
เอกสารรับฟังความคดิเห็น
เลขที่ อนจ. 32/2560 

เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรายปีของบริษัทหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ส านักงานได้จัดท าเอกสารฉบบันี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้ส านักงานได้ 
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail:  kunpatu@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิได้จากเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ดังนี้ 

1. นางสาวกุลพธู ศรคุปต์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6071

2. นางสุทธิกัญญา กาญจนสกุล โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9979

ส านักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้ 

http://www.sec.or.th/
mailto:kunpatu@sec.or.th


I. ที่มา

ส ำนักงำนได้เปิดรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับค่ำธรรมเนียม
รำยปีของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุนที่เป็นอิสระ (independent LBDU) เพ่ือเป็นกำร
สนับสนุนให้ LBDU ที่สำมำรถแสดงได้ว่ำมีควำมเป็นอิสระในกำรให้ค ำแนะน ำและเสนอขำยหน่วยลงทุนเข้ำมำสู่
ตลำดทุนโดยมีต้นทุนเพ่ือกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกำรประกอบธุรกิจ (regulatory cost) ทีไ่ม่สูง
จนเกินไป ในระหว่ำงวันที่ 9 มิถุนำยน 2560 ถึงวันที่ 11 กรกฎำคม 25601 (เอกสำรรับฟังควำมคิดเห็น
ที่ อนจ.16/2560) โดยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมีประเด็นข้อสังเกตส ำคัญคือ 

1. อัตราค่าธรรมเนยีมรายปี
อัตราค่าธรรมเนยีมรายปีของ independent LBDU คงที่ 25,000 บาท ไม่สะท้อนถึงต้นทุน

กำรก ำกับดูแลธุรกิจ LBDU ที่ต้องด ำเนินกำรตำมระบบงำนองค์ประกอบ 8 ด้ำน ในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 
fair dealing (ตำมประกำศแนวปฏบิัติที่ นป.1/2560) และเหลื่อมล้ ากับอัตราค่าธรรมเนียมของ LBDU ทั่วไป 
(คิดอัตรำร้อยละ 0.001 ของมูลค่ำขำยหน่วยลงทุน โดยมีข้ันต่ ำ 1 แสนบำท และไม่เกิน 10 ล้ำนบำท) ค่อนข้างมาก และ

2. การก าหนดปัจจัยในการพิจารณาความเป็นอิสระของ independent LBDU 
การก าหนดปัจจัยความเป็นอิสระโดยพิจารณาจากการไม่ขายกองทุนรวมกระจุกตัวในบริษัทในเครือ

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น ไม่เหมาะสม เนื่องจำกในกำรคัดเลือกกองทุนรวมมำขำยให้แก่ผู้ลงทุน หำกผู้ประกอบธุรกิจ
มีกระบวนกำรคัดเลือกกองทุนรวมที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุน มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดี และน ำเสนอกองทุนรวมที่สอดคล้อง
กับควำมเสี่ยงของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรมีโอกำสลงทุนในกองทุนเหล่ำนั้น แม้ว่ำจะเป็นของบริษัทในเครือก็ตำม 

ส ำนักงำนจึงได้น ำประเด็นข้อสังเกตข้ำงต้นกลับมำทบทวนหลักกำรใหม่อีกครั้ง และได้จัดท ำเอกสำร
ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือขอรับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคธุรกิจและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับหลักกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
ค่ำธรรมเนียมรำยปีของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำโดยกำรรับฟังควำมคิดเห็นนี้
จะมีไปจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2560  ผู้ที่ประสงค์จะแสดงควำมคิดเห็น สำมำรถส่งควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อส ำนักงำนได้ทั้งในรูปแบบเอกสำรหรือ e-mail ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ด้ำนหน้ำ 

1 ค่ำธรรมเนียมรำยปีของ iLBDU ในอัตรำคงที่จ ำนวน 25,000 บำท โดยหำกแสดงได้ว่ำมีควำมเป็นอิสระในกำรคัดเลือกกองทุนรวมและ
ให้ค ำแนะน ำ กล่ำวคือ     

(1)  ขำยกองทุนรวมของ บลจ. ไม่น้อยกว่ำ 4 บริษัท และ 
(2)  ต้องไม่กระจุกในกองทุนรวมของ บลจ. ในเครือตนเองและ/หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องเป็นกำรเฉพำะเกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรขำยทั้งหมด 
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ส ำนักงำนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ประเด็นข้อสังเกตข้ำงต้นมีเหตุผลรับฟังได้ จึงได้หำรือทำงออกร่วมกับ
ผู้แทนจำกภำคธุรกิจ โดยมีข้อสรุปร่วมกันดังนี้

1. อัตราค่าธรรมเนยีมรายปี
เนื่องจำกกำรก ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจมีต้นทุน ส ำนักงำนจึงจ ำเป็นต้องเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมรำยปี 

ซึ่งโดยหลักกำรแล้วผู้ประกอบธุรกิจที่มีปริมำณกำรประกอบธุรกิจมำกก็ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมที่สูงกว่ำผู้ประกอบธุรกิจ
ที่มีปริมำณกำรประกอบธุรกิจน้อย  ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่ำว จึงเห็นควรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
รำยปีอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำผู้ประกอบธุรกิจจะเป็น independent LBDU หรือ LBDU ทั่วไป โดยคิดตำมปริมำณ
กำรประกอบธุรกิจในอัตรำร้อยละ 0.001 ของมูลค่ำขำยหน่วยลงทุน ซึ่งมีข้ันต่ ำ 25,000 บำท และสูงสุดไมเ่กิน 
10 ล้ำนบำท และให้ใช้แนวทำงกำรเรียกเก็บอัตรำค่ำธรรมเนียมข้ันต่ ำดังกล่ำวกับทุกประเภทธุรกิจเพ่ือให้เกิด
ควำมสอดคล้องกัน

อนึ่ง ส ำนักงำนเห็นควรก ำหนดบทเฉพำะกำลส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภทที่ได้จ่ำยค่ำธรรมเนียม
ขั้นต่ ำไว้แล้วเป็นจ ำนวน 100,000 บำท (ค่ำธรรมเนียมของปี 2560 ที่ได้จ่ำยไว้เดือนมกรำคม 2560) เมื่อค านวณ
อัตราค่าธรรมเนียมตามปริมาณธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงแล้ว ให้ช าระเพิ่มเติมหรือขอรับคืนค่าธรรมเนียมส่วนที่
ช าระเกินจากค่าธรรมเนียมขั้นต่ าต่อส านักงาน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจ LBDU ที่ขอปฏิบัติ
ตำมประกำศท่ี ทธ. 20/2560 (“หลักเกณฑ์ชั่วครำว : temp rules”) ให้น ำอัตรำคงท่ี 25,000 บำท รวมค ำนวณกับ
ค่ำธรรมเนียมตำมกำรประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงด้วย (ช่วงก่อนเข้ำ temp. rules)2 ก่อนกำรช ำระเพ่ิมเติมหรือ
ขอรับคืน แล้วแต่กรณี  โดยมีตัวอย่ำงกำรคิดค่ำธรรมเนียมปรำกฎตำมเอกสำรแนบ

2. การก าหนดปัจจัยในการพิจารณาความเป็นอิสระของ independent LBDU 
ส ำนักงำนเห็นด้วยกับควำมเห็นของภำคเอกชนและเห็นควรยกเลิกแนวคิดดังกล่ำว  อีกท้ังกำรเรียก

เก็บค่ำธรรมเนียมตำมแนวทำงในข้อ 1. ข้ำงต้น ท ำให้ไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดปัจจัยควำมเป็นอิสระอีกต่อไป 
โดยผู้ประกอบธุรกิจทุกรำยถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมปริมำณกำรประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ ช่วงเวลำที่คำดว่ำประกำศจะมีผลบังคับใช้ภำยในปี 2560 (ส ำหรับกำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมปี 2560)

2 ผู้ประกอบธุรกิจ LBDU รำยใหม่ที่ขอปฏิบัติตำม temp rules ซึ่งได้จ่ำยค่ำธรรมเนียมในอตัรำคงท่ี (25,000 / 12,500 บำท 
แล้วแต่กรณี) และถูกจัดเก็บในปีแรกท่ีเริ่มประกอบกิจกำรแลว้ ไม่ต้องมีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมปี 2560 เพิ่มเติมอีก
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II. หลักการที่ปรับปรุง



4

เอกสารแนบ

ผู้ประกอบธุรกิจ LBDU

- ช่วงที่ยังไม่ขอเข้ำ temp. 
คิดตำม Vol. =  บำท

- ช่วงท่ีขอเข้ำ temp. 
คิด 25,000 บำท 

รวมต้องจ่าย + 25,000 =  บำท

  100,000 (ขอคืนจ ำนวน 100,000 –  บำท)

  100,000 :  ต้องจ่ำย  บำท (จ่ำยเพิ่ม  - 100,000 บำท)

วิธีกำรคิด ภำยใน 31 ม.ค. 61

ตัวอย่ำงที่ 1.2

ช ำระค่ำธรรมเนียมขั้นต่ ำ
ต้นปี 2560 : 100,000 บำท

ผู้ประกอบธุรกิจที่ช าระ
ค่าธรรมเนียม

การประกอบธุรกิจ*

ช ำระค่ำธรรมเนียมขั้นต่ ำ
ต้นปี 2560 : 100,000 บำท

  25,000 :  ต้องจ่ำย 25,000 บำท 
(ขอคืนจ ำนวน 100,000 - 25,000 บำท)

Vol.
()

25,000 <   100,000 :  ต้องจ่ำย  บำท 
(ขอคืนจ ำนวน 100,000- บำท)

  100,000:  ต้องจ่ำย  บำท 
(จ่ำยเพิ่มจ ำนวน  - 100,000 บำท 
ตำมเกณฑ์ปกติ)

ภำยใน 31 ม.ค. 61ตัวอย่ำงที่ 1.1

ส ำหรับกำรขอรับเงินคืนจำกส ำนักงำนนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีหนังสือเพ่ือขอคืนเงิน
ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวต่อส ำนักงำนภำยใน 31 มกรำคมของปีถัดจำกปีที่ช ำระค่ำธรรมเนียมส่วนเกินไว้

*กำรประกอบธุรกิจ Broker /Dealer /Underwriter /MF/ PF/ ตัวแทนสัญญำฯ



แบบส ารวจความคิดเห็น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _________________________ ต าแหน่ง ______________________

ชื่อบริษัท ___________________________________________________________

โทรศัพท์ _________________________ โทรสาร ______________________

อีเมล์ ___________________________________________________________

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 บริษัทหลักทรัพย์  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 ธนาคารพาณิชย์  บริษัทประกันชีวิต

 ผู้ลงทุนสถาบัน  ผู้ลงทุนรายย่อย

 อื่น ๆ (ระบ)ุ ________________________________________________________

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน ส านักงาน ก.ล.ต. 
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรสาร: 0-2263-6071 หรือ 
e-mail: kunpatu@sec.or.th

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรายปขีอง
บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

mailto:kunpatu@sec.or.th


ข้อคิดเห็น
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ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. หลักกำรคิดค่ำธรรมเนียมรำยปี

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. กำรก ำหนดบทเฉพำะกำล

 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________


