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ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง   การโอนสิทธิการเปนสมาชิก  (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 

 
 โดยท่ีเห็นสมควรใหมีการเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการโอนสิทธิการเปนสมาชิกอัน
เปนผลจากการควบบริษัทและการโอนกิจการของบริษัท และเพื่อรวบรวมหลักเกณฑเกี่ยวกับการโอน
สิทธิการเปนสมาชิกในกรณีตาง ๆ ใหอยูในขอกําหนดฉบับเดียวกัน 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (3) (4) และ (17) แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 
 
 ขอ 1 ใหยกเลิก 
  (1) ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การโอนสิทธิการเปน
สมาชิกอันเปนผลจากการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพยออกจากกัน ลงวันที่ 26 
พฤษภาคม 2538 
  (2) ขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การโอนสิทธิการเปน
สมาชิกอันเปนผลจากการควบบริษัท  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2539 
 
 ขอ 2 ในขอบังคับนี้ 
 “ตลาดหลักทรัพย”  หมายความวา  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 “สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกของตลาดหลักทรัพย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 “กฎกระทรวง”  หมายความวา  กฎกระทรวง ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2537)  ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 

หมวด 1 
การโอนสิทธิการเปนสมาชิกกรณีปกติ 

 
 ขอ 3 ขอกําหนดในหมวดนี้ใหใชบังคับกบัการโอนสิทธิการเปนสมาชิกกรณีปกติ 
 
 ขอ 4 สมาชิกอาจโอนสิทธิการเปนสมาชิกใหแกบริษัทหลักทรัพยอื่นได โดยใหนํา
ความในหมวดที่วาดวยการเปนสมาชิก จํานวน วิธีการรับ และคุณสมบัติ แหงขอบังคับตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย วาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับสมาชิก มาใชบังคับแกบริษัทหลักทรัพยท่ีจะรับโอนสิทธิการ
เปนสมาชิกโดยอนุโลม 
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 บริษัทหลักทรัพยท่ีจะรับโอนสิทธิการเปนสมาชิกจะตองยื่นหนังสือรับรองจากสมาชิก
อื่นที่มิใชสมาชิกที่จะโอนสิทธิการเปนสมาชิกอยางนอยสามบริษัท ซึ่งรับรองวาบริษัทหลักทรัพย
ดังกลาวเปนบริษัทที่เปนที่เชื่อถือในวงการธุรกิจหลักทรัพยตอตลาดหลักทรัพย 
 
 ขอ 5 บริษัทหลักทรัพยซึ่งเคยเปนสมาชิกและไดลาออกจากการเปนสมาชิก จะรับ
โอนสิทธิการเปนสมาชิกไดตอเมื่อไดพนจากสมาชิกภาพมาแลวไมต่ํากวาหาปนับแตวันพนจากสมาชิกภาพ 
เวนแตในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผูบริหาร หรือโครงสรางผูถือหุนของบริษัท และ
คณะกรรมการเห็นสมควรใหรับเขาเปนสมาชิกไดอีก 
 
 ขอ 6 บริษัทหลักทรัพยท่ีรับโอนสิทธิการเปนสมาชิกซึ่งคณะกรรมการมีมติอนุมัติ
ใหเปนสมาชิก จะตองชําระคาโอนสิทธิการเปนสมาชิกใหแกตลาดหลักทรัพยในอัตรารอยละสิบของ
มูลคาโอนสิทธิท่ีตกลงกันระหวางสมาชิกผูโอนและบริษัทหลักทรัพยท่ีรับโอนสิทธินั้น แตท้ังนี้จํานวนคา
โอนสิทธิดังกลาวจะตองไมต่ํากวาสิบลานบาท 
 

หมวด 2 
การโอนสิทธิการเปนสมาชิกอันเปนผลจากการแยก 

การประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพยออกจากกัน 
 
 ขอ 7 ใหสมาชิกที่ประสงคจะโอนสิทธิการเปนสมาชิกใหกับบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหมเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพยยื่นคําขอโอนสิทธิการเปนสมาชิกตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพยกําหนดตอตลาดหลักทรัพยพรอมกับสําเนาโครงการการจัดตั้งและการดําเนินงานบริษัท
ดังกลาว  และเอกสารหลักฐานตามที ่กําหนดในแบบ  90-2 ทายกฎกระทรวงที่ไดเสนอขอความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี 
 
 ขอ 8 เมื่อรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบโครงการตามขอ 7 แลว ใหบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดท่ีจัดตั้งข้ึนใหมเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพยท่ีจะรับโอนสิทธิการเปนสมาชิกยื่น
หนังสือโอนสิทธิการเปนสมาชิกที่ทําระหวางสมาชิกกับบริษัทผูรับโอนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย
กําหนดตอตลาด      หลักทรัพย พรอมกับสําเนาการไดรับความเห็นชอบโครงการดังกลาว  สําเนาคําขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยและเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดในแบบ 90-3 ทายกฎกระทรวง
ท่ีไดยื่นตอรัฐมนตรี 
 ขอ 9 ในการโอนสิทธิการเปนสมาชิก   สมาชิกตองดําเนินการโอนสิทธิการเปนผู
ฝากในศูนยรับฝากหลักทรัพยและสมาชิกสํานักหักบัญชีท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยใหกับบริษัทผูรับโอนและบริษัทผูรับโอนตองดําเนินการรับโอนสิทธิดังกลาว โดยกําหนด
เงื่อนไขใหการโอนมีผลเมื่อไดมีการโอนสิทธิการเปนสมาชิกแลว 
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 ขอ 10 ตลาดหลักทรัพยอาจกําหนดใหสมาชิกหรือบริษัทผูรับโอนสงเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการไดตามที่เห็นสมควร 
 
 ขอ 11 เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาคําขอโอนสิทธิการเปนสมาชิก  หนังสือโอน
สิทธิการเปนสมาชิกและเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด  และเห็นสมควรใหมีการโอนสิทธิการ
เปนสมาชิกดังกลาว  คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติใหสมาชิกโอนสิทธิการเปนสมาชิกใหกับบริษัทผูรับ
โอนและใหบริษัทผูรับโอนเปนสมาชิกตั้งแตวันที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด 3 
การโอนสิทธิการเปนสมาชิกอันเปนผลจากการควบบริษัท 

 
 ขอ 12 ใหสมาชิกที่ประสงคจะควบบริษัทยื่นขอโอนสิทธิการเปนสมาชิกตอตลาด
หลักทรัพย พรอมกับสําเนาโครงการจัดตั้งและการดําเนินงานของบริษัทที่จะจัดตั้งข้ึนใหมเพื่อขออนุมัติ
ตอคณะกรรมการ 
 
 ขอ 13 ในกรณีท่ีสิทธิการเปนสมาชิกที่จะโอนไปยังบริษัทท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหมมีเกินกวา
หนึ่งสิทธิ ใหสมาชิกสามารถโอนสิทธิการเปนสมาชิกทุกสิทธิไปยังบริษัทท่ีจะจัดตั้งข้ึนใหมได แตบริษัท
ท่ีจัดตั้งข้ึนใหมสามารถใชสิทธิการเปนสมาชิกไดเพียงหนึ่งสิทธิ สําหรับสิทธิการเปนสมาชิกที่เกินจํานวน
นั้นใหถือเปนสิทธิท่ีจะจําหนายจายโอนไปยังบริษัทหลักทรัพยอื่นตอไปได 
 
 ขอ 14 สิทธิการเปนสมาชิกที่เกินจํานวนตามขอ 13 ท่ียังมิไดจําหนายจายโอน ใหถือ
เปนสิทธิท่ีไมรวมถึงกรณีดังตอไปนี้ 
  (1) เลือกตั้งกรรมการ 
  (2) ทําการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
  (3) รองขอใหเรียกประชุมวิสามัญสมาชิกหรือเขารวมประชุมสมาชิก 
  (4) รับบริการใด ๆ ท่ีตลาดหลักทรัพยจัดใหมีข้ึน 
  (5) รับสิทธิอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ในกรณีที่มีการนับจํานวนสมาชิกเพื่อคํานวณองคประชุม หรือเพื่อการใชสิทธิใด ๆ 
ของสมาชิก มิใหนับสิทธิท่ีเกินจํานวนตามวรรคหนึ่งรวมคํานวณดวย 
 
 ขอ 15 บริษัทที่จัดตั้งข้ึนใหมมีหนาท่ีตองชําระคาบํารุงสิทธิการเปนสมาชิกที่เกิน
จํานวนตามขอ 13 ใหแกตลาดหลักทรัพย จนกวาจะมีการโอนสิทธิดังกลาวใหกับบริษัทหลักทรัพยอื่น  
ท้ังนี้ การชําระคาบํารุงดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพย ใหชําระเมื่อมีการโอนสิทธิการเปนสมาชิกนั้น
ใหกับบริษัทหลักทรัพยอื่น 
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 ขอ 16 ในกรณีสมาชิกที่จะควบบริษัทกันยังมีหนี้คาเขาเปนสมาชิกที่จะตองชําระ
ใหกับตลาดหลักทรัพยอยู คณะกรรมการจะผอนผันการชําระหนี้คาเขาเปนสมาชิกเฉพาะในสวนของสิทธิ
การเปนสมาชิกที่เกินจํานวนตามขอ 13 ใหกับบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนใหม 
 ในกรณีที่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหมจะโอนสิทธิการเปนสมาชิกที่เกินจํานวนตามขอ 13 
ใหกับบริษัทหลักทรัพยอื่น บริษัทที่จัดตั้งข้ึนใหมตองจัดทําสัญญาโดยกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยผูรับ
โอนสิทธิการเปนสมาชิกเปนผูชําระคาเขาเปนสมาชิกสวนที่ยังคางชําระอยูแกตลาดหลักทรัพย 
 
 ขอ 17 เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาการขอโอนสิทธิการเปนสมาชิก และสําเนา
โครงการจัดตั้งและการดําเนินงานของบริษัทที่จะจัดตั้งข้ึนใหมและเห็นสมควรใหมีการโอนสิทธิการเปน
สมาชิกดังกลาว  คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติใหสมาชิกโอนสิทธิการเปนสมาชิกใหกับบริษัทที่จัดตั้งข้ึน
ใหม  โดยคณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขใหปฏิบัติกอนการอนุมัติได 
 
 ขอ 18 เมื่อคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหสมาชิกโอนสิทธิการเปนสมาชิกและ
สมาชิกไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดแลว ใหการโอนสิทธิการเปนสมาชิกดังกลาวมีผล
ตั้งแตวันที่ไดมีการจดทะเบียนตั้งเปนบริษัทใหม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือวันที่ไดมีการ
จดทะเบียนควบบริษัท ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
 
 ในกรณีท่ีมิไดมีการจัดตั้งเปนบริษัทใหมภายในเวลาที่กําหนดไวตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยหรือตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  ใหมติคณะกรรมการที่ไดอนุมัติใหสมาชิก
โอนสิทธิการเปนสมาชิกเปนอันยกเลิก 
 

หมวด 4 
การโอนสิทธิการเปนสมาชิกอันเปนผลจากการโอนกิจการของบริษัท 

 
 ขอ 19 ในกรณีท่ีสมาชิกมีการโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกสมาชิก
อื่น และสมาชิกผูโอนกิจการประสงคจะโอนสิทธิการเปนสมาชิกใหกับสมาชิกผูรับโอนกิจการ ใหสมาชิก
ผูโอนกิจการยื่นขอโอนสิทธิการเปนสมาชิกตอตลาดหลักทรัพยเพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการ 
 ในการโอนสิทธิการเปนสมาชิกตามวรรคหนึ่ง สมาชิกผูโอนตองดําเนินการใหสมาชิก
ผูรับโอนรับโอนไปทั้งสิทธิ หนาท่ี หนี้สิน และความรับผิดท้ังหมดที่มีตอตลาดหลักทรัพย 
 
 ขอ 20 เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาคําขอโอนสิทธิการเปนสมาชิกแลวเห็นสมควร
ใหมีการโอนสิทธิการเปนสมาชิกดังกลาว  คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติใหสมาชิกโอนสิทธิการเปน
สมาชิกใหกับสมาชิกผูรับโอน 
 
 ขอ 21 สมาชิกผูรับโอนสิทธิการเปนสมาชิกตามขอ 19 มีสิทธิที่จะจําหนายจายโอน
สิทธิดังกลาวใหกับบริษัทหลักทรัพยอื่นตอไปได  แตไมสามารถใชสิทธินั้นเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 
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  (1) เลือกตั้งกรรมการ 
  (2) ทําการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
  (3) รองขอใหเรียกประชุมวิสามัญสมาชิกหรือเขารวมประชุมสมาชิก 
  (4) รับบริการใด ๆ ท่ีตลาดหลักทรัพยจัดใหมีข้ึน 
  (5) รับสิทธิอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ในกรณีท่ีมีการนับจํานวนสมาชิกเพื่อคํานวณองคประชุม หรือเพื่อการใชสิทธิใด ๆ ของ
สมาชิก มิใหนับสิทธิท่ีรับโอนตามวรรคหนึ่งรวมคํานวณดวย 
 
 ขอ 22 สมาชิกผูรับโอนสิทธิการเปนสมาชิกตามขอ 19 มีหนาท่ีตองชําระคาบํารุง
สําหรับสิทธิการเปนสมาชิกดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพย จนกวาจะมีการโอนสิทธินั้นใหกับบริษัท
หลักทรัพยอื่น  ท้ังนี้ การจายคาบํารุงดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพย ใหชําระเมื่อมีการโอนสิทธิการเปน
สมาชิกนั้นใหกับบริษัทหลักทรัพยอื่น 
 
 ขอ 23 ในกรณีท่ีสมาชิกผูโอนกิจการยังมีหนี้คาเขาเปนสมาชิกที่จะตองชําระใหกับ
ตลาดหลักทรัพยอยู  คณะกรรมการจะผอนผันการชําระหนี้คาเขาเปนสมาชิกเฉพาะในสวนของสิทธิการ
เปนสมาชิกที่โอนตามขอ 19 ใหกับสมาชิกผูรับโอน 
 ในกรณีท่ีสมาชิกผูรับโอนสิทธิการเปนสมาชิกตามวรรคหนึ่งจะโอนสิทธิดังกลาวใหกับ
บริษัทหลักทรัพยอื่น  สมาชิกผูรับโอนตองจัดทําสัญญาโดยกําหนดใหบริษัทหลักทรัพยท่ีจะรับโอนเปนผู
ชําระคาเขาเปนสมาชิกสวนที่ยังคางชําระอยูแกตลาดหลักทรัพย 
 
 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  5  มีนาคม  2541  เปนตนไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่  25  กุมภาพันธ  2541 

 
(ลงนาม)  อมเรศ  ศิลาออน 

 
(นายอมเรศ  ศิลาออน) 
ประธานกรรมการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 


