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ส่วนที่ 11 
ค่าเข้าเป็นสมาชิก  ค่าบ ารุงสมาชิก 

ค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้และค่าบริการต่างๆ20 
 
ข้อ 11621 สมาชิกต้องช าระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบ ารุงรายปี และค่าบริการตามประเภทและอัตราที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี ้
  (1) ค่าเข้าเป็นสมาชิก 

 ผู้สมัครที่คณะกรรมการการอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกโดยมิได้มีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิก จากสมาชิกอ่ืน  
ต้องช าระค่าเข้าเปน็สมาชิกตามประเภทและอัตราที่ คณะกรรมการก าหนด ดังนี้  

(ก) สมาชิกสามัญ  จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)  
ให้สมาชิกสามัญช าระ ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก 
(ข) สมาชิกวิสามัญ จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)  
ให้สมาชิกวิสามัญช าระอย่างน้อยร้อยละ 10 ของค่าเข้าเป็นสมาชิก ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่

สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก และช าระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันท าการนับจากวันที่สมาชิก         
มีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 20,000 ล้านบาทขึ้นไปภายในช่วง
ระยะเวลานับย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน   

 (ค) สมาชิกสมทบ จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)  
ให้สมาชิกสมทบช าระอย่างน้อยร้อยละ 20 ของค่าเข้าเป็นสมาชิก ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่สมาคม

แจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก และช าระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันท าการนับจากวันที่สมาชิกมีมูลค่า  
การซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 100 ล้านบาทขึ้นไปภายในช่วงระยะเวลา
นับย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน   

 (2) ค่าบ ารุงสมาชิกรายปี 
  สมาชิกต้องช าระคา่บ ารุงให้แก่สมาคมตามประเภทและอัตราทีค่ณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 
               (ก) สมาชิกสามัญ ช าระในอัตราต่ าสุด 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
             (สองแสนบาท) โดยคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.0005 บาท ของมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) 
 ของสมาชิกสามัญรายนั้น ภายในช่วงระยะเวลานบัย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน   
  (ข) สมาชิกวิสามัญ ช าระในอัตราต่ าสุด 50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาท)   สูงสุดไม่เกิน  200,000 บาท 
             (สองแสนบาท) โดยคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.0001 บาท ของมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) 
 ของสมาชิกวิสามัญรายนั้น ภายในช่วงระยะเวลานับย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน   
  (ค) สมาชิกสมทบ ช าระเป็นจ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 การช าระค่าบ ารุงรายปีตามข้อนี้ให้สมาชกิท าการช าระเป็นการล่วงหน้าโดยจะตอ้งช าระอย่างชา้ภายในวันที ่
30 ของเดือนมกราคมของทุกปี    เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสามัญและวิสามัญที่เข้าใหม่ให้ช าระค่าบ ารุงรายปีเต็มปี 
และจะต้องช าระภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก  

                                                           
20 ชื่อหัวข้อ (ส่วนที่ 11) ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 4)  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
21 ข้อ 116 วรรคสุดท้ายถูกเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549  
   และข้อ 116 (2)  ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2555  ลงวันที่ 24 เมษายน 2555   
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 ในกรณีที่สมาชิกรายใดเร่ิมมีสมาชิกภาพภายในเดือนใดซึ่งไม่ครบปี   ให้สมาชิกรายนั้นช าระค่าบ ารุงรายปี
ตามสัดส่วนของระยะเวลาตั้งแต่เดือนที่เร่ิมมีสมาชิกภาพจนถึงเดือนสิ้นปีปฏิทิน 

 (3) ค่าบริการอ่ืนๆ 
  สมาชิกต้องช าระค่าบริการให้แก่สมาคม ตามประเภทของบริการและอัตราที่คณะกรรมการก าหนด  ได้แก ่
  (ก) ค่าเช่าหรือค่าบริการการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ซึ่งสมาคมมีไว้เพื่อให้บริการ 
 (ข) ค่าบ ารุงและคา่บริการอ่ืนใดเพื่อบริการสมาชิกตามที่คณะกรรมการก าหนด 
                          การยกเว้นหรือขยายระยะเวลาการช าระค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าบ ารุงสมาชิกรายปีให้ท าได้เมื่ อ 
              ได้รับฟังความเห็นจากสมาชิกสามัญและวิสามัญก่อนและคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ท าได้ 

ข้อ 117 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยการรับโอนสทิธิการเป็นสมาชิกจากสมาชิกอ่ืนต้องช าระค่าโอนสิทธิการเป็นสมาชิก
 ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีารที่คณะกรรมการก าหนด   

ข้อ 11822 ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ ต้องช าระคา่ขึ้นทะเบียนตามประเภทและอัตราที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
  คณะกรรมการอาจประกาศเปลีย่นแปลงหรือยกเว้นค่าขึ้นทะเบยีนตราสารหนี้ตามข้อนีไ้ด้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ 
  จากส านักงาน ก.ล.ต 

ข้อ 11923 อัตราค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ตามข้อ 118 นี้ไม่ใช้บังคับกับพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร  หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น
ผู้ออก และตราสารหนี้อ่ืนใดที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ได้รับการยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ 

 

                                                           
22 ข้อ 118  ถกูยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
23 ข้อ 119  ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 


