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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง      หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธีิการทําสัญญาเป็นนายหน้าหรือตวัแทนซื)อขาย 

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ให้แก่บริษทัหลกัทรัพย์ที�มใิช่ 

สมาชิก พ.ศ.2543 

 
อาศยัอาํนาจามความในมาตรา 170 วรรค 2 (8) แห่งพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี3  
 
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที� 1 กนัยายน 2543 เป็นตน้ไป 
 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข 

และวิธีการทาํสัญญาเป็นนายหนา้หรือตวัแทนซื�อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้แก่
บริษทัหลกัทรัพยที์�มิใช่สมาชิก ลงวนัที� 30 พฤษภาคม 2538 

 
ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบันี�  
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
“สมาชิก” หมายความวา่ สมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์
“บริษทัหลกัทรัพยที์�มิใช่สมาชิก” หมายความว่า บริษทัหลกัทรัพยที์�ไดรั้บอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพยแ์ละมิไดเ้ป็นสมาชิก 
“สํานักหักบญัชี” หมายความว่า ผูป้ระกอบการเป็นสํานักหักบญัชีโดยบริษทัจาํกดัที�

ตลาดหลกัทรัพยจ์ดัตั�งขึ�น 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่ง

มอบหลกัทรัพยที์�สาํนกัหกับญัชีจดัตั�งขึ�น 
 
ขอ้ 4 ในการทาํสัญญาเป็นนายหน้าหรือตวัแทนซื�อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ให้แก่บริษทัหลกัทรัพย์ที� มิใช่สมาชิก ให้สมาชิกปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไข
ดงัต่อไปนี�  

 (1) ทําสัญญาให้บริษัทหลักทรัพย์ที� มิใช่สมาชิกยินยอมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยที์�บงัคบัใชก้บัสมาชิก โดยใชแ้บบแนบทา้ยขอ้บงัคบันี�  

 *(2) บริษทัหลกัทรัพยที์�มิใช่สมาชิกตอ้งเป็นสมาชิกสาํนกัหกับญัชีและเป็น
สมาชิกของกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�ซื�อขายในตลาด
หลกัทรัพย ์หรือแสดงหลกัฐานไดว้า่มีสญัญามอบหมายใหส้มาชิกของสาํนกัหกับญัชีเป็นผูช้าํระราคาและ
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ส่งมอบหลักทรัพย์ที�บริษัทหลักทรัพย์ที� มิใช่สมาชิกทําการซื� อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์
 (*ความใน (2) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี�แทน   โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื, อง หลักเกณฑ์ เงื,อนไข และวิธีการทาํสัญญาเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื�อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที,มิใช่สมาชิก (ฉบับที, 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที, 16 กรกฎาคม 2556  ซึ,งมีผลบังคับใช้ตั�งแต่
วนัที,  1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 5 สมาชิกตอ้งดาํเนินการให้บริษทัหลกัทรัพยที์�มิใช่สมาชิกปฏิบติัตามขอ้ตกลง

และเงื�อนไขในสญัญาตามขอ้ 4 (1) 
 
ขอ้ 6 เมื�อสมาชิกทําหรือบอกเลิกสัญญาเป็นนายหน้าหรือตัวแทนกับบริษัท

หลกัทรัพยที์�มิใช่สมาชิก ใหส้มาชิกแจง้ตลาดหลกัทรัพยท์ราบเป็นหนงัสือภายใน 3 วนันบัแต่วนัที�ทาํหรือ
บอกเลิกสญัญา 

ในการทาํสญัญาตามวรรคหนึ�ง ใหส้มาชิกส่งสาํเนาสัญญาใหก้บัตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อม
กบัการแจง้ 

 
ขอ้ 7 หากบริษทัหลกัทรัพยที์�มิใช่สมาชิกไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงและเงื�อนไขใน

สัญญาตามขอ้ 4 (1)   ตลาดหลกัทรัพยอ์าจสั�งให้สมาชิกที�ทาํสัญญาเป็นนายหนา้หรือตวัแทนกบับริษทั
หลกัทรัพยด์งักล่าวดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี�  

 (1) หา้มติดต่อซื�อขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพยที์�มิใช่สมาชิกภายใน
ระยะเวลาที�ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

 (2) บอกเลิกสัญญาเป็นนายหน้าหรือตวัแทนกับบริษทัหลกัทรัพย์ที�มิใช่
สมาชิก 

 
ขอ้ 8 เมื�อตลาดหลักทรัพย์สั�งห้ามสมาชิกติดต่อซื� อขายหลักทรัพย์กับบริษัท

หลกัทรัพยที์�มิใช่สมาชิกใดตามขอ้ 7 (1) หรือใหส้มาชิกบอกเลิกสัญญากบับริษทัหลกัทรัพยที์�มิใช่สมาชิก
ตามขอ้ 7 (2) หา้มมิใหส้มาชิกรายอื�นติดต่อซื�อขายหลกัทรัพยก์บับริษทัที�มิใช่สมาชิกดงักล่าว 

เมื�อตลาดหลกัทรัพยส์ั�งใหส้มาชิกรายใดรายหนึ�งบอกเลิกสัญญากบับริษทัหลกัทรัพยที์�
มิใช่สมาชิกใดตามขอ้ 7 (2) หา้มมิใหส้มาชิกทาํสญัญาเป็นนายหนา้หรือตวัแทนกบับริษทัหลกัทรัพยที์�มิใช่
สมาชิกนั�น เวน้แต่คณะกรรมการจะมีมติอนุญาตใหท้าํได ้

การขออนุญาตต่อคณะกรรมการตามวรรคสองจะดาํเนินการไดเ้มื�อพน้ระยะเวลา 1 ปี
นบัแต่วนัที�สมาชิกบอกเลิกสญัญาตามที�ตลาดหลกัทรัพยส์ั�ง 
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ประกาศ ณ วนัที� 31 สิงหาคม 2543 

 
(ลงนาม) อมเรศ ศิลาอ่อน 

 
(นายอมเรศ ศิลาอ่อน) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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สัญญา 

 
สัญญานี� จัดทําขึ� นเมื�อวนัที�________________________ ณ______________________ 

ระหว่างบริษทั_______________________ ซึ� งเป็นบริษทัหลกัทรัพยที์�มิใช่สมาชิกของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดย______________________________ ผูมี้อาํนาจกระทําการแทน ซึ� งต่อไปนี� จะเรียกว่า 
“บริษทั” ฝ่ายหนึ�ง กบับริษทั________________________________ ซึ� งเป็นสมาชิกของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดย__________________________ ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน ซึ� งต่อไปนี�จะเรียกว่า “สมาชิก” 
อีกฝ่ายหนึ�ง 

 
โดยบริษทัมีความประสงค์จะมอบหมายให้สมาชิกเป็นนายหนา้หรือตวัแทนซื�อขาย

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแทนบริษทัหรือลกูคา้ของบริษทั 
 
บริษทัและสมาชิกจึงตกลงกนัทาํสญัญากนัดงัมีขอ้ความต่อไปนี�  
1. ในสญัญานี�  คาํวา่ “ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. บริษทัรับรองว่าบริษทัเป็นบริษทัหลกัทรัพยที์�ไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย ์
3. บริษทัตกลงยินยอมปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์ หรือมติ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ในส่วนที�ใช้บงัคบักับสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนมติที�ประชุม
สมาชิก เช่นเดียวกบัที�สมาชิกของตลาดหลกัทรัพยต์อ้งปฏิบติั 

4. บริษทัตกลงยินยอมใหต้ลาดหลกัทรัพยต์รวจสอบเอกสารและสมุดบญัชีของบริษทัตาม
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�ตลาดหลกัทรัพยใ์ชบ้งัคบักบัสมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั�งยินยอม
ให้ตลาดหลกัทรัพยด์าํเนินการใดต่อบริษทั เช่นเดียวกบัที�ตลาดหลกัทรัพยด์าํเนินการต่อสมาชิกของตลาด
หลกัทรัพย ์

5. ในการตกลงยินยอมปฏิบติัตามขอ้ 3 และขอ้ 4 บริษทัจะดาํเนินการทาํหนงัสือยินยอม
และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยภ์ายในเจด็วนันบัแต่วนัทาํสญัญานี�  

6. หากบริษทัฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 3 หรือข้อ 4 บริษทัตกลงยินยอมให้สมาชิก
ดาํเนินการใดๆ ตามคาํสั�งของตลาหดลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการทาํสัญญาเป็นนายหนา้
หรือตวัแทนซื�อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัหลกัทรัพยที์�มิใช่สมาชิก 

 
7. หากบริษทัไม่ปฏิบติัตามขอ้สัญญาขอ้ใดขอ้หนึ�ง บริษทัตกลงจะดาํเนินการปรับปรุง

แกไ้ขให้ถูกตอ้งตามคาํสั�งของสมาชิก หรือให้สมาชิกบอกเลิกสัญญาไดท้นัที โดยบริษทัจะไม่เรียกร้อง
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ค่าเสียหายใดๆ และหากเกิดความเสียหายใดๆ แก่สมาชิกหรือตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัตกลงจะรับผิดทุก
ประการ 

 
ลงนาม_________________________________ 

(_________________________________) 
          บริษทั 

ลงนาม_________________________________ 
(_________________________________) 

 
ลงนาม_________________________________ 

(_________________________________) 
          สมาชิก 

ลงนาม_________________________________ 
(_________________________________) 
 
 

หมายเหตุ ในกรณีที�ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหก้ารทาํนิติกรรมต่างๆ ของบริษทัตอ้งมีกรรมการผูมี้
อาํนาจลงนามแทนสองคนขึ�นไปกใ็หล้งนามร่วมกนัไวด้ว้ย 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
แ ท น บ ริ ษั ท พ ร้ อ ม ทั3 ง
ประทบัตราของบริษทั) 
 



(บส/น 02-00) 
 

6 
 

หนังสือยินยอมของบริษทัหลกัทรัพย์ที�มใิช่สมาชิกของ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
เขียนที�________________ 

วนัที�_______________________ 
 
เรียน ผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ข้าพเจ้าบริษัท____________________________ โดย________________________ ผู ้มี
อาํนาจทาํการแทนบริษทั ซึ� งต่อไปจะเรียกว่า “บริษทั” ซึ� งเป็นบริษทัหลกัทรัพยที์�มิใช่เป็นสมาชิกของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะมอบหมายให้บริษทั_____________________ สมาชิกของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นนายหนา้หรือตวัแทนซื�อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแทนบริษทัหรือลูกค้าของบริษทั บริษทัจึงตกลงยินยอมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดงัต่อไปนี�  

 
1. บริษทัตกลงยินยอมปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้บงัคบั ประกาศหรือหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรือมติคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในส่วนที�ใชบ้งัคบักบัสมาชิกของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนมติที�ประชุมสมาชิกเช่นเดียวกบัที�สมาชิกของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยตอ้งปฏิบติั 

 
2. บริษทัตกลงยินยอมให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดาํเนินการตรวจสอบเอกสาร

และสมุดบญัชีของบริษทัตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใชบ้งัคบักบั
สมาชิกของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั�งยินยอมให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ดาํเนินการใดๆ ต่อบริษทัเช่นเดียวกบัที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดาํเนินการต่อสมาชิกของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

3. หากบริษทัฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้หนึ�งขอ้ใดในหนงัสือยนิยอมนี�  บริษทัยนิยอม
ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้งตามคาํสั�งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และยนิยอมให้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพิจารณาลงโทษและเปิดเผยการลงโทษต่อประชาชนหรือบุคคลอื�น ตาม
หลักเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้บังคับกับสมาชิกของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



(บส/น 02-00) 
 

7 
 

 
ลงนาม________________________________ผูมี้อาํนาจทาํการแทน 

(________________________________) 
   ตาํแหน่ง_______________________________ 
 

 
ลงนาม________________________________ผูมี้อาํนาจทาํการแทน 

(________________________________) 
   ตาํแหน่ง_______________________________ 

     
 

(กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
แ ท น บ ริ ษั ท พ ร้ อ ม ทั� ง
ประทบัตราของบริษทั) 


