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ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก พ.ศ. 2558 
 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (3) (4) และ (17) แห่งพระราชบญัญติั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 23 เมษายน 2558 เป็นตน้ไป 
 
 ขอ้ 2 ให้ยกเลิกขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การโอนสิทธิการ
เป็นสมาชิก (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2541 ลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2541 
    
 ขอ้ 3 ในขอ้บงัคบัน้ี 
 “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 “สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชิกของตลาดหลกัทรัพย ์
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
 ขอ้ 4  ใหส้มาชิกท่ีประสงคจ์ะโอนสิทธิการเป็นสมาชิกยื่นค าขอและเอกสารประกอบ
ต่อตลาดหลกัทรัพยเ์พ่ือขออนุมติัต่อคณะกรรมการ 

 
ขอ้ 5  เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาค าขอโอนสิทธิการเป็นสมาชิกและเอกสาร

หลกัฐานประกอบและเห็นสมควรให้มีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิก คณะกรรมการจะมีมติอนุมติัให้
สมาชิกโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้กบัผูร้ับโอน โดยคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขให้ปฏิบติั
ก่อนการอนุมติัได ้ 
 ตลาดหลกัทรัพยอ์าจก าหนดให้สมาชิกหรือผูรั้บโอนส่งเอกสารหลกัฐานเพ่ิมเติมเพ่ือ
น ามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
 
 ขอ้ 6 สมาชิกผูโ้อนตอ้งด าเนินการใหผู้รั้บโอนรับโอนไปทั้งสิทธิ หนา้ท่ี หน้ีสิน และ
ความรับผิดทั้งหมดท่ีมีต่อตลาดหลกัทรัพย ์
 

ผลบังคับใช้ 

บทยกเลกิ 

นิยาม 

การย่ืนค าขอโอน
สิทธิสมาชิก 

การอนุมัติการ
โอนสิทธิและ 
การย่ืนเอกสาร
เพิม่เติม 

ผู้รับโอนรับโอน 
สิทธิ หน้าที่ หนี้สิน
และความรับผิดด้วย 
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 ขอ้ 7 ในกรณีท่ีผูร้ับโอนมีสิทธิการเป็นสมาชิกเกินกว่า 1 สิทธิ ผูร้ับโอนสามารถ
ใชสิ้ทธิการเป็นสมาชิกได้เพียง  1 สิทธิ ส าหรับสิทธิการเป็นสมาชิกท่ีเกินจ านวนนั้นให้ถือเป็น
สิทธิท่ีจะจ าหน่ายจ่ายโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพยอ่ื์นต่อไปได ้
 
 ขอ้ 8 สิทธิการเป็นสมาชิกท่ีเกินจ านวนตามขอ้ 7 ท่ียงัมิไดจ้ าหน่ายจ่ายโอนใหถื้อเป็น
สิทธิท่ีไม่รวมถึงกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1) เลือกตั้งกรรมการ 
  (2) ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
  (3) ร้องขอใหเ้รียกประชุมวิสามญัสมาชิกหรือเขา้ร่วมประชุมสมาชิก 
  (4) รับบริการใดๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยจ์ดัใหมี้ข้ึน 
  (5) รับสิทธิอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ในกรณีที่มีการนบัจ านวนสมาชิกเพื่อค านวณองค์ประชุมหรือเพื่อการใชสิ้ทธิใดๆ 
ของสมาชิก มิใหน้บัสิทธิท่ีเกินจ านวนตามวรรคหน่ึงรวมค านวณดว้ย 
 
 ขอ้ 9 ผูร้ับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกมีหนา้ท่ีตอ้งช าระค่าบ ารุงสิทธิการเป็นสมาชิก
ท่ีเกินจ านวนตามขอ้ 7 ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์จนกว่าจะมีการโอนสิทธิดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัหลกัทรัพยอ่ื์น  
ทั้งน้ี การช าระค่าบ ารุงดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย ์ให้ช าระเมื่อมีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกนั้น
ให้กบับริษทัหลกัทรัพยอ่ื์น 
 
 ขอ้ 10 ในกรณีสมาชิกท่ีจะโอนสิทธิการเป็นสมาชิกยงัมีหน้ีค่าเขา้เป็นสมาชิกท่ีจะตอ้ง
ช าระใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยอ์ยู ่คณะกรรมการจะผ่อนผนัการช าระหน้ีค่าเขา้เป็นสมาชิกเฉพาะในส่วนของ
สิทธิการเป็นสมาชิกท่ีเกินจ านวนตามขอ้ 7 ให้กบัผูรั้บโอน 
 ในกรณีที่ผูร้ับโอนจะโอนสิทธิการเป็นสมาชิกที่เกินจ านวนตามขอ้ 7 ให้แก่บริษทั
หลกัทรัพยอ่ื์น ผูรั้บโอนตอ้งจดัท าสัญญาโดยก าหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์จะเป็นผูรั้บโอนนั้นเป็นผูช้  าระ
ค่าเขา้เป็นสมาชิกส่วนท่ียงัคา้งช าระอยูแ่ก่ตลาดหลกัทรัพย ์
 
 ขอ้ 11 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการก าหนด ยกเวน้
การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกอันเป็นผลจากการควบบริษัทให้เป็นไปตามความในหมวด 4 ว่าด้วย
การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีสมาชิกควบบริษทัหรือโอนกิจการ   

 
หมวด 2 

การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีทั่วไป 
 

 ขอ้ 12 ขอ้ก าหนดในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีทัว่ไป 
 

สมาชิกที่มีสิทธิเกนิ
กว่า 1 สิทธิให้ใช้
สิทธิได้เพยีง 1 สิทธิ 

การใช้สิทธิ
สมาชิกที่เกนิ 
กว่า 1 สิทธิ 

การผ่อนผันหนี้
ค่าเข้าเป็นสมาชิก
ในสิทธิสมาชิก
ส่วนที่เกนิ 

การโอนสิทธิ 
กรณีทั่วไป 

การช าระค่าบ ารุง
สิทธิสมาชิกที่เกนิ 

 

วันมีผลการโอน
สิทธิสมาชิก 
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 ขอ้ 13 สมาชิกอาจโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่บริษทัหลกัทรัพยอ่ื์นได ้โดยให้น า
ความในหมวดท่ีว่าดว้ยการเป็นสมาชิก จ านวน วิธีการรับ และคุณสมบติั แห่งขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสมาชิกมาใชบ้งัคบัแก่บริษทัหลกัทรัพยท่ี์จะเป็นผูรั้บโอนสิทธิ
การเป็นสมาชิกโดยอนุโลม 
 *-   
 (*ความในวรรค 2 ของข้อ 13 เดิมถูกยกเลิก โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การโอน

สิทธิการเป็นสมาชิก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 18 กันยายน 2561 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) 

 
 ขอ้ 14 บริษ ัทหล ักทรัพย ์ที่จะรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิก ซ่ึงเคยเป็นสมาชิก
ตลาดหลกัทรัพย์และไดล้าออกจากการเป็นสมาชิกจะรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกได้ต่อเม่ือได้พน้จาก
สมาชิกภาพมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 5 ปีนบัแต่วนัพน้จากสมาชิกภาพ เวน้แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการของบริษทั และคณะกรรมการเห็นสมควรให้รับเขา้เป็น
สมาชิกไดอี้ก 
 
 ขอ้ 15 บริษทัหลกัทรัพยท่ี์จะรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกซ่ึงคณะกรรมการมีมติอนุมติั
ให้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัรา
ร้อยละ 10 ของมูลค่าโอนสิทธิท่ีตกลงกนัระหว่างสมาชิกผูโ้อนและบริษทัหลกัทรัพยท่ี์จะรับโอนสิทธินั้น 
แต่ทั้งน้ีจ านวนค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิดงักล่าวจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 10 ลา้นบาท 
 

หมวด 3 
การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีสมาชิกปรับโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษทัเดยีวกนั 

 
 ขอ้ 16 ในหมวดน้ี 
 “อ านาจควบคุม” หมายความว่า อ  านาจในการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการ
ด าเนินงานของบริษทั ไม่ว่าอ านาจดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหุ้นทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม หรือ
การอ่ืนใดในท านองเดียวกนั 
 
 ขอ้ 17 ขอ้ก าหนดในหมวดน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีสมาชิก
ปรับโครงสร้างองค์กรโดยการโอนการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทัหลกัทรัพยอ่ื์นซ่ึงอยู่ภายในกลุ่มบริษทัท่ีมีอ  านาจควบคุมเดียวกนั และการโอน
ดังกล่าวต้องไม่มีการเปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมใดๆ และไม่มีการเปล่ียนแปลงการด าเนินงาน
อยา่งมีนยัส าคญัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์
อนัส่งผลกระทบต่อการเป็นสมาชิกภาพของตลาดหลกัทรัพย ์ 
 

การน าข้อก าหนด
เกีย่วกบัสมาชิกมา
ใช้บังคับ 

กรณีบริษัท
หลกัทรัพย์ที่เคย
เป็นสมาชิก 
จะรับโอนสิทธิ 

ค่าธรรมเนียม 
การโอนสิทธิ 

การโอนสิทธิกรณี
ปรับโครงสร้าง
องค์กรภายในกลุ่ม
บริษัทเดยีวกนั 

นิยาม 
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 ขอ้ 18 บริษทัหลกัทรัพยท่ี์จะรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกซ่ึงคณะกรรมการมีมติอนุมติั
ให้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ตลาดหลกัทรัพยเ์ป็น
จ านวน 1 ลา้นบาท  
 

หมวด 4 
การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณีสมาชิกควบบริษทัหรือโอนกจิการ 

 
 ขอ้ 19 ขอ้ก าหนดในหมวดน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกรณี
สมาชิกควบบริษทัหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่สมาชิกอ่ืน  
 
 ขอ้ 20  เม่ือคณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัใหส้มาชิกโอนสิทธิการเป็นสมาชิกอนัเป็นผล
จากการควบบริษทัและสมาชิกไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนดแลว้ ให้การโอนสิทธิ
การเป็นสมาชิกดงักล่าวมีผลตั้งแต่วนัท่ีไดมี้การจดทะเบียนตั้งเป็นบริษทัใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยห์รือวนัท่ีไดมี้การจดทะเบียนควบบริษทัตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
 ในกรณีท่ีมิไดมี้การจดัตั้งเป็นบริษทัใหม่ภายในเวลาท่ีก าหนดไวต้ามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยห์รือตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั ให้มติคณะกรรมการท่ีไดอ้นุมติัให้สมาชิก
โอนสิทธิการเป็นสมาชิกเป็นอนัยกเลิก 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2558   

 
                        (ลงนาม) นายสถิตย์ ล่ิมพงศ์พันธ์ุ 
                              (นายสถิตย ์ล่ิมพงศพ์นัธ์ุ) 

ประธานกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 

 

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพยเ์ห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโอนสิทธิการเป็น
สมาชิกตลาดหลักทรัพยใ์ห้เป็นปัจจุบัน และเพื่อลดภาระสมาชิกกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบุคคล
ท่ีมีอ  านาจควบคุมเดียวกัน ที่ประสงค์จะโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้บริษัทหลักทรัพยภ์ายในกลุ่มบริษัทที่มีอ  านาจ
ควบคุมเดียวกัน โดยการโอนดงักล่าวตอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมใดๆ และไม่มีการเปล่ียนการด าเนินงานท่ี
ส าคญัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 

ค่าธรรมเนียม 
การโอนสิทธิ 

การโอนสิทธิกรณี
ควบบริษัทหรือโอน
กจิการ 

การอนุมัติการ 
เป็นสมาชิก 


