคมุราคาผา่น Dynamic Price Band คอื การก าหนดกรอบราคา ±10% ของราคาเฉลีย่ในชว่ง 5 

นาทสีดุทา้ยของชว่งเวลากอ่นหนา้

■ ตอ้งมบีญัชซีือ้ขายหุน้กอ่น แลว้จงึแจง้ขอเปิดบญัชซีือ้ขาย DRx โดยเป็นบญัชแีบบ Prepaid แยกวงเงนิจาก

บญัชหีุน้ สง่ค าสัง่ซือ้ขายไดผ้า่นทาง Streaming App บน iPhone, iPad และอปุกรณ์ Android เทา่นัน้ 

■ มธีนาคารกรงุไทยเป็น Market Maker เพือ่ชว่ยดแูลรักษาสภาพคลอ่งในตลาด

คอื ตราสารแสดงสทิธใินหลกัทรัพยต์า่งประเทศ เป็นตราสารทีอ่อกโดยผูอ้อก (Issuer) ไทยและจดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรัพยไ์ทย แตอ่า้งองิสนิทรพัยต์า่งประเทศ เชน่ หุน้, ETF, Infrastructure Fund และ REIT โดย

นักลงทนุสามารถซือ้ขาย DRx ไดใ้นสกลุเงนิบาทเชน่เดยีวกบั DR ในปัจจบุนั แตผู่ล้งทนุใน DRx สามารถเลอืก

สง่ค าสัง่ไดท้ัง้แบบจ านวนบาทหรอืจ านวนหน่วยก็ได ้ (หน่วยทีย่อ่ยทีส่ดุคอื 0.0001 หน่วย) และ มเีวลาเปิดท า

การซือ้ขายทีส่อดคลอ้งกบัตลาดตา่งประเทศ

Fractional Depositary Receipt (DRx): AAPL80X

ชือ่ยอ่หลกัทรพัย์ AAPL80X

ชือ่เต็มภาษาไทย / องักฤษ

ตราสารแสดงสทิธใินหลกัทรพัยต์า่งประเทศของ
บรษัิท แอปเป้ิล องิค ์(APPLE INC) ออกโดย
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) / Depositary 
receipt on APPLE INC issued by Krungthai 
Bank Public Company Limited

ตลาดรอง ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET)

ชว่งเวลาการซือ้ขาย US Time Zone | 20.00 – 04.00 (T+1)

หลกัทรพัยอ์า้งองิตา่งประเทศ / 
ตลาดฯทีจ่ดทะเบยีน

APPLE INC (AAPL) / 
Nasdaq Stock Exchange

ชือ่ผูอ้อกตราสาร ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)

รปูแบบการเสนอขาย Direct Listing

จ านวนหนว่ยทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้สนอขาย 1,250,000,000 หน่วย

อตัราอา้งองิของตราสาร
(สนิทรพัยอ์า้งองิ : DRx)

1 :1,000

ประมาณการวนัซือ้ขายวนัแรก 29 ก.ย. 65

ราคาตราสาร

เป็นไปตามกลไกราคาของตลาดในเวลาทีเ่สนอขาย
โดยอา้งองิจากราคาหลกัทรัพยอ์า้งองิตา่งประเทศ
อตัราแลกเปลีย่น อตัราสว่นอา้งองิ และคา่ธรรมเนยีม
อืน่ ๆ

สรุปขอ้มูลการเสนอขาย

จดุเดน่ผลติภณัฑ์DRx

■ ราคาซือ้ขายตราสารอาจมคีวามผนัผวนซึง่เกดิไดจ้ากหลายปัจจัย เชน่ การเปลีย่นแปลงของราคา

หลกัทรัพยอ์า้งองิตา่งประเทศ หรอือตัราแลกเปลีย่นตา่งประเทศ

■ การซือ้ขายตราสารในตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจมสีภาพคลอ่งนอ้ยหรอืไมม่สีภาพคลอ่ง

■ ความเสีย่งเรือ่งของความผนัผวนของภาวะตลาดหลกัทรัพยต์า่งประเทศ

■ ความเสีย่งทีผู่อ้อกตราสารอาจไมส่ามารถสง่ผา่นผลประโยชนแ์กผู่ถ้อืตราสารได ้(เทยีบเทา่กบัการถอื

หลกัทรัพยอ์า้งองิตา่งประเทศโดยตรง)

■ ความเสีย่งทีเ่กดิจากหลกัทรัพยต์า่งประเทศเกดิการเปลีย่นแปลงในผลการด าเนนิงาน

■ ความเสีย่งจากการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสาร

■ ความเสีย่งจากการทีผู่อ้อกตราสารไมส่ามารถกระจายการถอืตราสารไดต้ามหลกัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรัพยฯ์

ตวัอยา่งความเสีย่งของตราสาร

ผลติภณัฑ์DRx (Fractional DR) คอือะไร

■ KTB Contact Number: 02-208-3748, 02-208-4669

■ ขอ้มลู Filings: http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin2/cgi-

bin/final69.php?txt_compid=0150&txt_offerid=001700&txt_secuid=34&txt_offertypeid=30&txt_langu

age=T&txt_applydate=2022-08-15&start_date=2022-09-29
ค าเตอืน: นกัลงทนุควรท าความเขา้ใจลกัษณะสนิคา้ เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งกอ่นตดัสนิใจลงทุน



ค าถามทีพ่บบอ่ย | Fractional Depositary Receipt (DRx) - Direct Listing

Q: DRx ตา่งจาก DR หรอืไม่ อยา่งไร?

A: DRx เป็น ตราสารประเภทเดยีวกนักบั DR คอื ตราสารแสดงสทิธใินหลกัทรัพยต์า่งประเทศ แต่ DRx

ตา่งกบั DR ตรงทีผู่ล้งทนุสามารถเลอืกซือ้ขายไดท้ัง้ จ านวนบาท และเป็นจ านวนหน่วยได ้ (สามารถซือ้

แบบจ านวนหน่วยเป็นทศนยิม Fractional Share ได)้

Q: การซือ้ขาย DRx มคีา่ธรรมเนยีมเทา่ไร มขี ัน้ต า่หรอืไม่ มจี านวนหนว่ย และราคา เป็นอยา่งไร?

A: คา่ธรรมเนยีมซือ้ขายเทา่กบั 0.16% (รวมคา่ธรรมเนยีมทัง้หมด) สามารถสง่ค าสัง่เป็นจ านวนหน่วยยอ่ย

ไดถ้งึ 0.0001 หน่วย หรอืสง่ค าสัง่เป็นจ านวนบาท โดยมชีว่งราคาในการสง่ค าสัง่ซือ้ขาย (Tick size)

เทา่กบั 0.01 บาท

Q: สามารถสง่ค าส ัง่ซือ้ขาย DRx ผา่นชอ่งทางใดไดบ้า้ง? ซือ้ขาย DRx ในชว่งเวลาใดบา้ง? 

A: นักลงทนุสามารถสง่ค าสัง่ซือ้ขาย DRx ผา่น Streaming App บน iPhone, iPad และ Android เทา่นัน้

และ เปิดใหซ้ือ้ขายไดใ้น 2 ชว่งเวลาคอื Asia Time Zone | 07.00-17.00 และ US Time Zone | 20.00-

04.00 (T+1) โดย DRx แตล่ะตวัจะซือ้ขายตามเวลาตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศทีห่ลกัทรพัยอ์า้งองินัน้

จดทะเบยีนอยู่

Q: ในกรณีทีว่นัถดัไปเป็นวนัหยดุในประเทศไทย DRx จะเปิดซือ้ขายถงึเวลากีโ่มง?

A: นักลงทนุสามารถซือ้ขาย DRx ไดถ้งึเวลา 04.00 น. ของวนัถดัไป เชน่ วนัที ่12 เม.ย. เป็นวนัท าการ 

และ 13 เม.ย. เป็นวนัหยดุ DRx จะเปิดซือ้ขายจนถงึเวลา 04.00 น. ของวนัที ่13 เม.ย.

Q: จะซือ้ขาย DRx ตอ้งเปิดบญัชใีหมห่รอืไม?่ เป็นบญัชปีระเภทไหน? มวีงเงนิเป็นอยา่งไร?

A: นักลงทนุตอ้งมบีญัชซีือ้ขายหุน้กอ่นทีจ่ะสามารถเปิดบญัชซีือ้ขาย DRx ได ้บญัชขีอง DRx จงึเสมอืน

เป็นบญัชยีอ่ยทีม่วีงเงนิแยกออกจากบญัชซีือ้ขายหุน้ โดยจะเป็นบญัชแีบบ Prepaid (cash balance) จงึ

ตอ้งท าการฝากเงนิเขา้มาใหเ้พยีงพอกอ่นสง่ค าสัง่ซือ้ขาย

Q: การฝากเงนิเพือ่ซือ้ DRx ตอ้งท าอยา่งไร?

A: นักลงทนุสามารถฝากเงนิผา่นชอ่งทาง QR Payment บน Streaming App ไมเ่กนิ 2 ลา้นบาท ตอ่

รายการ ตอ่วนั โดยระบบจะท าการสรา้ง QR Code ใหนั้กลงทนุสแกนฝากเงนิไดจ้าก Mobile Banking App

ของธนาคารทีร่องรับ และวงเงนิจะ update ทนัททีีนั่กลงทนุด าเนนิการฝาก QR Payment ส าเร็จ ทัง้นี้ ใน

ปัจจบุนันักลงทนุจะไมส่ามารถฝากเงนิเขา้บญัชโีบรกเกอรโ์ดยตรงเพือ่ซือ้ DRx แตจ่ะตอ้งฝากเงนิผา่น

ชอ่งทาง QR Payment เทา่นัน้ นอกจากนีร้ะบบจะท าการตรวจสอบชือ่ Trading Account และชือ่บญัชตีน้

ทางทีฝ่าก QR Payment เขา้มาวา่จะตอ้งตรงกนัถกูตอ้ง

Q: นกัลงทนุสามารถท ารายการฝากและถอนเงนิไดใ้นชว่งเวลาใดบา้ง?

A: ในปัจจบุนันักลงทนุสามารถท ารายการฝากและถอนเงนิไดใ้น 2 ชว่งเวลา คอื Asia Time Zone | 07.00-

17.00 และ US Time Zone | 20.00-04.00 (T+1)

Q: นกัลงทนุสามารถถอนเงนิออกจากบญัชซีือ้ขาย DRx ไดอ้ยา่งไร?

A: นักลงทนุสามารถท ารายการถอนเงนิไดผ้า่นชอ่งทางบน Streaming App ไมเ่กนิ 2 ลา้นบาท ตอ่รายการ 

ตอ่วนั โดยหากท าการถอนเงนิในชว่ง Day Session จะไดร้ับเงนิในชว่งเชา้ของวนัท าการถดัไป (T+1) และ

หากท ารายการในชว่ง Night Session จะไดร้ับเงนิในชว่งเชา้ของ 2 วนัท าการถดัไป (T+2)

Q: ผูถ้อื DRx มสีทิธใินการรบัเงนิปนัผลหรอืไม ่และจา่ยไปยงับญัชอีะไร?

A: ในกรณีทีส่นิทรัพยอ์า้งองิมกีารจา่ยปันผล ผูอ้อก DRx จะท าการประกาศจา่ยเงนิปันผล (หลงัหกั

คา่ใชจ้า่ยและคา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) ใหก้บัผูถ้อื DRx และจะจา่ยไปยังบญัชธีนาคารของนักลงทนุ

ทีใ่หไ้วก้บัโบรกเกอร์

Q: ปจัจยัอะไรบา้งทีม่ผีลกระทบกบัราคาของ DRx?

A: ปัจจัยหลกัไดแ้ก่ ราคาหลกัทรัพยอ์า้งองิตา่งประเทศ และอตัราแลกเปลีย่น แตก่็ยังมปัีจจัยอืน่ๆที่

สามารถกระทบกบัราคา DR ได ้ เชน่ ความตอ้งการของนักลงทนุในประเทศ เป็นตน้

Q: บทบาทของธนาคารกรงุไทยท าหนา้ทีอ่ะไรบา้ง?

A: ธนาคารท าหนา้ทีเ่ป็นผูอ้อกตราสาร รวมถงึ น าสง่ผลประโยชน์ เชน่ เงนิปันผล และตดิตามขา่วสารจาก

ตา่งประเทศเพือ่เผยแพรข่อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัยอ์า้งองิผา่น SET Website นอกจากนี้ ธนาคารยังท า

หนา้ทีเ่ป็น Market Maker เพือ่ตัง้ Bid - offer และรักษา Spread ในชว่งเวลาทีธ่นาคารก าหนดดว้ย

■ KTB Contact Number: 02-208-3748, 02-208-4669
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