(บส/ส 07-00)
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรือง ค่ าเข้ าเป็ นสมาชิก ค่ าบํารุ งและค่ าบริการทีสมาชิกจะพึงจ่ ายให้ แก่ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2556
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (4) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วย
ความเห็น ชอบของคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์อ อกข้อ กํา หนดไว้
ดังต่อไปนี4
ข้อ 1

ข้อบังคับนี4ให้ใช้บงั คับตั4งแต่วนั ที5 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2
ในข้อบังคับนี4
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

นิยาม

หมวด 1
ค่ าเข้ าเป็ นสมาชิก
ข้อ 3
ผูส้ มัครที5 คณะกรรมการอนุ มตั ิ ให้เป็ นสมาชิ กโดยมิ ได้รับโอนสิ ทธิ การ
เป็ นสมาชิ กจากสมาชิ กอื5นต้องชําระค่าเข้าเป็ นสมาชิ กแก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ชาํ ระตามจํานวน
และภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี4
(1) จํานวน 10 ล้านบาท โดยให้ชาํ ระเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
ทําการก่อนเริ5 มส่ งคําสัง5 ซื4 อขายหลักทรัพย์เข้ามาในระบบการซื4 อขาย และ
(2) จํานวนร้อยละ 0.025 ของมูลค่าการซื4 อขายหลักทรัพย์ของผูไ้ ด้รับ
อนุมตั ิเป็ นสมาชิกในแต่ละเดือนโดยให้ชาํ ระเป็ นรายเดือนภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ4 นเดือนของเดือน
ที5 มีการซื4 อขายดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที5 เริ5 มทําการซื4 อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์
จํานวนรวมทั4งหมดตาม (1) และ (2) ต้องไม่นอ้ ยกว่า 50 ล้านบาท
ในกรณี ที5ครบกําหนดเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที5สมาชิ กเริ5 มทําการซื4 อหรื อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่จาํ นวนรวมทั4งหมดของค่าเข้าเป็ นสมาชิ กที5 สมาชิ กต้องชําระตามวรรค
หนึ5งมีจาํ นวนน้อยกว่า 50 ล้านบาท ให้สมาชิกยังคงต้องชําระค่าเข้าเป็ นสมาชิกตามจํานวนและภายใน
กําหนดเวลาตาม (2) ต่อไปจนกว่าจะครบจํานวน 50 ล้านบาท
/ ข้อ 4 ...

ค่ าเข้ าเป็ นสมาชิก
และกําหนดเวลา
ชําระ
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ข้อ 4
ในกรณี ส มาชิ ก ที5 ย งั ชํา ระค่า เข้า เป็ นสมาชิ ก ไม่ค รบตามจํา นวนที5 กาํ หนด
ในข้อ 3 ประสงค์จ ะลาออกจากการเป็ นสมาชิ ก โดยยื5นเป็ นหนัง สื อ ต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์หรื อ มีการเลิก
กิ จการ แล้วแต่กรณี และคณะกรรมการมีมติให้สมาชิ กนั4นพ้นจากสมาชิ กภาพแล้ว ให้สมาชิ กนั4นไม่ตอ้ ง
ชําระค่าเข้าเป็ นสมาชิ กในส่ ว นที5 ย งั ไม่ค รบตามจํา นวนที5 กาํ หนดในข้อ 3 อี ก แต่ย งั คงต้อ งผูก พัน ชํา ระ
ค่าเข้าเป็ นสมาชิ กเฉพาะในส่ วนที5 คา้ งชําระต่อตลาดหลักทรั พย์ก่อนที5 จะพ้นสมาชิ กภาพ

การพ้นจากสมาชิก
ภาพ และยังชําระค่ า
เข้ าเป็ นสมาชิกไม่
ครบจํานวน

ในกรณี ที5สมาชิ กตามวรรคหนึ5 งมีการโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กให้กบั สมาชิ กอื5นหรื อ
บริ ษทั หลักทรัพย์อื5นตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กก่อนที5
จะพ้นสมาชิ กภาพ ให้สมาชิ กหรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ที5รับโอนสิ ทธิ ดงั กล่าวมีหน้าที5 ตอ้ งชําระค่าเข้า
เป็ นสมาชิ กที5 ย งั ไม่ ค รบในอัตราเดิ มที5 ไ ด้มีการชําระไว้ต่อไปตามจํา นวนที5 กาํ หนดในข้อ 3 แทน
สมาชิกที5โอนสิ ทธิ ดงั กล่าวด้วย
ข้อ 5
เพื5 อ ประโยชน์ ใ นการส่ ง เสริ มให้ มี ก ารซื4 อ ขายตราสารหนี4 ในตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์อาจกําหนดค่าเข้าเป็ นสมาชิ กที5คิดจากมูลค่าการซื4 อขายหลักทรัพย์ตาม
ข้อ 3 โดยไม่นาํ มูลค่าการซื4 อขายตราสารหนี4มาเป็ นฐานคํานวณค่าเข้าเป็ นสมาชิก
ตราสารหนี4ตามวรรคหนึ5งหมายความว่า ตัวE เงินคลัง พันธบัตร หุน้ กู้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
หุ ้นกูร้ ะยะสั4น หุ ้นกูต้ ามโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที5จะซื4 อหุ ้นกู้
หรื อหลักทรัพย์อื5นใดในทํานองเดียวกับหลักทรัพย์ดงั กล่าว

การไม่ นํามูลค่ าการ
ซื3อขายตราสารหนี3
มาเป็ นฐานคํานวณ
ค่ าเข้ าเป็ นสมาชิก

หมวด 2
ค่ าบํารุ ง และค่ าบริการทีสมาชิกจะพึงจ่ ายให้ แก่ ตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 6

ให้ สมาชิ กชําระค่ า บํา รุ งให้ แ ก่ ต ลาดหลักทรั พ ย์ต ามประเภทและอัต รา

ดังต่อไปนี4

ประเภทและอัตรา
ค่ าบํารุ ง

(1) ค่าบํารุ งประเภทรายเดือน ในอัตราเดือนละ 50,000 บาท
(2) ค่าบํารุ งประเภทที5เรี ยกเก็บจากมูลค่าการซื4 อขายหลักทรัพย์ของสมาชิ ก
ในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าการซื4 อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ข้อ 7

ให้สมาชิกชําระค่าบํารุ งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี4
(1) การชําระค่าบํารุ งตามข้อ 6 (1) ให้สมาชิ กชําระค่าบํารุ งล่วงหน้าเป็ น
รายเดือนตามเดื อนปฏิ ทินโดยชําระภายในวันที5 15 ของเดือนที5 ตอ้ งเสี ยค่าบํารุ งนั4น ในกรณี ที5สมาชิ ก
เริ5 มมีสมาชิกภาพภายในเดือนปฏิทินใดไม่ครบเดือน ให้สมาชิกนั4นชําระค่าบํารุ งในเดือนนั4นเต็มเดือน
/ (2) การชําระ

กําหนดเวลาการ
ชําระค่ าบํารุ ง
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(2) การชําระค่ าบํารุ งตามข้อ 6 (2) ตลาดหลักทรั พย์จะได้คาํ นวณเพื5 อ
เรี ยกเก็บเป็ นรายเดื อนตามเดื อนปฏิ ทิน ให้สมาชิ กชําระค่าบํารุ งดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่ วนั ที5
ตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งให้สมาชิ กทราบ โดยให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้สมาชิ กทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วนั สิ4 นเดือนปฏิทินที5คาํ นวณมูลค่าของการซื4 อขายหลักทรัพย์
ข้อ 8 สมาชิ กต้องชําระค่าบริ การให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยคํานวณเฉลี5ยจาก
ค่าใช้จ่ายเพื5อบริ การสมาชิกตามที5คณะกรรมการกําหนด
ประกาศ ณ วันที5 16 กรกฎาคม 2556
(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์
(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที5ตลาดหลักทรัพย์ เห็นควรปรับปรุ งรู ปแบบของหลักเกณฑ์ที5เกี5ยวกับค่าเข้า
เป็ นสมาชิ ก ค่าบํารุ งและค่าบริ การที5 สมาชิ กจะพึง จ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์โดยจัดเป็ นหมวดหมู่ และ
รวมหลัก เกณฑ์ที5 เ กี5 ย วข้อ งกับ เรื5 อ งดัง กล่า วไว้ใ นฉบับ เดี ย วกัน เพื5อ ความเหมาะสมในการใช้ง านของ
สมาชิ ก จึ งสมควรออกข้อบังคับฉบับนี4

การคํานวณ
ค่ าบริการ

