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บส/น 03-03 

ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง    การผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการเรียกคาธรรมเนียม 

                           ในการเปนนายหนาหรือตัวแทนซ้ือหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2551 
  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  170 วรรคสอง  (2) (3) และ  (17) แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยออก
ขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 
 

ขอ  1 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
ยกเวนความในสวนท่ี 1 อัตราคาธรรมเนียม ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2552 ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2554          

 (*ความขอ 1เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมตอไปนี้แทน โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เร่ือง การผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการเรียกคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาหรือ

ตัวแทนซ้ือหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551) 
         
ขอ 2  ในขอบังคับนี้  
“ขอบังคับเรื่องการเรียกคาธรรมเนียม” หมายความวา ขอบังคับตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเรียกคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาหรือตัวแทน     
ซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนและการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสมาชิก พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี   
28 ตุลาคม 2547 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ 
และวิธีการเรียกคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาหรือตัวแทนซ้ือหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียน    
และการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของสมาชิก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2549  

“ผูลงทุนสถาบัน” หมายความวา  
  *(1) ผูลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวย การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุก
ประเภท 

 (*เปลี่ยนคําวา “ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการยื่น

และการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย” เปน “ประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสาร

หนี้ทุกประเภท” โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนคําที่ใชในขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ที่มีการปรับปรุงใหม ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 มีผล

ใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป) 

ผลบังคับใช 

 นิยาม 
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 (2) บริษัทหลักทรัพยตางประเทศตามขอกําหนดของ          ตลาด
หลักทรัพยวาดวย หลักเกณฑ และวิธีการเรียกคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาหรือตัวแทนซ้ือหรือ
ขายหลักทรัพยจดทะเบียนและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของสมาชิก 
 (3) นิติบุคคลอื่นตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 

“บัญชีแคชบาลานซ” (Cash Balance Account) หมายความวา บัญชีที่ลูกคา
วางเงินไวลวงหนากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพยกอนการซื้อขายหลักทรัพยหรือมี
ขอตกลงใหสมาชิกหักเงินตามคําสั่งของสมาชิกในบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกคาที่ฝากเงิน
ไวเต็มจํานวนท่ีจะซ้ือหลักทรัพยกอนการซ้ือขายหลักทรัพย 

*“บัญชีเครดิตบาลานซ” (Credit Balance Account) หมายความวา บัญชีท่ี
สมาชิกใหกูยืมเงินแกลูกคาเพื่อซื้อหลักทรัพยที่ตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยการใหกูยืมเงินเพ่ือซื้อหลักทรัพย 

(*เปลี ่ยนคําวา “คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย” เปน 

“คณะกรรมการกํากับตลาดทุน” โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนคําที่ใชใน

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ต.ที่มีการปรับปรุงใหม ลงวันท่ี                       

30 พฤศจิกายน 2552  มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2553 เปนตนไป) 
 

สวนที่ 1 
อัตราคาธรรมเนียม 

 
ขอ  3  สมาชิกไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการเรียกคาธรรมเนียมในการเปน

นายหนาหรือตัวแทนซ้ือหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนจากลูกคาสําหรับการซ้ือขายหลักทรัพยผาน
ระบบอินเทอรเน็ตหรือการซ้ือขายออนไลนรูปแบบอื่นตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนดตามขอ 4 (1) (ก) 
และขอ 4/1 (1) (ก) ของขอบังคับเรื่องการเรียกคาธรรมเนียมและใหสมาชิกปฏิบัติตามขอ 4 และขอ 4/1 
แทน ตามลําดับ 

 
ขอ 4 ใหสมาชิกเรียกคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาหรือตัวแทนซ้ือหรือ

ขายหลักทรัพยจดทะเบียนจากลูกคาท่ีซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ต หรือการซ้ือขาย
ออนไลนรูปแบบอื่นตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด ยกเวนลูกคาท่ีเปนบริษัทหลักทรัพยท่ีมิใช
สมาชิก ตามอัตราดังตอไปนี้ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

(1) กรณีเปนการซ้ือขายหลักทรัพยโดยบัญชีแคชบาลานซ (Cash 
Balance Account) หรือบัญชีเครดิตบาลานซ (Credit Balance Account) หรือกรณีลูกคาเปนผูลงทุน
สถาบัน ใหเรียกในอัตรารอยละ 60 ของอัตราคาธรรมเนียมท่ีกําหนดตามขอ 4 (1) (ข) ของขอบังคับเรื่อง
การเรียกคาธรรมเนียม 

อัตราคาธรรมเนียม 
ที่เรียกเก็บจากลูกคา 
ที่ซื้อขายผาน 
อินเทอรเน็ต ตั้งแต 1 
ม.ค. 51 – 31 ธ.ค.  52 

การไมตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑเรื่อง
อัตราคาธรรมเนียม  
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 (2) กรณีเปนการซ้ือขายหลักทรัพยโดยวิธีนอกจาก (1) ใหเรียกใน
อัตรา รอยละ 80 ของอัตราคาธรรมเนียมท่ีกําหนดตามขอ 4 (1) (ข) ของขอบังคับเรื่องการเรียก
คาธรรมเนียม 

(*ความขอ3 และ  4 เดิมถูกยกเลิกและใชความใหมตอไปนี้แทน  โดยขอบังคับตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการเรียกคาธรรมเนียมในการเปน

นายหนาหรือตัวแทนซ้ือหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551) 
 
ขอ 4/1 ใหสมาชิกเรียกคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาหรือตัวแทนซ้ือหรือ

ขายหลักทรัพยจดทะเบียนจากลูกคาท่ีซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ต หรือการซ้ือขาย
ออนไลนรูปแบบอื่นตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด ยกเวนลูกคาท่ีเปนบริษัทหลักทรัพยท่ีมิใช
สมาชิก ตามอัตราดังตอไปนี้ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  
 (1)  กรณีเปนการซ้ือขายหลักทรัพยโดยบัญชีแคชบาลานซ (Cash 
Balance Account) หรือบัญชีเครดิตบาลานซ (Credit Balance Account) หรือกรณีลูกคาเปนผู
ลงทุนสถาบัน ใหเรียกในอัตรารอยละ 60 ของอัตราคาธรรมเนียมท่ีกําหนดตามขอ 4/1 (1) (ข) ของ
ขอบังคับเรื่องการเรียกคาธรรมเนียม 

 (2) กรณีเปนการซ้ือขายหลักทรัพยโดยวิธีนอกจาก (1) ใหเรียกใน
อัตรา รอยละ 80 ของอัตราคาธรรมเนียมท่ีกําหนดตามขอ 4/1 (1) (ข) ของขอบังคับเรื่องการเรียก
คาธรรมเนียม 

(* เพิ่มเติมความในขอ 4/1 โดยขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การผอนผันการ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการเรียกคาธรรมเนียมในการเปนนายหนาหรือตัวแทนซ้ือหรือขายหลักทรัพยจดทะเบยีน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551) 
 

สวนที่ 2 
การจายคาตอบแทนใหแกผูติดตอกับผูลงทุน 

 
ขอ 5 สมาชิกไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่สมาชิกจาย

ใหแกผูติดตอกับผูลงทุนแตละรายตามขอ 13  ของขอบังคับเรื่องการเรียกคาธรรมเนียม และให
สมาชิกปฏิบัติตามขอ 6 แทน 

 
ขอ 6 การจายคาตอบแทนที่สมาชิกจายใหแกผูติดตอกับผูลงทุนแตละราย

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
ที่เรียกเก็บจากลูกคา 
ที่ซื้อขายผาน 
อินเทอรเน็ตตั้งแต 1 
ม.ค.  53 - 31 ธ.ค. 54 

การไมตองปฏิบัตติาม
หลักเกณฑเรื่องการ
จายคาตอบแทนแก 
ผูติดตอกับผูลงทุน 
 
การจายคาตอบแทน 
แกผูติดตอกับ 
ผูลงทุน 
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(1) การจายคาตอบแทนท่ีจ ายตามมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย 
(Incentive Scheme) โดยคาตอบแทนดังกลาวสวนหนึ่งตองอยูในรูปของเงินเดือนประจําซึ่งมี
จํานวนตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด ใหสมาชิกจายไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(ก) กรณีเปนการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ต
หรือการซื้อขายออนไลนรูปแบบอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด  ตองไมเกินรอยละ 13.75 
ของรายไดคาธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพยผานระบบดังกลาวท่ีผูติดตอกับผูลงทุนทําไดใน
แตละเดือน ท้ังน้ี ใหสมาชิกพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูติดตอกับผูลงทุนโดยใช
ปจจัยดานคุณภาพอื่น ๆ นอกจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยประกอบการจายคาตอบแทน
ดังกลาว 

(ข) กรณีเปนการซ้ือขายหลักทรัพยนอกจาก (ก)  ตองไมเกิน
รอยละ 27.5 ของรายไดคาธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพยที่ผูติดตอกับผูลงทุนทําไดในแต
ละเดือน ท้ังน้ี ใหสมาชิกพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานของผูติดตอกับผูลงทุนโดยใชปจจัย
ดานคุณภาพอื่น ๆ นอกจากมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยประกอบการจายคาตอบแทนดังกลาว 

ในกรณีที่คาตอบแทนตามวรรคหนึ่งที่ผูติดตอผูลงทุนทําไดในแตละ
เดือนมีจํานวนตํ่ากวาเงินเดือนประจําที่ผูติดตอผูลงทุนไดรับ ใหสมาชิกจายคาตอบแทนไดไม
เกินตามจํานวนท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด 

(2) การจายคาตอบแทนที่จายคงที่เปนรายเดือนในรูปเงินเดือน
ประจํา(Salary Based) ตองมีจํานวนตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด นอกจากนี้ สมาชิกอาจ
จายเงินโบนัสเพ่ิมเติมไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(ก) จายเงินโบนัสในอัตราไมเกิน 2 เทาของเงินเดือนประจําตอป
หรือ 

(ข) จายเงินโบนัสซ่ึงรวมกับเงินเดือนประจําแลวตองไมเกิน    
รอยละ 25 ของรายไดคาธรรมเนียมจากการซ้ือขายหลักทรัพยท่ีผูติดตอกับผูลงทุนรายนั้นทําได 

การจายเงินโบนัสตามวรรคหน่ึงตองมีงวดการจายไมเกิน 2 ครั้งตอปโดย
ใหมีงวดการจายหางกันไมนอยกวา 6 เดือน หรือจายพรอมกับการจายเงินโบนัสใหแกพนักงานท่ัวไป
ของสมาชิก โดยหากสมาชิกจะจายเง ินโบนัสดังกลาว  ใหสมาชิกพิจารณาทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานของผู ติดตอกับผู ลงทุนโดยใชปจจัยดานคุณภาพอื่น ๆ นอกจากมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพยประกอบการจายเงินโบนัสดังกลาว 
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การจายเงินโบนัสตามวรรคหน่ึงใหรวมถึงคาตอบแทนจากรายได
คาธรรมเนียมจากการซ้ือขายหลักทรัพยต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ผาน
ระบบอินเทอรเน็ตหรือการซ้ือขายออนไลนรูปแบบอื่นตามท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่งตองไมเกิน
รอยละ 13.75 ของรายไดคาธรรมเนียมจากการซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบดังกลาวท่ีผูติดตอกับ        
ผูลงทุนทําไดในแตละเดือน  
   

ประกาศ ณ วันท่ี  7 ธันวาคม 2550 
 
 

        
(นายปกรณ มาลากุล ณ อยุธยา) 
           ประธานกรรมการ 

             ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

  
เหตุผลในการประกาศใช : โดยที่ตลาดหลักทรัพยฯเห็นวาเพื่อใหการซื้อหลักทรัพยสอดคลองกับ
ศักยภาพในการซื ้อขายของลูกคาและเพื่อเปนการลดความเสี่ยงของการชําระราคาและการสงมอบ
หลักทรัพย  ซึ่งทําใหระบบชําระราคาโดยรวมมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเปนการสรางวินัยในการ
ลงทุนของลูกคา  จึงกําหนดใหสมาชิกเรียกคาธรรมเนียมจากลูกคาที่ซื้อขายหลักทรัพยโดยบัญชีแคชบา
ลานซ (Cash Balance Account) หรือบัญชีเครดิตบาลานซ (Credit Balance Account) ผานระบบ
อินเทอรเน็ตหรือการซื้อขายออนไลนรูปแบบอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยฯกําหนด ในอัตราที่ตํ่ากวาอัตราที่เรียก
เก็บจากลูกคาที่ทําการซื้อขายผานระบบอินเทอรเน็ตโดยไมใชบัญชีดังกลาวออกไปจนถึง 31 ธันวาคม 2554
และใหผอนผันหลักเกณฑการจายคาตอบแทนแกผู ต ิดตอกับผู ลงทุนตามขอบังคับเรื ่องการเรียก
คาธรรมเนียมออกไปจนถึง 31 ธันวาคม 2552 เพื่อมิใหมีผลกระทบตอผูติดตอกับผูลงทุนแตยังคง
หลักการท่ีจะพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกผูลงทุนโดยรวม ตลาดหลักทรัพยฯจึงออกขอบังคับน้ี 


