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ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 สมาชิก  

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั      300 -1 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

ข้อบังคบั 

หมวด 300 สมาชิก 

*301  ประเภทสมาชิก 

สมาชิกทั�วไป (General Member) ไดแ้ก่ สมาชิกที�ชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามขอ้มูล
การซื5อขายหลกัทรัพยที์�ผูจ้ดัการซื5อขายจดัส่งใหแ้ก่สาํนกัหกับญัชีหรือตามขอ้มูลการชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยที์�สมาชิกดงักล่าวจดัส่งให้แก่สํานกัหักบญัชี เพื�อบญัชีของสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกหรือ
เพื�อบญัชีของสมาชิกรายอื�นที�สมาชิกทาํหนา้ที�ชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยแ์ทน  

 (*ความในหลักเกณฑ์ 301 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนที*
เกี*ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัที* 1 ตุลาคม 2557 ซึ*งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วนัที* 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป) 

 
302  คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก 
302.01  คุณสมบัตขิองสมาชิกทั%วไป 

(1) เป็นนิติบุคคลที�ไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประเภทการเป็นนายหนา้ซื5อขายหลกัทรัพย ์
หรือการคา้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอื�นตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

      *(2) มีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท  
 สํานักหักบัญชีอาจพิจารณาผ่อนผันคุณสมบัติตาม (2) ให้กับสมาชิกทั �วไปไดต้า ม

หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และระยะเวลาที�สาํนักหักบญัชีกาํหนด  

(3) มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด เฉพาะบุคคลที�คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดให้
ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ  

  **(4) เป็นผูฝ้ากหลกัทรัพยก์บัศูนยรั์บฝากที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
(5) เป็นสมาชิกกองทุน Clearing Fund ที�สาํนกัหกับญัชีจดัตั5งขึ5น  

 (*ความในหลักเกณฑ์ 302.01(2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ใน
ส่วนที*เกี*ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที*  1 ตุลาคม 2557 ซึ* งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที*  1 มกราคม 2558 
เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 302.01(4) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ใน
ส่วนที*เกี*ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที* 21 สิงหาคม 2558 ซึ*งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที* 24 สิงหาคม 2558 
เป็นต้นไป) 

 
  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 สมาชิก  

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั      300 -2 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

*302.02 คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ  
- 
(*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 302.02โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนที* เกี*ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 

สมาชิก ลงวนัที* 1 ตุลาคม 2557 ซึ*งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วนัที* 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป) 

 

303 การรับสมคัรสมาชิก 
303.01 ขั6นตอนการรับสมคัร 
 (1) ผูส้มัครต้องยื�นคําขอเป็นสมาชิกตามแบบที�สํานักหักบัญชีกําหนด พร้อมยื�นเอกสารและ
หลกัฐานอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี5 ต่อสํานกัหักบญัชี โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย
บุคคลผูมี้อาํนาจในการจดัการของสมาชิกดว้ย   
 (1.1) หลกัฐานการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยห์รือสําเนาหนังสือรับรอง หนังสือ
บริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อผูถื้อหุ้นและขอ้บงัคบัของผูส้มคัร ซึ� งรับรองโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่เกิน 
3 เดือนก่อนวนัที�ยื�นคาํขอเป็นสมาชิก 
 (1.2) สาํเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของผูส้มคัร 
 (1.3)  สาํเนาหลกัฐานเกี�ยวกบัฐานะการเงินของผูส้มคัร เช่น งบการเงินงวดประจาํ 6 เดือน 
และรายงานประจาํปีฉบบัล่าสุด โดยตอ้งเป็นฉบบัที�ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 
 (1.4) สาํเนารายงานการคาํนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) หรืออตัราส่วน
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อหนี5 สินทั�วไป (Net Capital Ratio) และ/หรือ อตัราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพยเ์สี�ยง (BIS Ratio or Capital Adequacy Ratio) หรือดาํรงเงินกองทุนอื�นในทาํนองเดียวกบักองทุน
ดงักล่าวของผูส้มคัร โดยตอ้งเป็นสําเนารายงานฉบบัรายวนัจาํนวน 7 วนัทาํการติดต่อกนั หรือเป็นสาํเนา
รายงานที�หน่วยงานที�กาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของสมาชิกกาํหนดใหต้อ้งคาํนวณเป็นประจาํตามรอบ
ระยะเวลาจาํนวน 7 งวดติดต่อกนั ก่อนวนัยื�นคาํขอสมคัรเป็นสมาชิก 
 (1.5)  สําเนาเอกสารหรือหลกัฐานเกี�ยวกบันโยบายและระบบการบริหารความเสี�ยงของ
ผูส้มคัร  
 (1.6) สําเนาแผนรองรับเมื�อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยต้องระบุลกัษณะเหตุการณ์ที� เป็นเหตุ
ฉุกเฉินอยา่งชดัเจนไวใ้นแผนดงักล่าวดว้ย 
 (1.7) หลกัฐานอื�นตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(2) ในระหว่างพิจารณาคาํขอ สาํนกัหักบญัชีอาจกาํหนดเงื�อนไขเพิ�มเติม และเรียกให้ผูส้มคัร
มาชี5แจงหรือส่งเอกสารและหลกัฐานเพิ�มเติมไดต้ามที�เห็นสมควร   

(3) เมื�อสํานกัหักบญัชีพิจารณาเห็นว่าผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น สํานกัหักบญัชีจะแจง้ผล
การพิจารณาใหผู้ส้มคัรทราบ โดยสาํนกัหักบญัชีอาจกาํหนดเงื�อนไขใดๆ ใหผู้ส้มคัรปฏิบติัก่อนการอนุมติั
เป็นสมาชิกได ้



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 สมาชิก  

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั      300 -3 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

(4) เมื�อผูส้มคัรไดป้ฏิบติัตามเงื�อนไขตามหลกัเกณฑ ์303.01 (3) ครบถว้นแลว้ สาํนกัหกับญัชีจะ
กาํหนดวนัเริ�มเป็นสมาชิกและแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบ 

การพิจารณารับสมคัรสมาชิกของสาํนกัหกับญัชีถือเป็นที�สุด 
 
303.02 การเปลี%ยนแปลงหรือยกเลกิการอนุมตักิารเป็นสมาชิก 
 สาํนกัหกับญัชีอาจเปลี�ยนแปลงหรือยกเลิกการอนุมติัการเป็นสมาชิกของผูส้มคัรตามหลกัเกณฑ ์
303.01 (3) ได ้เมื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี5   
 (1) ขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานซึ� งผูส้มคัรไดแ้จง้หรือไดย้ื�นไวก้บัสํานกัหักบญัชีเพื�อประกอบ  
การพิจารณาในการสมคัรเป็นสมาชิกเป็นเทจ็หรือคลาดเคลื�อนต่อความเป็นจริง  

(2) มีพฤติการณ์หรือการกระทาํการใดหรือมีเหตุใดที�สํานกัหักบญัชีเห็นว่าผูส้มคัรขาด
คุณสมบติัอนัเป็นการไม่เหมาะสมต่อการเป็นสมาชิก  
 

304 การเปลี%ยนแปลงประเภทสมาชิก 
 ในกรณีที�สมาชิกใดประสงคจ์ะเปลี�ยนประเภทของสมาชิก สมาชิกนั5นจะตอ้งมีคุณสมบติัรวมทั5ง
ตอ้งดาํเนินการยื�นคาํขอเป็นสมาชิกประเภทที�ประสงคจ์ะสมคัรใหม่ตามหลกัเกณฑ ์302  
 

305 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก 
 สิทธิในการเป็นสมาชิกเป็นสิทธิเฉพาะตวั สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่
บุคคลใดได ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากสํานักหักบัญชีเป็นรายกรณีหรือตามหลกัเกณฑ์ที�สํานักหักบญัชี
กาํหนด ทั5งนี5ผูรั้บโอนตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์302 
 

*306  สิทธิของสมาชิก 
 (1)  ทาํการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยใ์นระบบของสาํนกัหกับญัชีเพื�อบญัชีของสมาชิก 
หรือเพื�อบญัชีของลูกคา้ของสมาชิก หรือเพื�อบญัชีของสมาชิกรายอื�นที�สมาชิกทาํหนา้ที�ชาํระราคาและ
ส่งมอบหลกัทรัพยแ์ทน 
 (2)  รับบริการอื�นใดที�สํานักหักบญัชีจดัให้มีขึ5น โดยสํานกัหักบญัชีอาจจดัให้มีการบริการแก่
สมาชิกแตกต่างกนัตามประเภทสมาชิก 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 306 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนที*
เกี*ยวกับหลักทรัพย์)หมวด 300 สมาชิก ลงวันที*  15 มิถุนายน 2555 ซึ* งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที*  1 กรกฎาคม 2555 
เป็นต้นไป) 

 

  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 สมาชิก  

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั      300 -4 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

307  หน้าที%ของสมาชิก 
*307.01 หน้าที%ทั%วไป 

(1) ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ขอ้บังคบั หนังสือเวียน หรือคาํสั�งของสํานักหักบัญชี และ
ยินยอมให้สํานักหักบัญชีพิจารณาลงโทษหากสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ทั5 งนี5  สมาชิกมีหน้าที�
ดาํเนินการใหล้กูคา้ของสมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งกบัลกูคา้ 

(2) ดาํรงคุณสมบติัการเป็นสมาชิกตลอดเวลาที�เป็นสมาชิก  
 ทั5 งนี5  กรณีที�สมาชิกไม่สามารถดํารงคุณสมบัติเรื� องส่วนของผู ้ถือหุ้นและการดํารง

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ สาํนักหักบญัชีอาจพิจารณาผ่อนผนัตามที�สาํนักหักบญัชีเห็นสมควร  
(3) จัดทําและเก็บบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกโดย

เคร่งครัด 
(4) ดาํเนินการเพื�อการบริหารความเสี� ยงและวางหลกัประกันตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและ

เงื�อนไขที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
(5) ดาํเนินการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขที�

สาํนักหักบญัชีกาํหนด 
 (6) จดัเก็บขอ้มูลเกี�ยวกบัการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมาชิกและของลูกคา้ของ

สมาชิกใหถ้กูตอ้งและเป็นปัจจุบนั โดยสมาชิกตอ้งจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นระยะเวลาตามที�สาํนกังาน 
ก.ล.ต. กาํหนด หรือตามระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

(7) จดัส่งขอ้มลูหรือรายงานใดๆ ที�สาํนกัหกับญัชีร้องขอ โดยขอ้มูลหรือรายงานดงักล่าวตอ้งมี
ขอ้มูลที�ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั ตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�สํานกัหกับญัชีกาํหนด หากสมาชิก
พบว่าขอ้มูลที�จดัส่งไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นหรือไม่เป็นปัจจุบนั สมาชิกตอ้งแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าวให้
ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้าํนกัหกับญัชีทราบทนัทีพร้อมชี5แจง
เหตุผลประกอบ 

(8) ให้ความร่วมมือและยินยอมให้สํานักหักบัญชีหรือบุคคลที�สํานักหักบัญชีมอบหมาย
ดาํเนินการใดๆ เพื�อการตรวจสอบขอ้มูล เอกสาร และหลกัฐานของสมาชิก ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงาน 
ฐานะทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี�ยง รวมทั5งระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ของสมาชิก 

(9) ให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหน้าที�ของพนักงานหรือเจา้หน้าที�ของสํานักหักบญัชี หรือ
บุคคลใดที�ไดรั้บมอบหมายจากสํานกัหักบญัชี คณะอนุกรรมการวินยั และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ของ
สาํนกัหกับญัชี 

(10) จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน Clearing fund ที�สาํนกัหกับญัชีจดัตั5งขึ5นเฉพาะสมาชิกทั�วไป 
(11)  ชาํระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ หรือค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 สมาชิก  

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั      300 -5 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

(12)   ยินยอมให้สาํนักหักบัญชีเปิดเผยหรือแลกเปลี�ยนข้อมูลของสมาชิกหรือของลูกค้า
ของสมาชิกที�เกี�ยวกบัการซื5อขายหลกัทรัพย ์การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยใ์นระบบการชาํระ
ราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์การดาํเนินการเพื�อบริหารความเสี�ยงในระบบการชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพย ์และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด หนงัสือเวียนหรือคาํสั�งของสํานกัหักบญัชี 
รวมทั5งการพิจารณาลงโทษสมาชิกให้แก่ทางการหรือหน่วยงานอื�นเพื�อประโยชน์ในการกาํกบัดูแล
ให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดสัญญาซื5อขายล่วงหนา้ สาํนกั
หกับญัชีสญัญาซื5อขายล่วงหนา้ และศูนยรั์บฝาก หรือเป็นการเปิดเผยตามที�กฎหมายกาํหนด  

(13)  ในกรณีที�สมาชิกมีหนา้ที�เปิดเผยขอ้มูลของสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกต่อทางการหรือ
หน่วยงานที�ทาํหน้าที�กาํกับดูแลหรือเป็นการเปิดเผยตามที�กฎหมายกาํหนด และสาํนักหักบัญชี
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของสมาชิกหรือลูกคา้ของสมาชิกแลว้ ให้ถือว่าสมาชิกไดป้ฏิบติัหน้าที�ในการเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวแลว้ 

(*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วน
ที*เกี*ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที*  21 สิงหาคม 2558 ซึ* งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที*  24 สิงหาคม 2558 
เป็นต้นไป) 

 

*307.02 การมรีะบบงานเชื%อมโยงกบัสํานักหักบัญชี 

 ในการใชบ้ริการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�ไดมี้การซื5อขายกนัรวมทั5งบริการที�เกี�ยวขอ้ง 
สมาชิกตอ้งมีระบบงานดา้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที�สอดคลอ้งและสามารถเชื�อมโยง
กบัระบบงานสาํนักหักบญัชี โดยระบบงานดงักล่าวอาจเป็นระบบที�สมาชิกหรือสาํนักหักบญัชีเป็น 
ผูจ้ดัใหมี้ขึ5น ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 307.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วน
ที*เกี*ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที*  29 พฤษภาคม 2558 ซึ* งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที*  24 สิงหาคม 2558 
เป็นต้นไป) 

 

308 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ 
308.01  บทลงโทษ 

หากสมาชิกใดกระทาํการฝ่าฝืนในการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้บงัคบั หนงัสือเวียน หรือคาํสั�งของสาํนกัหกับญัชี สาํนกัหกับญัชีอาจพิจารณาลงโทษสมาชิกนั5นอย่างใด
อยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งประกอบกนัดงัต่อไปนี5  
 (1) ตกัเตือน 

(2) ภาคทณัฑ ์
(3) ปรับเป็นเงิน 
(4) จาํกดัขอบเขตการใชบ้ริการของสาํนกัหกับญัชี 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 สมาชิก  

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั      300 -6 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

(5) ระงบัการใหบ้ริการของสาํนกัหกับญัชีเป็นการชั�วคราว 
(6) ใหพ้น้จากสมาชิกภาพ 
(7) กระทาํการใดๆ ที�สาํนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

 ทั5งนี5  สาํนกัหกับญัชีอาจแจง้การดาํเนินการดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยต์ามที�เห็นสมควร  
 
308.02 การพ้นจากสมาชิกภาพ 
 สาํนกัหกับญัชีอาจกาํหนดใหส้มาชิกพน้จากสมาชิกภาพในกรณีอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงัต่อไปนี5  

(1) สมาชิกลาออกโดยยื�นเป็นหนงัสือต่อสาํนกัหกับญัชี 
   *(2)  สมาชิกขาดคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์302.01  
 (3) สมาชิกมีการดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงินอยู่ในสภาพที�อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่
การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์
 **(4) สมาชิกมีการดาํเนินงานซึ� งแสดงให้เห็นว่าไม่ไดมี้ความตั5งใจจริงในการประกอบธุรกิจ
การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยก์บัสาํนกัหกับญัชีตามที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด และไม่สามารถแกไ้ข
ปรับปรุงตามเงื�อนไขและภายในเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 ใหส้มาชิกพน้สมาชิกภาพตั5งแต่วนัที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด ทั5งนี5 บุคคลที�พน้จากสมาชิกภาพยงัคง
ตอ้งผกูพนัชาํระหนี5  ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�คา้งชาํระต่อสาํนกัหกับญัชีใหค้รบถว้น 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 308.02 (2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี แทน โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี 
(ในส่วนที*เกี*ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที* 1 ตุลาคม 2557 ซึ*งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที* 1 มกราคม 2558 
เป็นต้นไป) 

 (**เพิ*มความในหลักเกณฑ์ 308.02 (4) โดยข้อบังคับสาํนักหักบัญชี (ในส่วนที*เกี*ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 
สมาชิก ลงวนัที* 2 พฤศจิกายน 2558 ซึ*งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วนัที* 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) 

 
*308.02-1 การดาํเนินงานซึ%งแสดงให้เห็นว่าสมาชิกไม่ได้มคีวามตั6งใจจริงในการประกอบธุรกจิ 
 สาํนกัหกับญัชีอาจสั�งใหส้มาชิกพน้จากสมาชิกภาพเนื�องจากมีการดาํเนินงานซึ� งแสดงใหเ้ห็นว่า
ไม่ไดมี้ความตั5งใจจริงในการประกอบธุรกิจการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยก์บัสาํนกัหกับญัชีตาม
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการดงัต่อไปนี5  

(1) สมาชิกตอ้งประกอบธุรกิจการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์ามเวลาที�สํานกัหกับญัชี
เปิดทาํการ 

 หากสมาชิกหยุดประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ�งเป็นเวลาติดต่อกนั 3 เดือน ใหถื้อว่าสมาชิก
มีการดาํเนินงานซึ�งแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่ไดมี้ความตั5งใจจริงในการประกอบธุรกิจการชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพย ์ยกเวน้คณะกรรมการจะมีคาํสั�งเป็นอยา่งอื�น 



ขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัชี (ในส่วนที�เกี�ยวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 สมาชิก  

 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั      300 -7 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

(2)  ใหส้มาชิกดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงใหส้ามารถเริ�มประกอบธุรกิจการชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยภ์ายใน 6 เดือนนบัแต่วนัที�สมาชิกมีการดาํเนินงานซึ� งแสดงใหเ้ห็นว่าไม่ไดมี้ความตั5งใจจริง
ในการประกอบธุรกิจการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยต์าม (1)  

(3)  ในกรณีที� มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถเริ� มประกอบธุรกิจการชําระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยไ์ด้ภายในกาํหนดเวลาตาม (2) ให้สมาชิกแจง้ขอผ่อนผนัและชี5 แจงเหตุผลเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการล่วงหนา้ภายในระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด  

 คณะกรรมการอาจผ่อนผนักาํหนดเวลาการเริ�มประกอบธุรกิจการชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยที์�สมาชิกขอผอ่นผนัตามวรรคหนึ�งไดเ้มื�อคณะกรรมการเห็นสมควร 

(4)  หากสมาชิกไม่สามารถเริ�มประกอบธุรกิจการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน
เวลาที�กาํหนดตาม (2) หรือภายในเวลาที�ไดรั้บผ่อนผนัตามวรรคสองของ (3) แลว้แต่กรณี คณะกรรมการ
อาจมีมติใหส้มาชิกดงักล่าวพน้จากสมาชิกภาพได ้

สมาชิกที�หยุดประกอบธุรกิจอาจขอผ่อนผนัหนา้ที�ในการนาํส่งขอ้มูลรายงานต่อสาํนกัหักบญัชี 

โดยสมาชิกยงัคงมีหนา้ที�ชาํระค่าธรรมเนียมสมาชิกและจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหาย
ในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์และสาํนกัหกับญัชีอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเพิ�ม
จากสมาชิกตามหลกัเกณฑที์�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 (*เพิ*มความในหลักเกณฑ์ 308.02-1 โดยข้อบังคับสํานักหักบัญชี (ในส่วนที*เกี*ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 
สมาชิก ลงวนัที* 2 พฤศจิกายน 2558 ซึ*งมีผลบังคับใช้ตั งแต่วนัที* 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป) 

 

309 ค่าธรรมเนียม 

สมาชิกมีหนา้ที�ชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการของสาํนกัหักบญัชี
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 
********************* 


