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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื�อง  ข้อกาํหนดเกี�ยวกบัสมาชิก พ.ศ. 2544 

 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (3) (4) และ (17) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี4  
 
  ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันี4ใหใ้ชบ้งัคบัตั4งแต่วนัที5  3  มกราคม  2544  เป็นตน้ไป 
 
  ขอ้ 2 ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื5อง ขอ้กาํหนดเกี5ยวกบั
สมาชิก  พ.ศ. 2543  ลงวนัที5  23  มิถุนายน  2543 
 
  ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบันี4  
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
  “สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์
  “สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์

“ผูบ้ริหาร”  หมายความว่า  ผูบ้ริหารตามประกาศของสํานักงานเกี5ยวกบัการกาํหนด
คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูบ้ริหารของบริษทัหลกัทรัพย ์

*“สํานักหักบัญชี” หมายความว่า บริษัทจํากัดที5ตลาดหลักทรัพย์จัดตั4 งขึ4 นเพื5อ
ประกอบการเป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนที5ไดมี้การซื4อขายใน
ตลาดหลกัทรัพยร์วมทั4งบริการอื5นที5เกี5ยวขอ้ง 

(*เพิ�มเติมบทนิยามคําว่า “สํานักหักบัญชี” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง 
ข้อกาํหนดเกี�ยวกับสมาชิก  (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2556 ลงวนัที� 16  กรกฎาคม 2556  ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั7งแต่วนัที�  1 สิงหาคม 2556 
เป็นต้นไป) 
 

หมวด 1 

การเป็นสมาชิก  จาํนวน วธีิการรับ และคุณสมบัต ิ 
 
  ขอ้ 4 การเป็นสมาชิก  บริษทัหลกัทรัพยผ์ูส้มคัรตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
ใหเ้ป็นสมาชิก 
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*ขอ้ 5 สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี4  
 (1) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที5ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหนา้ซื4อขายหลกัทรัพย ์
 (2) มีฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานดีตามสภาพแห่งธุรกิจอย่างนอ้ยตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี4   

(2.1)  มีทุนชาํระแลว้ไม่น้อยกว่าหลกัเกณฑ์ที5กาํหนดในประกาศของ
สาํนกังานวา่ดว้ยการกาํหนดทุนจดทะเบียนซึ5งชาํระแลว้ของผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

(2.2)  มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่นอ้ยกว่าหลกัเกณฑที์5กาํหนดใน
ประกาศของสาํนกังานวา่ดว้ยการดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  
 (3) มีสมรรถภาพและความพร้อมในการประกอบธุรกิจอย่างน้อยตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี4  

(3.1)  มีเจา้หนา้ที5ที5มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ในธุรกิจหลกัทรัพย์
ดงัต่อไปนี4  ในจาํนวนที5เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมและต่อเนื5อง 
  (ก) นัก วิ เคราะห์กา รลงทุนและผู ้แนะนํากา รลงทุนด้า น
หลกัทรัพยที์5ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

(ข)  เจา้หนา้ที5รับอนุญาตที5ไดรั้บการขึ4นทะเบียนตามขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยบุคคลที5เกี5ยวขอ้งในระบบการซื4อขาย 

(ค) เจา้หนา้ที"กาํกบัดูแลการปฏิบติังาน (Compliance Officer) 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัให้มีหน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน
ของผูป้ระกอบธุรกิจ 

(3.2) มีระบบการให้ข้อมูลเกี"ยวกับการซื2 อขายแก่ลูกค้าในจํานวนที5
เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 (4) มีกรรมการและผูบ้ริหารที5มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการ
บริหารจดัการธุรกิจในตลาดทุน มีความซื5อสัตย ์และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอย่างน้อยตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี4  
 (4.1) มีกรรมการและผูบ้ริหารที"มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน
กาํหนด 
 (4.2) มีกรรมการส่วนใหญ่ ผูบ้ริหารที"ดาํรงตาํแหน่งตั2งแต่ระดบัรอง
ผูจ้ดัการขึ2นไปส่วนใหญ่ ผูอ้าํนวยการฝ่ายหลกัทรัพย ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ และผูอ้าํนวยการฝ่าย
วิเคราะห์หลกัทรัพย ์รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่าที"เรียกชื"ออย่างอื"นซึ" งเป็นผูรั้บผิดชอบงานในทาํนอง
เดียวกนั ที"มีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นธุรกิจในตลาดทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือธุรกิจอื"นที"สามารถ
นาํประสบการณ์มาใชใ้นหน่วยงานที"รับผิดชอบ 
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 (5)  มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
และหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการที5ดี ที5กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานทางการ และสมาคม
ผูป้ระกอบวิชาชีพที5เกี5ยวขอ้งตามที5ตลาดหลกัทรัพยเ์ห็นชอบ 

(6) เป็นสมาชิกของสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทย 
(7) เป็นสมาชิกของสาํนกัหกับญัชี หรือแสดงหลกัฐานไดว้่าผูส้มคัรมีสัญญา

มอบหมายให้สมาชิกของสํานกัหักบญัชีเป็นผูช้าํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์"ผูส้มคัรทาํการซื2อขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

(8)   เป็นสมาชิกของกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์(Securities Investor 
Protection Fund : SIPF) หรืออยู่ระหว่างยื5นคาํขอเป็นสมาชิกของกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์
และภายหลงัไดรั้บการอนุมติัใหเ้ป็นสมาชิกของกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ทั4งนี4  เฉพาะกรณี
สมาชิกที5ซื4อขายหลกัทรัพยเ์พื5อลกูคา้หรือผูล้งทุนที"เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลที"จดทะเบียน
จดัตั2 งในประเทศไทย ซึ" งมิใช่ผูล้งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
 (*ความในข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี7แทน   โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื� อง ข้อกาํหนดเกี�ยวกับสมาชิก  (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2556 ลงวนัที� 16  กรกฎาคม 2556  ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั7งแต่วันที�  1 สิงหาคม 
2556 เป็นต้นไป) 

 

*ขอ้ 6 ผูที้"ประสงค ์จะสมคัรเป็นสมาชิกตอ้งมีคุณสมบตัิตามขอ้ 5 และยื "นใบ
สมคัรต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละเอกสารหลกัฐานประกอบโดยใชแ้บบแนบทา้ยขอ้บงัคบันี2   
คณะกรรมการอาจกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื"อนไขเกี"ยวกบัคุณสมบตัิของสมาชิกเพิ"มเติมไดต้ามที"
เห็นสมควร 
 (*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี7แทน   โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื� อง ข้อกาํหนดเกี�ยวกับสมาชิก  (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที� 16 กรกฎาคม 2556  ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั7งแต่วันที�  1 สิงหาคม 
2556 เป็นต้นไป) 

 
 *ขอ้ 7 - 
 (*ยกเลิกความในข้อ 7 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง ข้อกาํหนดเกี�ยวกับสมาชิก  
(ฉบับที� 6) พ.ศ. 2556 ลงวนัที� 16 กรกฎาคม 2556  ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั7งแต่วนัที�  1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 
 ขอ้ 8 เมื5อบริษัทหลักทรัพย์ผู ้สมัครได้สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  ตลาด
หลกัทรัพยจ์ะประกาศชื5อของบริษทัหลกัทรัพยผ์ูส้มคัรให้สมาชิกไดท้ราบโดยทั5วกนั  โดยปิดประกาศไว้
ในที5เปิดเผย ณ สาํนกังานของตลาดหลกัทรัพยแ์ละแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นหนงัสือ 
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 ขอ้ 9 ในกรณีที5สมาชิกเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที5ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ควรรับบริษทั
หลกัทรัพยผ์ูส้มคัรรายใดเป็นสมาชิก  ให้ทาํคาํคดัคา้นพร้อมดว้ยเหตุผลเป็นหนังสือยื5นต่อคณะกรรมการ
ภายใน  7 วนันบัแต่วนัที5ตลาดหลกัทรัพยแ์จง้ใหส้มาชิกทราบตามขอ้ 8 
 
 *ขอ้ 10 เมื5อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบริษทัหลกัทรัพยผ์ูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น 
และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ เงื5อนไข  และวิธีการที5ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดตามขอ้ 7 แลว้  คณะกรรมการจะ
อนุมติัใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั4นเป็นสมาชิก 
 (*ความในวรรคสองของข้อ 10 ถูกยกเลิก โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง 
ข้อกาํหนดเกี�ยวกับสมาชิก  (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที� 22 ธันวาคม 2554  ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั7งแต่วันที� 1 มกราคม 2555 
เป็นต้นไป) 

 
 ขอ้ 11 *ในกรณีที5คณะกรรมการอนุมติัใหบ้ริษทัหลกัทรัพยผ์ูส้มคัรรายใดเป็นสมาชิก 
ใหมี้หนงัสือแจง้ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยผ์ูส้มคัรนั4นทราบ โดยกาํหนดเวลาที5บริษทัหลกัทรัพยผ์ูส้มคัรจะตอ้ง
ชาํระค่าเขา้เป็นสมาชิก ค่าบาํรุง และค่าบริการตามที5ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 ในการอนุมติัใหบ้ริษทัหลกัทรัพยผ์ูส้มคัรรายใดเป็นสมาชิก  คณะกรรมการอาจกาํหนด
เงื5อนไขที5บริษทัหลกัทรัพยน์ั4นตอ้งปฏิบติักไ็ด ้
 มติอนุมติัใหบ้ริษทัหลกัทรัพยผ์ูส้มคัรใดเป็นสมาชิกจะไม่มีผลจนกว่าบริษทัหลกัทรัพย์
นั4นจะไดด้าํเนินการตามขอ้ 13 เสร็จสิ4นแลว้ 
 (*ความในวรรคหนึ�งของข้อ 11 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี7แทน   โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื� อง ข้อกาํหนดเกี�ยวกับสมาชิก  (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2556 ลงวนัที� 16  กรกฎาคม 2556  ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั7งแต่
วนัที�  1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 
 *ขอ้ 12 - 
 (*ยกเลิกความในข้อ 12 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง ข้อกาํหนดเกี�ยวกับสมาชิก  
(ฉบับที� 6) พ.ศ. 2556 ลงวนัที� 16 กรกฎาคม 2556  ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั7งแต่วนัที�  1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 
 
 ขอ้ 13 เมื5อตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บค่าเขา้เป็นสมาชิก ค่าบาํรุง และค่าบริการภายใน
กาํหนดเวลาและบริษทัหลกัทรัพยผ์ูส้มคัรไดป้ฏิบติัตามเงื5อนไขที5คณะกรรมการกาํหนดตามขอ้ 11 แลว้  
ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยน์ั4นเป็นสมาชิกตั4งแต่วนัที5คณะกรรมการกาํหนด 
 
 *ขอ้ 14 บริษทัหลกัทรัพยผ์ูส้มคัรรายใดที5ไม่ไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นสมาชิกอาจยื5นใบสมคัร   
ขอเป็นสมาชิกใหม่อีกได ้  
 (*ความในข้อ 14 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี7แทน   โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื� อง ข้อกาํหนดเกี�ยวกับสมาชิก  (ฉบับที�  4) พ.ศ. 2554 ลงวันที�  22 ธันวาคม 2554  ซึ� งมีผลบังคับใช้ตั7งแต่วันที�   1 
มกราคม 2555 เป็นต้นไป) 
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 ขอ้ 15 เมื5อเกิดกรณีใดกรณีหนึ5 งดงัต่อไปนี4   คณะกรรมการอาจเปลี5ยนแปลงหรือยกเลิก   
การอนุมติัใหบ้ริษทัหลกัทรัพยผ์ูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกได ้
  (1) ขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานการขอเป็นสมาชิกที5บริษทัหลกัทรัพยผ์ูส้มคัรได้
แจง้หรือไดย้ื5นไวก้บัตลาดหลกัทรัพยเ์พื5อประกอบการพิจารณาในการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกคลาดเคลื5อน
ต่อความเป็นจริง 
  (2) บริษทัหลกัทรัพยผ์ูส้มคัรไม่ชาํระค่าเขา้เป็นสมาชิก ค่าบาํรุง และค่าบริการ
ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในกาํหนดเวลา  หรือไม่ปฏิบติัตามเงื5อนไขที5คณะกรรมการกาํหนดตามขอ้ 11   
หรือ 
  (3) บริษัทหลักทรัพย์ผู ้สมัครมีการปฏิบัติใดที5คณะกรรมการเห็นว่าไม่
เหมาะสมในการเป็นสมาชิก 
 

หมวด 2  

สิทธิ หน้าที� และวนัิยของสมาชิก  

 
 ขอ้ 16 สิทธิของสมาชิกมีดงัต่อไปนี4  
  (1) เลือกตั4งกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
  (2) ทาํการซื4อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
  (3) รับบริการใด ๆ ที5ตลาดหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้ขึ4น 
 

ขอ้ 17 หนา้ที5ของสมาชิกมีดงัต่อไปนี4  
  (1) ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์ หนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพย ์ มติของคณะกรรมการและมติของที5ประชุม
สมาชิก 
  (2) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื4 อหรือขาย
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามที5ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
  (3) ปฏิบติัตามวินยัของสมาชิกตามที5ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
  (4) ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ตามที5ตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนด 
  **(4/1) ดาํรงคุณสมบติัการเป็นสมาชิกตามขอ้ 5 ตลอดเวลาที5เป็นสมาชิก 
  (5) ส่งรายงานและงบการเงินตามหลกัเกณฑ ์เงื5อนไข และวิธีการที5ตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด 
  (6) ชาํระค่าเขา้เป็นสมาชิก ค่าบาํรุง และค่าบริการต่าง ๆ ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย์
ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
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  *(7) ดาํเนินการให้กรรมการและผูบ้ริหารของสมาชิกเขา้รับการอบรมตาม
หลกัสูตรที5ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด   
  (8) ดาํรงรักษาเกียรติและผลประโยชนส่์วนไดส่้วนเสียของตลาดหลกัทรัพย ์
  (9) ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของตลาดหลกัทรัพย ์
  (10) ไม่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือสมาชิกอื5นในการกระทาํการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตาม (1) 
  (11) รายงานให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบเมื5อรู้ว่าสมาชิกอื5นกระทาํการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตาม (1) 
 (*ความใน(7) ของข้อ 17 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี7แทน   โดยข้อบังคับตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง ข้อกาํหนดเกี�ยวกับสมาชิก  (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2554 ลงวนัที� 1 สิงหาคม 2554) 
  (**ความใน (4/1) ของข้อ 17 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี7แทน   โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง ข้อกาํหนดเกี�ยวกับสมาชิก  (ฉบับที� 7) พ.ศ. 2556 ลงวันที� 30 ตุลาคม 2556  ซึ�งมีผลบังคับ
ใช้ตั7งแต่วนัที� 15 พฤศจิกายน 2556  เป็นต้นไป) 

 

หมวด 3 

การลงโทษและการพ้นสมาชิกภาพ 

 
 ขอ้ 18 สมาชิกใดกระทาํหรือมีส่วนร่วมในการกระทาํการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
หนา้ที5ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์    สมาชิกนั4นอาจไดรั้บการลงโทษในลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ5 ง
หรือหลายอยา่งประกอบกนั  ดงัต่อไปนี4    
  (1) ภาคทณัฑ ์
  (2) ปรับเป็นเงิน 
  (3) ห้ามทาํการซื4อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน
ระยะเวลาที5คณะกรรมการกาํหนด 
  (4) ใหพ้น้จากสมาชิกภาพของตลาดหลกัทรัพย ์
 
 ขอ้ 19 ในการพิจารณาความผิดและลงโทษสมาชิก   ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยเ์กี5ยวกบัการพิจารณาความผิดและลงโทษ 
 
                          ขอ้ 20 ให้คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑเ์กี5ยวกบับทระวางโทษสมาชิก
และการเปิดเผยการลงโทษไดต้ามที5เห็นสมควร 
 

ขอ้ 21 สมาชิกยอ่มพน้จากสมาชิกภาพเมื5อ 
(1) ไม่เป็นบริษัทหลกัทรัพย์ที5ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์

ประเภทการเป็นนายหนา้ซื4อขายหลกัทรัพย ์
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(2) คณะกรรมการมีมติใหพ้น้จากสมาชิกภาพในกรณีดงัต่อไปนี4  
(ก) ลาออกโดยยื5นเป็นหนงัสือต่อตลาดหลกัทรัพย ์
(ข) คา้งชาํระค่าบาํรุงตามข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าดว้ยค่า

บาํรุงและค่าบริการที5สมาชิกจะพึงจ่ายใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยเ์กินกวา่ 2 งวดติดต่อกนั 
(ค) ไม่ชาํระหนี4 สินอื5น ๆ ยกเวน้กรณีตาม (ข) ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์

เมื5อครบกาํหนด และหลงัจากที5ตลาดหลกัทรัพยไ์ดมี้หนงัสือใหช้าํระหนี4 เตือนไปแลว้ 
(ง) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหน้าที5ของสมาชิกตามขอ้  17  อนัเป็นการ

ร้ายแรง 
(จ) มีการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินอยูใ่นสภาพที5อาจก่อใหเ้กิดความ

เสียหายแก่ประโยชนข์องประชาชน 
*(ฉ) มีปริมาณธุรกิจที5ทาํการซื4อขายผ่านตลาดหลกัทรัพยต์ํ5ากว่าจาํนวน

เงินหรือตํ5ากวา่อตัราส่วนระหว่างปริมาณธุรกิจดงักล่าวกบัยอดรวมของการซื4อขายที5ผ่านตลาดหลกัทรัพย์
ตามที5ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ทั4งนี4  ตามหลกัเกณฑ ์เงื5อนไข และวิธีการตามที5คณะกรรมการกาํหนด หรือ 

(* ความใน(ฉ) ของ (2) ของข้อ 21 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี�แทน โดย
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื, อง ข้อกาํหนดเกี,ยวกับสมาชิก (ฉบับที, 5) พ.ศ. 2555 ลงวันที, 16 กรกฎาคม 
2555 ซึ,งมีผลบังคับใช้ตั�งแต่วนัที, 3 กันยายน 2555 เป็นต้นไป) 

 (ช) มีการดาํเนินงานซึ5 งแสดงให้เห็นว่าไม่ไดมี้ความตั4งใจจริงในการ
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยต์ามที5คณะกรรมการกาํหนด      และไม่สามารถแกไ้ขปรับปรุงตามเงื5อนไขและ
ภายในเวลาที5คณะกรรมการกาํหนด 

มติใหพ้น้สมาชิกภาพตาม (2) ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 
4 ของจํานวนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ทั4 งหมด  และให้ถือว่าสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตั4 งแต่วนัที5
คณะกรรมการกาํหนด 

 *(3) พน้สถานะการเป็นสมาชิกของสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยดว้ยเหตุที5ไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที5กําหนดโดยสมาคมบริษัท
หลกัทรัพย์ไทยที5ตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบ และคณะกรรมการเห็นว่ามีหรืออาจมีผลกระทบหรือความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อความน่าเชื5อถือของตลาดหลกัทรัพย ์หรือการซื4อขายหลกัทรัพยข์องสมาชิกโดยรวม 
หรือต่อระบบการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์โดยให้ถือว่าสมาชิกพน้จากสมาชิกภาพตั4 งแต่วนัที5
คณะกรรมการกาํหนด 
  (*เพิ�มเติมความใน (3) ของข้อ 21 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง 
ข้อกาํหนดเกี�ยวกับสมาชิก  (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2556 ลงวนัที� 16  กรกฎาคม 2556  ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั7งแต่วนัที�  1 สิงหาคม 2556 
เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 22 สมาชิกที5พ้นจากสมาชิกภาพยงัคงต้องผูกพันชําระหนี4 ที5ค้างชําระต่อตลาด

หลกัทรัพย ์
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  *ขอ้ 23 เมื"อสมาชิกใดพน้จากสมาชิกภาพตามข้อ 21  ให้ตลาดหลกัทรัพย์แจ้งเป็น
หนงัสือใหส้มาชิกที"ขาดจากสมาชิกภาพนั2นและสมาชิกอื"นทราบ 

ใหค้ณะกรรมการประกาศชื"อสมาชิกซึ" งพน้จากสมาชิกภาพ พร้อมดว้ยเหตุผลแห่งการพน้
จากสมาชิกภาพใหป้ระชาชนทราบโดยทั"วกนัตามวิธีการที"คณะกรรมการเห็นสมควร 

(* ความในข้อ 23 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี�แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื, อง ข้อกาํหนดเกี,ยวกับสมาชิก (ฉบับที, 2) พ.ศ. 2547 ลงวนัที, 4 สิงหาคม 2547) 

 

ขอ้ 24 บริษทัหลกัทรัพยใ์ดซึ5งพน้จากสมาชิกภาพไม่ว่าดว้ยกรณีใด จะไดรั้บพิจารณา

รับเขา้เป็นสมาชิกอีกไม่ได ้ยกเวน้กรณีใดกรณีหนึ5งดงัต่อไปนี4  

(1) ไดพ้น้จากสมาชิกภาพตามขอ้ 21 (2) (ก) 

(2) ไดพ้น้จากสมาชิกภาพมาแลว้ไม่ตํ5ากว่า  5   ปี   นบัแต่วนัพน้จากสมาชิก

ภาพ หรือ 

(3) ได้มีกา ร เปลี5 ยนแปลงโครงสร้า งของผู ้ถือ หุ้น   ผู ้บ ริหา ร    ห รือ

คณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการเห็นสมควรใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกไดอี้ก 

 
*หมวด 3/1 

การระงบัการให้บริการซื6อขายเป็นการชั�วคราว 

 

  ขอ้ 24/1  เมื5อสมาชิกถกูระงบัการใหบ้ริการชาํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยจ์ากสาํนกั

หักบัญชี หรือไม่สามารถชําระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพย์ผ่านสมาชิกของสํานักหักบัญชีที5สมาชิก

มอบหมายให้เป็นผูช้าํระราคาหรือส่งมอบหลกัทรัพยที์5สมาชิกทาํการซื4อขายในตลาดหลกัทรัพยต์าม

หลกัเกณฑที์5สาํนกัหกับญัชีกาํหนด ใหร้ะงบัการซื4อหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์อง

สมาชิกเป็นการชั5วคราวจนกวา่เหตุดงักล่าวจะสิ4นไป เวน้แต่คณะกรรมการจะกาํหนดเป็นอยา่งอื5น 
 (*เพิ�มเติมหมวด 3/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง ข้อกาํหนดเกี�ยวกับสมาชิก  
(ฉบับที� 6) พ.ศ. 2556 ลงวนัที� 16 กรกฎาคม 2556  ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั7งแต่วนัที�  1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 

หมวด 4 

บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ้ 25 ในกรณีที5สมาชิก   ผู ้บริหาร  หรือพนักงานของสมาชิกใดกระทําการฝ่าฝืน

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยใ์นส่วนที5กาํหนดให้เป็นความผิดที5ใช้บงัคบัก่อนวนัที5ขอ้บงัคบันี4 มีผลใช้

บงัคบัและเป็นการกระทาํการฝ่าฝืนก่อนวนัดงักล่าว ให้ถือว่าการกระทาํการฝ่าฝืนนั4นยงัคงเป็นความผิดซึ5 ง
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ผูก้ระทาํยงัคงตอ้งรับโทษตามขอ้กาํหนดดงักล่าวที5ใชบ้งัคบัในขณะที5กระทาํความผิดนั4นและให้ขอ้กาํหนด

นั4นคงใชบ้งัคบักบับุคคลนั4นต่อไปจนกวา่กระบวนพิจารณาความผิดและการลงโทษจะแลว้เสร็จ 

  

 ขอ้ 26 ให้ประกาศของตลาดหลกัทรัพยด์งัต่อไปนี4   ยงัคงใชบ้งัคบักบัสมาชิกต่อไปได้

จนกวา่จะมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื5อนไข หรือวิธีการใด ๆ ในเรื5องดงักล่าวขึ4นใหม่ออกใชบ้งัคบั 

  (1) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   เรื5อง จาํนวน

สมาชิก  ลงวนัที5 11 กรกฎาคม  2537 

  (2) ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื5อง หลกัเกณฑ ์เงื5อนไข และ

วิธีการในการส่งรายงานและงบการเงิน  ลงวนัที5  11  กรกฎาคม  2537 

  (3) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื5อง  ค่าเขา้เป็น

สมาชิก  ลงวนัที5  11 กรกฎาคม 2537 

  (4) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เรื5อง  การให้

พน้สมาชิกภาพเนื5องจากมีการดาํเนินงานซึ5 งแสดงให้เห็นว่าไม่ไดมี้ความตั4 งใจจริงในการประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพย ์ ลงวนัที5   29  กนัยายน   2543 
 
 ขอ้ 27 ให้บรรดาขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยที์5ออกตามความในขอ้บงัคบัตาม
ขอ้ 2  และคาํสั5ง หรือหนงัสือเวียนในส่วนที5เกี5ยวกบัสมาชิกซึ5 งใช้บงัคบัอยู่ก่อนวนัที5ขอ้บงัคบันี4 มีผลใช้
บงัคบัยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดจ้นกว่าจะมีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์ เงื5อนไข หรือวิธีการใด ๆ ในเรื5อง
ดงักล่าวขึ4นใหม่ออกใชบ้งัคบั 
 
 *ขอ้ 28 ผูที้5สมคัรเป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพยต์ั4งแต่วนัที5 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป
รับทราบและยอมรับวา่หากมีการปฏิรูปตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัมหาชนจาํกดัแลว้ ผูส้มคัรอาจไม่ไดรั้บ
การจดัสรรหุ้นของบริษทัมหาชนจาํกดัที5เกิดจากการปฏิรูปตลาดหลกัทรัพยต์ามโครงการปฏิรูปตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 
 (*เพิ�มเติมความในข้อ 28 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื� อง ข้อกาํหนดเกี�ยวกับ
สมาชิก  (ฉบับที� 6) พ.ศ. 2556 ลงวนัที� 16 กรกฎาคม 2556  ซึ�งมีผลบังคับใช้ตั7งแต่วนัที�  1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 
 ประกาศ ณ วนัที5  3  มกราคม  2544 

 
(ลงนาม) อมเรศ   ศิลาอ่อน 

(นายอมเรศ   ศิลาอ่อน) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 


