(บส/ส 01-00)
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรือง ข้ อกําหนดเกีย วกับสมาชิก พ.ศ. 2544
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (3) (4) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี4
ข้อ 1

ข้อบังคับนี4ให้ใช้บงั คับตั4งแต่วนั ที5 3 มกราคม 2544 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื5 อง ข้อกําหนดเกี5ยวกับ
สมาชิก พ.ศ. 2543 ลงวันที5 23 มิถุนายน 2543
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี4
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูบ้ ริ หารตามประกาศของสํานักงานเกี5 ยวกับการกําหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หลักทรัพย์
*“สํา นัก หั ก บัญ ชี ” หมายความว่ า บริ ษ ัท จํา กัด ที5 ต ลาดหลัก ทรั พ ย์จัด ตั4ง ขึ4 น เพื5 อ
ประกอบการเป็ นศูนย์กลางการให้บริ การชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียนที5ได้มีการซื4 อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์รวมทั4งบริ การอื5นที5เกี5ยวข้อง
(*เพิ ม เติ ม บทนิ ยามคํา ว่ า “สํานั ก หั กบั ญชี ” โดยข้ อ บัง คั บ ตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื อง
ข้ อกําหนดเกียวกับสมาชิ ก (ฉบับที 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั7งแต่ วนั ที 1 สิ งหาคม 2556
เป็ นต้ นไป)

หมวด 1
การเป็ นสมาชิก จํานวน วิธีการรับ และคุณสมบัติ
ข้อ 4

การเป็ นสมาชิ ก บริ ษทั หลักทรัพย์ผสู ้ มัครต้องได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ

ให้เป็ นสมาชิก
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*ข้อ 5 สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี4
(1) เป็ นบริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ที5 ไ ด้รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์
ประเภทการเป็ นนายหน้าซื4 อขายหลักทรัพย์
(2) มีฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานดีตามสภาพแห่งธุรกิจอย่างน้อยตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี4
(2.1) มี ทุนชําระแล้วไม่ น้อยกว่า หลักเกณฑ์ที5กาํ หนดในประกาศของ
สํานักงานว่าด้วยการกําหนดทุนจดทะเบียนซึ5 งชําระแล้วของผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
(2.2) มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่าหลักเกณฑ์ที5กาํ หนดใน
ประกาศของสํานักงานว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ
(3) มี ส มรรถภาพและความพร้ อ มในการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งน้อ ยตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี4
(3.1) มีเจ้าหน้าที5ที5มีความรู ้และ/หรื อประสบการณ์ในธุ รกิจหลักทรัพย์
ดังต่อไปนี4 ในจํานวนที5เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื5อง
(ก) นั ก วิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น และผู ้ แ นะนํ า การลงทุ น ด้ า น
หลักทรัพย์ที5ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(ข) เจ้าหน้าที5รับอนุญาตที5ได้รับการขึ4 นทะเบี ยนตามข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยบุคคลที5เกี5ยวข้องในระบบการซื4 อขาย
(ค) เจ้าหน้าที"กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance Officer)
ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ว่า ด้ว ยการจัด ให้มี ห น่ ว ยงานกํา กับ ดูแ ลการปฏิ บ ตั ิ ง าน
ของผูป้ ระกอบธุ รกิจ
(3.2) มี ร ะบบการให้ข ้อ มู ล เกี" ย วกับ การซื2 อ ขายแก่ ลูก ค้า ในจํา นวนที5
เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
(4) มี กรรมการและผูบ้ ริ หารที5 มี ค วามสามารถและมี ประสบการณ์ ในการ
บริ หารจัดการธุ รกิ จในตลาดทุน มีความซื5 อสัตย์ และมี จรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิ จอย่างน้อยตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี4
(4.1) มีกรรมการและผูบ้ ริ หารที" มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น
กําหนด
(4.2) มี กรรมการส่ วนใหญ่ ผูบ้ ริ หารที" ดาํ รงตําแหน่ งตั2งแต่ระดับรอง
ผูจ้ ดั การขึ2 นไปส่ วนใหญ่ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายหลักทรัพย์ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ และผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
วิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งเที ยบเท่าที"เรี ยกชื" ออย่างอื"นซึ" งเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานในทํานอง
เดียวกัน ที" มีประสบการณ์ในการทํางานด้านธุ รกิจในตลาดทุน ธุ รกิ จหลักทรัพย์ หรื อธุ รกิจอื"นที"ส ามารถ
นําประสบการณ์มาใช้ในหน่วยงานที"รับผิดชอบ
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(5) มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ จรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
และหลักการของการกํากับดูแลกิจการที5ดี ที5กาํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานทางการ และสมาคม
ผูป้ ระกอบวิชาชีพที5เกี5ยวข้องตามที5ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ
(6) เป็ นสมาชิกของสมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทย
(7) เป็ นสมาชิ กของสํานักหักบัญชี หรื อแสดงหลักฐานได้ว่าผูส้ มัครมีสัญญา
มอบหมายให้สมาชิ กของสํานักหักบัญชี เป็ นผูช้ าํ ระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ที"ผูส้ มัครทําการซื2 อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(8) เป็ นสมาชิกของกองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor
Protection Fund : SIPF) หรื ออยู่ระหว่างยื5นคําขอเป็ นสมาชิ กของกองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์
และภายหลังได้รับการอนุมตั ิให้เป็ นสมาชิ กของกองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์ ทั4งนี4 เฉพาะกรณี
สมาชิกที5ซ4ื อขายหลักทรัพย์เพื5อลูกค้าหรื อผูล้ งทุนที"เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิ ติบุคคลที"จดทะเบียน
จัด ตั2งในประเทศไทย ซึ" งมิ ใช่ ผูล้ งทุ นสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
(*ความในข้ อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ7 ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื อง ข้ อกําหนดเกียวกับสมาชิ ก (ฉบับที 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั7งแต่ วันที 1 สิ งหาคม
2556 เป็ นต้ นไป)

*ข้อ 6 ผู ท้ ี " ป ระสงค์จ ะสมัค รเป็ นสมาชิ ก ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ต ามข้อ 5 และยื "น ใบ
สมัครต่ อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารหลักฐานประกอบโดยใช้แบบแนบท้ายข้อบังคับนี2
คณะกรรมการอาจกํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละเงื" อ นไขเกี" ย วกับ คุณ สมบัติ ข องสมาชิ ก เพิ"ม เติ ม ได้ต ามที"
เห็นสมควร
(*ความในข้ อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ7 ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื อง ข้ อกําหนดเกียวกับสมาชิ ก (ฉบับที 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั7งแต่ วันที 1 สิ งหาคม
2556 เป็ นต้ นไป)

*ข้อ 7 (*ยกเลิกความในข้ อ 7 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื อง ข้ อกําหนดเกียวกับสมาชิ ก
(ฉบับที 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั7งแต่ วนั ที 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 8 เมื5 อ บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ ผู ้ส มัค รได้ส มัค รเป็ นสมาชิ ก เรี ยบร้ อ ยแล้ว ตลาด
หลักทรัพย์จะประกาศชื5 อของบริ ษทั หลักทรัพย์ผสู ้ มัครให้สมาชิ กได้ทราบโดยทัว5 กัน โดยปิ ดประกาศไว้
ในที5เปิ ดเผย ณ สํานักงานของตลาดหลักทรัพย์และแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นหนังสื อ
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ข้อ 9 ในกรณี ที5ส มาชิ กเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที5 ตลาดหลักทรัพย์ไม่ควรรับบริ ษทั
หลักทรัพย์ผูส้ มัครรายใดเป็ นสมาชิ ก ให้ทาํ คําคัดค้านพร้อมด้วยเหตุ ผลเป็ นหนังสื อยื5นต่ อคณะกรรมการ
ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที5ตลาดหลักทรัพย์แจ้งให้สมาชิกทราบตามข้อ 8
*ข้อ 10 เมื5อคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบริ ษทั หลักทรัพย์ผสู ้ มัครมีคุณสมบัติครบถ้วน
และได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื5อนไข และวิธีการที5ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดตามข้อ 7 แล้ว คณะกรรมการจะ
อนุมตั ิให้บริ ษทั หลักทรัพย์น4 นั เป็ นสมาชิก
(*ความในวรรคสองของข้ อ 10 ถู ก ยกเลิ ก โดยข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื อง
ข้ อกําหนดเกียวกับสมาชิ ก (ฉบับที 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที 22 ธันวาคม 2554 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั7งแต่ วันที 1 มกราคม 2555
เป็ นต้ นไป)

ข้อ 11 *ในกรณี ที5คณะกรรมการอนุมตั ิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ผสู ้ มัครรายใดเป็ นสมาชิ ก
ให้มีหนังสื อแจ้งให้บริ ษทั หลักทรัพย์ผสู ้ มัครนั4นทราบ โดยกําหนดเวลาที5บริ ษทั หลักทรัพย์ผสู ้ มัครจะต้อง
ชําระค่าเข้าเป็ นสมาชิก ค่าบํารุ ง และค่าบริ การตามที5ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
ในการอนุมตั ิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ผสู ้ มัครรายใดเป็ นสมาชิ ก คณะกรรมการอาจกําหนด
เงื5อนไขที5บริ ษทั หลักทรัพย์น4 นั ต้องปฏิบตั ิกไ็ ด้
มติอนุมตั ิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ผสู ้ มัครใดเป็ นสมาชิ กจะไม่มีผลจนกว่าบริ ษทั หลักทรัพย์
นั4นจะได้ดาํ เนินการตามข้อ 13 เสร็ จสิ4 นแล้ว
(*ความในวรรคหนึงของข้ อ 11 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นี7แทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย เรื อง ข้ อกําหนดเกียวกับสมาชิ ก (ฉบับที 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั7งแต่
วันที 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

*ข้อ 12 (*ยกเลิกความในข้ อ 12 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื อง ข้ อกําหนดเกียวกับสมาชิ ก
(ฉบับที 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั7งแต่ วนั ที 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 13 เมื5 อตลาดหลักทรั พย์ได้รับค่ าเข้าเป็ นสมาชิ ก ค่ าบํารุ ง และค่ าบริ การภายใน
กําหนดเวลาและบริ ษทั หลักทรัพย์ผูส้ มัครได้ปฏิ บตั ิ ตามเงื5อนไขที5 คณะกรรมการกําหนดตามข้อ 11 แล้ว
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์น4 นั เป็ นสมาชิกตั4งแต่วนั ที5คณะกรรมการกําหนด
*ข้อ 14 บริ ษทั หลักทรัพย์ผูส้ มัครรายใดที5ไม่ได้รับอนุมตั ิให้เป็ นสมาชิ กอาจยื5นใบสมัคร
ขอเป็ นสมาชิกใหม่อีกได้
(*ความในข้ อ 14 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นี7แทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย เรื อง ข้ อกําหนดเกี ยวกับสมาชิ ก (ฉบับที 4) พ.ศ. 2554 ลงวัน ที 22 ธั นวาคม 2554 ซึ งมีผลบังคั บใช้ ตั7งแต่ วันที 1
มกราคม 2555 เป็ นต้ นไป)
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ข้อ 15 เมื5อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ5 งดังต่อไปนี4 คณะกรรมการอาจเปลี5ยนแปลงหรื อยกเลิก
การอนุมตั ิให้บริ ษทั หลักทรัพย์ผสู ้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกได้
(1) ข้อเท็จจริ งหรื อหลักฐานการขอเป็ นสมาชิ กที5บริ ษทั หลักทรัพย์ผสู ้ มัครได้
แจ้งหรื อได้ยื5นไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์เพื5อประกอบการพิจารณาในการสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กคลาดเคลื5อน
ต่อความเป็ นจริ ง
(2) บริ ษทั หลักทรัพย์ผูส้ มัครไม่ชาํ ระค่าเข้าเป็ นสมาชิ ก ค่าบํารุ ง และค่าบริ การ
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายในกําหนดเวลา หรื อไม่ปฏิบตั ิ ตามเงื5 อนไขที5คณะกรรมการกําหนดตามข้อ 11
หรื อ
(3) บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ผู ้ส มัค รมี ก ารปฏิ บัติ ใ ดที5 ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า ไม่
เหมาะสมในการเป็ นสมาชิก
หมวด 2
สิ ทธิ หน้ าที และวินัยของสมาชิก
ข้อ 16 สิ ทธิ ของสมาชิกมีดงั ต่อไปนี4
(1) เลือกตั4งกรรมการตลาดหลักทรัพย์
(2) ทําการซื4 อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(3) รับบริ การใด ๆ ที5ตลาดหลักทรัพย์จดั ให้มีข4 ึน
ข้อ 17 หน้าที5ของสมาชิกมีดงั ต่อไปนี4
(1) ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรั พย์ หนังสื อเวียนของตลาดหลักทรั พย์ มติ ของคณะกรรมการและมติ ของที5 ประชุ ม
สมาชิก
(2) ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ก ารเป็ นนายหน้ า หรื อตัว แทนการซื4 อหรื อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามที5ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
(3) ปฏิบตั ิตามวินยั ของสมาชิกตามที5ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
(4) ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการปฏิ บัติ งานด้ านธุ ร กิ จหลักทรั พ ย์ต ามที5 ต ลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด
**(4/1) ดํารงคุณสมบัติการเป็ นสมาชิกตามข้อ 5 ตลอดเวลาที5เป็ นสมาชิก
(5) ส่ งรายงานและงบการเงินตามหลักเกณฑ์ เงื5อนไข และวิธีการที5ตลาดหลักทรัพย์
กําหนด
(6) ชําระค่าเข้าเป็ นสมาชิ ก ค่าบํารุ ง และค่าบริ การต่าง ๆ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
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* (7) ดํา เนิ นการให้กรรมการและผูบ้ ริ ห ารของสมาชิ ก เข้า รั บ การอบรมตาม

หลักสู ตรที5 ตลาดหลักทรั พย์กาํ หนด
(8) ดํารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสี ยของตลาดหลักทรัพย์
(9) ส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจการของตลาดหลักทรัพย์
(10) ไม่ให้ความร่ วมมือหรื อความช่ วยเหลือสมาชิ กอื5นในการกระทําการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม (1)
(11) รายงานให้ต ลาดหลักทรั พ ย์ท ราบเมื5 อรู ้ ว่า สมาชิ กอื5 นกระทํา การฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม (1)
(*ความใน(7) ของข้ อ 17 เดิ มถู กยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี7แ ทน โดยข้ อ บังคั บตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื อง ข้ อกําหนดเกียวกับสมาชิ ก (ฉบับที 3) พ.ศ. 2554 ลงวันที 1 สิ งหาคม 2554)
(**ความใน (4/1) ของข้ อ 17 เดิ มถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นี7แทน โดยข้ อบังคับตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื อง ข้ อกําหนดเกียวกับสมาชิ ก (ฉบับที 7) พ.ศ. 2556 ลงวันที 30 ตุลาคม 2556 ซึ งมีผลบังคับ
ใช้ ตั7งแต่ วนั ที 15 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้ นไป)

หมวด 3
การลงโทษและการพ้ นสมาชิกภาพ
ข้อ 18 สมาชิ กใดกระทําหรื อมีส่วนร่ วมในการกระทําการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
หน้าที5 ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ สมาชิ กนั4นอาจได้รับการลงโทษในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ5 ง
หรื อหลายอย่างประกอบกัน ดังต่อไปนี4
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ปรับเป็ นเงิน
(3) ห้ามทําการซื4 อหรื อขายหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ภายใน
ระยะเวลาที5คณะกรรมการกําหนด
(4) ให้พน้ จากสมาชิกภาพของตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 19 ในการพิจารณาความผิดและลงโทษสมาชิ ก ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์เกี5 ยวกับการพิจารณาความผิดและลงโทษ
ข้อ 20 ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดหลักเกณฑ์เกี5 ยวกับบทระวางโทษสมาชิ ก
และการเปิ ดเผยการลงโทษได้ตามที5 เห็นสมควร
ข้อ 21 สมาชิกย่อมพ้นจากสมาชิกภาพเมื5อ
(1) ไม่ เ ป็ นบริ ษ ัท หลักทรั พ ย์ที5 ไ ด้รั บอนุ ญาตให้ประกอบธุ ร กิ จหลักทรั พ ย์
ประเภทการเป็ นนายหน้าซื4 อขายหลักทรัพย์
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(2) คณะกรรมการมีมติให้พน้ จากสมาชิกภาพในกรณี ดงั ต่อไปนี4
(ก) ลาออกโดยยื5นเป็ นหนังสื อต่อตลาดหลักทรัพย์
(ข) ค้า งชํา ระค่ า บํา รุ งตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ว่า ด้วยค่ า
บํารุ งและค่าบริ การที5สมาชิกจะพึงจ่ายให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เกินกว่า 2 งวดติดต่อกัน
(ค) ไม่ชาํ ระหนี4 สินอื5น ๆ ยกเว้นกรณี ตาม (ข) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
เมื5อครบกําหนด และหลังจากที5ตลาดหลักทรัพย์ได้มีหนังสื อให้ชาํ ระหนี4เตือนไปแล้ว
(ง) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิ ตามหน้าที5 ของสมาชิ กตามข้อ 17 อันเป็ นการ
ร้ายแรง
(จ) มีการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินอยูใ่ นสภาพที5อาจก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่ประโยชน์ของประชาชน
*(ฉ)มีปริ มาณธุ รกิจที5 ทาํ การซื4 อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ต5าํ กว่าจํานวน
เงินหรื อตํ5ากว่าอัตราส่ วนระหว่างปริ มาณธุ รกิจดังกล่าวกับยอดรวมของการซื4 อขายที5ผ่านตลาดหลักทรัพย์
ตามที5ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ทั4งนี4 ตามหลักเกณฑ์ เงื5อนไข และวิธีการตามที5คณะกรรมการกําหนด หรื อ
(* ความใน(ฉ) ของ (2) ของข้ อ 21 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแทน โดย
ข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื, อง ข้ อกําหนดเกี,ยวกับสมาชิ ก (ฉบับที, 5) พ.ศ. 2555 ลงวันที, 16 กรกฎาคม
2555 ซึ, งมีผลบังคับใช้ ตังแต่ วนั ที, 3 กันยายน 2555 เป็ นต้ นไป)

(ช) มีการดําเนิ นงานซึ5 งแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั4งใจจริ งในการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที5คณะกรรมการกําหนด และไม่สามารถแก้ไขปรับปรุ งตามเงื5อนไขและ
ภายในเวลาที5คณะกรรมการกําหนด
มติให้พน้ สมาชิ กภาพตาม (2) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน
4 ของจํานวนกรรมการตลาดหลักทรั พย์ท4 ังหมด และให้ถื อว่ าสมาชิ กพ้นจากสมาชิ กภาพตั4งแต่ ว นั ที5
คณะกรรมการกําหนด
*(3) พ้นสถานะการเป็ นสมาชิ กของสมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ไทยด้วยเหตุที5ไม่
ปฏิ บัติ ตามหลักเกณฑ์หรื อจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์ที5 ก ําหนดโดยสมาคมบริ ษ ัท
หลักทรั พย์ไทยที5 ตลาดหลักทรั พย์เห็ นชอบ และคณะกรรมการเห็ นว่ามี หรื ออาจมี ผลกระทบหรื อความ
เสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อความน่ าเชื5 อถือของตลาดหลักทรัพย์ หรื อการซื4 อขายหลักทรัพย์ของสมาชิ กโดยรวม
หรื อต่ อระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์ โดยให้ถือว่าสมาชิ กพ้นจากสมาชิ กภาพตั4งแต่ วนั ที5
คณะกรรมการกําหนด
(*เพิ มเติ มความใน (3) ของข้ อ 21 โดยข้ อ บังคั บ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื อง
ข้ อกําหนดเกียวกับสมาชิ ก (ฉบับที 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั7งแต่ วนั ที 1 สิ งหาคม 2556
เป็ นต้ นไป)

ข้อ 22 สมาชิ กที5 พ ้นจากสมาชิ กภาพยังคงต้องผู กพันชําระหนี4 ที5 ค ้างชําระต่ อตลาด
หลักทรัพย์
7

(บส/ส 01-00)
*ข้อ 23 เมื" อสมาชิ กใดพ้นจากสมาชิ กภาพตามข้อ 21 ให้ต ลาดหลักทรั พ ย์แ จ้งเป็ น
หนังสื อให้สมาชิกที"ขาดจากสมาชิกภาพนั2นและสมาชิกอื"นทราบ
ให้คณะกรรมการประกาศชื" อสมาชิ กซึ" งพ้นจากสมาชิ กภาพ พร้อมด้วยเหตุผลแห่ งการพ้น
จากสมาชิกภาพให้ประชาชนทราบโดยทัว" กันตามวิธีการที"คณะกรรมการเห็นสมควร
(* ความในข้ อ 23 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย เรื, อง ข้ อกําหนดเกี,ยวกับสมาชิ ก (ฉบับที, 2) พ.ศ. 2547 ลงวันที, 4 สิ งหาคม 2547)

ข้อ 24 บริ ษทั หลักทรัพย์ใดซึ5 งพ้นจากสมาชิ กภาพไม่ว่าด้วยกรณี ใด จะได้รับพิจารณา
รับเข้าเป็ นสมาชิกอีกไม่ได้ ยกเว้นกรณี ใดกรณี หนึ5งดังต่อไปนี4
(1) ได้พน้ จากสมาชิกภาพตามข้อ 21 (2) (ก)
(2) ได้พน้ จากสมาชิ กภาพมาแล้วไม่ต5 าํ กว่า 5 ปี นับแต่วนั พ้นจากสมาชิ ก
ภาพ หรื อ
(3) ได้ มี ก ารเปลี5 ย นแปลงโครงสร้ า งของผู ้ ถื อ หุ ้ น ผู ้ บ ริ หาร หรื อ
คณะกรรมการของบริ ษทั และคณะกรรมการเห็นสมควรให้รับเข้าเป็ นสมาชิกได้อีก
*หมวด 3/1
การระงับการให้ บริการซื6อขายเป็ นการชัวคราว
ข้อ 24/1 เมื5อสมาชิกถูกระงับการให้บริ การชําระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรัพย์จากสํานัก
หักบัญชี หรื อไม่ส ามารถชํา ระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรั พ ย์ผ่า นสมาชิ กของสํา นักหักบัญชี ที5ส มาชิ ก
มอบหมายให้เป็ นผูช้ าํ ระราคาหรื อส่ งมอบหลักทรั พย์ที5ส มาชิ กทําการซื4 อขายในตลาดหลักทรั พย์ตาม
หลักเกณฑ์ที5สาํ นักหักบัญชีกาํ หนด ให้ระงับการซื4 อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ
สมาชิกเป็ นการชัว5 คราวจนกว่าเหตุดงั กล่าวจะสิ4 นไป เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็ นอย่างอื5น
(*เพิ มเติ มหมวด 3/1 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื อง ข้ อกําหนดเกี ยวกับสมาชิ ก
(ฉบับที 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั7งแต่ วนั ที 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 25 ในกรณี ที5 สมาชิ ก ผู ้บริ หาร หรื อพนักงานของสมาชิ กใดกระทําการฝ่ าฝื น
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ในส่ วนที5 กาํ หนดให้เป็ นความผิดที5 ใช้บงั คับก่ อนวันที5 ขอ้ บังคับนี4 มีผลใช้
บังคับและเป็ นการกระทําการฝ่ าฝื นก่ อนวันดังกล่าว ให้ถือว่าการกระทําการฝ่ าฝื นนั4นยังคงเป็ นความผิดซึ5 ง
8

(บส/ส 01-00)
ผูก้ ระทํายังคงต้องรับโทษตามข้อกําหนดดังกล่าวที5 ใช้บงั คับในขณะที5 กระทําความผิดนั4นและให้ขอ้ กําหนด
นั4นคงใช้บงั คับกับบุคคลนั4นต่อไปจนกว่ากระบวนพิจารณาความผิดและการลงโทษจะแล้วเสร็ จ
ข้อ 26 ให้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ดงั ต่ อไปนี4 ยังคงใช้บงั คับกับสมาชิ กต่ อไปได้
จนกว่าจะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื5อนไข หรื อวิธีการใด ๆ ในเรื5 องดังกล่าวขึ4นใหม่ออกใช้บงั คับ
(1) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื5 อง จํานวน
สมาชิก ลงวันที5 11 กรกฎาคม 2537
(2) ประกาศตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื5 อง หลักเกณฑ์ เงื5 อนไข และ
วิธีการในการส่ งรายงานและงบการเงิน ลงวันที5 11 กรกฎาคม 2537
(3) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื5 อง ค่าเข้าเป็ น
สมาชิก ลงวันที5 11 กรกฎาคม 2537
(4) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื5 อง การให้
พ้นสมาชิ กภาพเนื5 องจากมี การดําเนิ นงานซึ5 งแสดงให้เห็ นว่าไม่ได้มีความตั4งใจจริ งในการประกอบธุ รกิ จ
หลักทรัพย์ ลงวันที5 29 กันยายน 2543
ข้อ 27 ให้บรรดาข้อกํา หนดของตลาดหลักทรัพ ย์ที5ออกตามความในข้อบังคับตาม
ข้อ 2 และคําสั5ง หรื อหนังสื อเวียนในส่ วนที5 เกี5 ยวกับสมาชิ กซึ5 งใช้บงั คับอยู่ก่อนวันที5 ขอ้ บังคับนี4 มีผลใช้
บังคับยังคงใช้บงั คับต่อ ไปได้จนกว่า จะมีการกํา หนดหลักเกณฑ์ เงื5 อนไข หรื อ วิธีก ารใด ๆ ในเรื5 อ ง
ดังกล่าวขึ4 นใหม่ออกใช้บงั คับ
*ข้อ 28 ผูท้ ี5 สมัครเป็ นสมาชิ กตลาดหลักทรัพย์ต4 งั แต่วนั ที5 1 มกราคม 2555 เป็ นต้นไป
รับทราบและยอมรับว่าหากมีการปฏิรูปตลาดหลักทรัพย์เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดแล้ว ผูส้ มัครอาจไม่ได้รับ
การจัดสรรหุ ้นของบริ ษทั มหาชนจํากัดที5 เกิ ดจากการปฏิ รูปตลาดหลักทรัพย์ตามโครงการปฏิ รูปตลาด
หลักทรัพย์เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด
(*เพิ มเติ มความในข้ อ 28 โดยข้ อ บังคั บ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื อง ข้ อกําหนดเกี ยวกับ
สมาชิ ก (ฉบับที 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 ซึ งมีผลบังคับใช้ ตั7งแต่ วนั ที 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

ประกาศ ณ วันที5 3 มกราคม 2544
(ลงนาม) อมเรศ ศิลาอ่อน
(นายอมเรศ ศิลาอ่อน)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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