บส/ส 05-00

ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การโอนสิ ทธิการเป็ นสมาชิก พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (3) (4) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 23 เมษายน 2558 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิ กข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การโอนสิ ทธิ การ
เป็ นสมาชิก (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ผลบังคับใช้
บทยกเลิก

นิยาม

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 4 ให้สมาชิ กที่ประสงค์จะโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กยื่นคาขอและเอกสารประกอบ
ต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการ

การยื่นคาขอโอน
สิ ทธิสมาชิก

ข้อ 5 เมื่ อคณะกรรมการได้พิ จารณาค าขอโอนสิ ท ธิ การเป็ นสมาชิ กและเอกสาร
หลักฐานประกอบและเห็ นสมควรให้มีการโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ ก คณะกรรมการจะมี มติ อนุ มตั ิ ให้
สมาชิ ก โอนสิ ท ธิ ก ารเป็ นสมาชิ ก ให้ก บั ผู ร้ ั บ โอน โดยคณะกรรมการอาจกาหนดเงื่ อ นไขให้ป ฏิ บ ตั ิ
ก่อนการอนุมตั ิได้
ตลาดหลักทรั พย์อาจกาหนดให้สมาชิ กหรื อผูร้ ั บโอนส่ งเอกสารหลักฐานเพิ่ มเติ มเพื่ อ
นามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร

การอนุมัติการ
โอนสิ ทธิและ
การยื่นเอกสาร
เพิม่ เติม

ข้อ 6 สมาชิ กผูโ้ อนต้องดาเนินการให้ผรู ้ ับโอนรับโอนไปทั้งสิ ทธิ หน้าที่ หนี้สิน และ
ความรับผิดทั้งหมดที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์

ผู้รับโอนรับโอน
สิ ทธิ หน้ าที่ หนี้สิน
และความรับผิดด้วย
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ข้อ 7 ในกรณี ที่ผูร้ ับ โอนมีสิทธิ การเป็ นสมาชิ กเกิ นกว่า 1 สิ ทธิ ผูร้ ับโอนสามารถ
ใช้สิ ท ธิ ก ารเป็ นสมาชิ ก ได้เ พี ย ง 1 สิ ท ธิ สาหรั บ สิ ท ธิ ก ารเป็ นสมาชิ ก ที่ เ กิ น จานวนนั้ น ให้ถื อ เป็ น
สิ ท ธิ ที่จะจาหน่ ายจ่ายโอนไปยังบริ ษทั หลักทรัพย์อื่นต่อไปได้

สมาชิกที่มีสิทธิเกิน
กว่ า 1 สิ ทธิให้ ใช้
สิ ทธิได้เพียง 1 สิ ทธิ

ข้อ 8 สิ ทธิ การเป็ นสมาชิกที่เกินจานวนตามข้อ 7 ที่ยงั มิได้จาหน่ายจ่ายโอนให้ถือเป็ น
สิ ทธิ ที่ไม่รวมถึงกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เลือกตั้งกรรมการ
(2) ทาการซื้ อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(3) ร้องขอให้เรี ยกประชุมวิสามัญสมาชิกหรื อเข้าร่ วมประชุมสมาชิก
(4) รับบริ การใดๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ให้มีข้ ึน
(5) รับสิ ทธิ อื่นใดตามที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณี ที่ มีก ารนับ จานวนสมาชิ กเพื่อ คานวณองค์ป ระชุ ม หรื อเพื่อการใช้สิ ท ธิ ใด ๆ
ของสมาชิก มิให้นบั สิ ทธิ ที่เกินจานวนตามวรรคหนึ่งรวมคานวณด้วย

การใช้ สิทธิ
สมาชิกที่เกิน
กว่ า 1 สิ ทธิ

ข้อ 9 ผูร้ ับโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กมีหน้าที่ ตอ้ งชาระค่าบารุ งสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ ก
ที่เกินจานวนตามข้อ 7 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ จนกว่าจะมีการโอนสิ ทธิ ดงั กล่าวให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์อื่น
ทั้งนี้ การชาระค่าบารุ งดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพ ย์ ให้ชาระเมื่อมีการโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ ก นั้น
ให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์อื่น

การชาระค่ าบารุ ง
สิ ทธิสมาชิกที่เกิน

ข้อ 10 ในกรณี สมาชิ กที่จะโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กยังมีหนี้ ค่าเข้าเป็ นสมาชิกที่จะต้อง
ชาระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์อยู่ คณะกรรมการจะผ่อนผันการชาระหนี้ ค่าเข้าเป็ นสมาชิ กเฉพาะในส่ วนของ
สิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กที่ เกิ นจานวนตามข้อ 7 ให้กบั ผูร้ ั บโอน
ในกรณี ที่ ผู ร้ ับ โอนจะโอนสิ ท ธิ ก ารเป็ นสมาชิ ก ที่ เกิ น จานวนตามข้อ 7 ให้แก่ บริ ษทั
หลักทรัพย์อื่น ผูร้ ับโอนต้องจัดทาสัญญาโดยกาหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่จะเป็ นผูร้ ับโอนนั้นเป็ นผูช้ าระ
ค่าเข้าเป็ นสมาชิกส่ วนที่ยงั ค้างชาระอยูแ่ ก่ตลาดหลักทรัพย์

การผ่ อนผันหนี้
ค่ าเข้ าเป็ นสมาชิก
ในสิ ทธิสมาชิก
ส่ วนที่เกิน

ข้อ 11 การโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ ก ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ คณะกรรมการกาหนด ยกเว้น วันมีผลการโอน
การโอนสิ ท ธิ ก ารเป็ นสมาชิ ก อัน เป็ นผลจากการควบบริ ษ ัท ให้เ ป็ นไปตามความในหมวด 4 ว่ า ด้ว ย สิ ทธิสมาชิก
การโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิกกรณี สมาชิกควบบริ ษทั หรื อโอนกิจการ
หมวด 2
การโอนสิ ทธิการเป็ นสมาชิกกรณีทั่วไป
ข้อ 12 ข้อกาหนดในหมวดนี้ให้ใช้บงั คับกับการโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิกกรณี ทวั่ ไป

2

การโอนสิ ทธิ
กรณีทั่วไป
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ข้อ 13 สมาชิ กอาจโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์อื่นได้ โดยให้นา
ความในหมวดที่ ว่าด้วยการเป็ นสมาชิ ก จานวน วิธีการรับ และคุณสมบัติ แห่ งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับสมาชิ กมาใช้บงั คับแก่บริ ษทั หลักทรัพย์ที่จะเป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ
การเป็ นสมาชิกโดยอนุโลม
*-

การนาข้ อกาหนด
เกีย่ วกับสมาชิกมา
ใช้ บังคับ

(*ความในวรรค 2 ของข้ อ 13 เดิมถูกยกเลิก โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การโอน
สิ ทธิ การเป็ นสมาชิ ก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 14 บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ที่ จ ะรั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเป็ นสมาชิ ก ซึ่ งเคยเป็ นสมาชิ ก
ตลาดหลักทรั พ ย์และได้ลาออกจากการเป็ นสมาชิ ก จะรั บโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กได้ต่อเมื่ อได้พ น้ จาก
สมาชิ ก ภาพมาแล้ว ไม่ต่ า กว่า 5 ปี นับ แต่ว นั พ้น จากสมาชิ ก ภาพ เว้น แต่ใ นกรณี ที่ มีก ารเปลี่ย นแปลง
โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้น ผูบ้ ริ หาร หรื อคณะกรรมการของบริ ษทั และคณะกรรมการเห็นสมควรให้รับเข้าเป็ น
สมาชิกได้อีก

กรณีบริษัท
หลักทรัพย์ ที่เคย
เป็ นสมาชิก
จะรับโอนสิ ทธิ

ข้อ 15 บริ ษทั หลักทรัพย์ที่จะรับโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิกซึ่ งคณะกรรมการมีมติ อนุ มตั ิ
ให้เป็ นสมาชิ กจะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมการโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กให้แ ก่ตลาดหลักทรัพย์ในอัตรา
ร้อยละ 10 ของมูลค่าโอนสิ ทธิ ที่ตกลงกันระหว่างสมาชิ กผูโ้ อนและบริ ษทั หลักทรัพย์ที่จะรับโอนสิ ทธิ น้ นั
แต่ท้ งั นี้จานวนค่าธรรมเนียมการโอนสิ ทธิ ดงั กล่าวจะต้องไม่ต่ากว่า 10 ล้านบาท

ค่ าธรรมเนียม
การโอนสิ ทธิ

หมวด 3
การโอนสิ ทธิการเป็ นสมาชิกกรณีสมาชิกปรับโครงสร้ างองค์ กรภายในกลุ่มบริษทั เดียวกัน
ข้อ 16 ในหมวดนี้
“อานาจควบคุ ม ” หมายความว่า อานาจในการกาหนดนโยบาย การจัด การ หรื อการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ไม่ว่าอานาจดังกล่าวจะสื บเนื่ องจากการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม หรื อ
การอื่นใดในทานองเดียวกัน
ข้อ 17 ข้อกาหนดในหมวดนี้ ให้ใช้บงั คับกับการโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กกรณี สมาชิ ก
ปรั บ โครงสร้ า งองค์ก รโดยการโอนการประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ป ระเภทการเป็ นนายหน้า ซื้ อ ขาย
หลักทรั พ ย์ให้แก่ บริ ษ ทั หลักทรั พ ย์อื่นซึ่ งอยู่ภ ายในกลุ่มบริ ษ ทั ที่ มีอานาจควบคุ มเดี ยวกัน และการโอน
ดัง กล่ า วต้อ งไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอานาจควบคุ ม ใดๆ และไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการดาเนิ น งาน
อย่างมีนยั สาคัญในส่ วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
อันส่ งผลกระทบต่อการเป็ นสมาชิกภาพของตลาดหลักทรัพย์

3

นิยาม

การโอนสิ ทธิกรณี
ปรับโครงสร้ าง
องค์ กรภายในกลุ่ม
บริษัทเดียวกัน
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ข้อ 18 บริ ษทั หลักทรัพย์ที่จะรับโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิกซึ่ งคณะกรรมการมีมติ อนุ มตั ิ
ให้เป็ นสมาชิ ก จะต้อ งช าระค่า ธรรมเนี ย มการโอนสิ ท ธิ ก ารเป็ นสมาชิ ก ให้แ ก่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์เป็ น
จานวน 1 ล้านบาท

ค่ าธรรมเนียม
การโอนสิ ทธิ

หมวด 4
การโอนสิ ทธิการเป็ นสมาชิกกรณีสมาชิกควบบริษทั หรื อโอนกิจการ
ข้อ 19 ข้อ กาหนดในหมวดนี้ ใ ห้ใ ช้บ งั คับ กับ การโอนสิ ท ธิ ก ารเป็ นสมาชิ ก กรณี
สมาชิ กควบบริ ษทั หรื อโอนกิจการทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่สมาชิ กอื่น

การโอนสิ ทธิกรณี
ควบบริษัทหรื อโอน
กิจการ

ข้อ 20 เมื่อคณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิให้สมาชิ กโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กอันเป็ นผล
จากการควบบริ ษ ทั และสมาชิ กได้ปฏิ บ ตั ิ ต ามเงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการกาหนดแล้ว ให้ก ารโอนสิ ท ธิ
การเป็ นสมาชิ กดังกล่าวมี ผลตั้งแต่วนั ที่ ได้มีการจดทะเบี ยนตั้งเป็ นบริ ษทั ใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์หรื อวันที่ได้มีการจดทะเบียนควบบริ ษทั ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
ในกรณี ที่มิได้มีการจัดตั้งเป็ นบริ ษทั ใหม่ภายในเวลาที่ กาหนดไว้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์หรื อตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด ให้มติ คณะกรรมการที่ ได้อนุ มตั ิให้สมาชิ ก
โอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิกเป็ นอันยกเลิก

การอนุมัติการ
เป็ นสมาชิก

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2558
(ลงนาม) นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์ พันธุ์
(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พนั ธุ์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุ ผลในการประกาศใช้ : โดยที่ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์เ ห็ น สมควรปรั บ ปรุ ง หลัก เกณฑ์เ กี่ ย วกับ การโอนสิ ท ธิ ก ารเป็ น
สมาชิ กตลาดหลักทรั พย์ให้เป็ นปั จจุ บ ัน และเพื่อ ลดภาระสมาชิ ก กรณี มีก ารปรั บ โครงสร้ างองค์กรภายในกลุ่ มบุ คคล
ที่มีอานาจควบคุมเดี ย วกัน ที่ ป ระสงค์จ ะโอนสิ ท ธิ ก ารเป็ นสมาชิ ก ให้บ ริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ภ ายในกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ มีอานาจ
ควบคุ ม เดี ย วกัน โดยการโอนดังกล่าวต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมใดๆ และไม่มีการเปลี่ยนการดาเนิ นงานที่
สาคัญในส่ วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้
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