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ข้อบังคบั 
หมวด 300 สมาชิก 

*301  ประเภทสมาชิก 
ประเภทสมำชิกของส ำนกัหกับญัชีมีดงัต่อไปน้ี 
(1) สมำชิกสำมญั (General Clearing Member) 
(2)  สมำชิกวิสำมญั (Direct Clearing Member) 
ในกรณีท่ีสมำชิกสำมัญจะท ำกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์เพ่ือสมำชิกของตลำด

หลกัทรัพย ์หรือสมำชิกหรือลูกคำ้ของสมำชิกรำยอ่ืน ใหด้ ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ี
ส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

สมำชิกรำยใดท่ีเป็นสมำชิกของส ำนกัหกับญัชีก่อนวนัท่ีหลกัเกณฑต์ำมวรรคหน่ึงมีผลบงัคบัใช ้
ให้สมำชิกรำยดังกล่ำวมีหนังสือแจ้งประเภทของสมำชิกท่ีประสงค์จะเป็นต่อส ำนักหักบัญชีภำยใน
ระยะเวลำท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด โดยสมำชิกจะตอ้งมีคุณสมบติัตำมประเภทของสมำชิกตำมท่ีก ำหนด 
ในหลักเกณฑ์ 302 ทั้ งน้ี ให้น ำควำมในหลักเกณฑ์ 304 มำใช้บังคับกับกำรพิจำรณำคุณสมบัติและ 
กำรด ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคข์องสมำชิกแต่ละประเภทโดยอนุโลม  

  (*ความในหลักเกณฑ์ 301 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

 
*302  คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก 
302.01  คุณสมบัตขิองสมาชิกสามญั (General Clearing Member) 

(1) เป็นนิติบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจประเภทกำรเป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์
หรือกำรคำ้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

         (2) มีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ 500 ลำ้นบำท  
(3) มีเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิตำมหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
(4) เป็นผูฝ้ำกหลกัทรัพยก์บัศูนยรั์บฝำกท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
(5) เป็นสมำชิกกองทุน Clearing Fund ท่ีส ำนกัหกับญัชีจดัตั้งข้ึน  

 

302.02 คุณสมบัตขิองสมาชิกวสิามญั (Direct Clearing Member) 
(1) เป็นนิติบุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจประเภทกำรเป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

หรือกำรคำ้หลกัทรัพย ์หรือบุคคลอ่ืนตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  
 (2) มีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ 400 ลำ้นบำท  

(3) มีเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิตำมหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
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(4) เป็นผูฝ้ำกหลกัทรัพยก์บัศูนยรั์บฝำกท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
(5) เป็นสมำชิกกองทุน Clearing Fund ท่ีส ำนกัหกับญัชีจดัตั้งข้ึน 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 302 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี  (ในส่วนท่ี

เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

 
303 การรับสมคัรสมาชิก 
303.01 ขั้นตอนการรับสมคัร 
 (1) ผูส้มัครต้องยื่นค ำขอเป็นสมำชิกตำมแบบท่ีส ำนักหักบัญชีก ำหนด พร้อมยื่นเอกสำรและ
หลกัฐำนอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปน้ีต่อส ำนักหักบญัชี โดยเอกสำรดงักล่ำวตอ้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดย
บุคคลผูมี้อ  ำนำจในกำรจดักำรของสมำชิกดว้ย   
 (1.1) หลกัฐำนกำรจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยห์รือส ำเนำหนังสือรับรอง หนังสือ
บริคณห์สนธิ บญัชีรำยช่ือผูถื้อหุ้นและข้อบังคับของผูส้มคัร ซ่ึงรับรองโดยกระทรวงพำณิชย์ไม่เกิน 
3 เดือนก่อนวนัท่ียื่นค ำขอเป็นสมำชิก 
 (1.2) ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรของผูส้มคัร 
 (1.3)  ส ำเนำหลกัฐำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินของผูส้มคัร เช่น งบกำรเงินงวดประจ ำ 6 เดือน 
และรำยงำนประจ ำปีฉบบัล่ำสุด โดยตอ้งเป็นฉบบัท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 
 (1.4) ส ำเนำรำยงำนกำรค ำนวณเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ (Net Capital) หรืออตัรำส่วน
เงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิต่อหน้ีสินทัว่ไป (Net Capital Ratio) และ/หรือ อตัรำส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพยเ์ส่ียง (BIS Ratio or Capital Adequacy Ratio) หรือด ำรงเงินกองทุนอ่ืนในท ำนองเดียวกบักองทุน
ดงักล่ำวของผูส้มคัร โดยตอ้งเป็นส ำเนำรำยงำนฉบบัรำยวนัจ ำนวน 7 วนัท ำกำรติดต่อกนั หรือเป็นส ำเนำ
รำยงำนท่ีหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลกำรประกอบธุรกิจของสมำชิกก ำหนดใหต้อ้งค ำนวณเป็นประจ ำตำมรอบ
ระยะเวลำจ ำนวน 7 งวดติดต่อกนั ก่อนวนัยื่นค ำขอสมคัรเป็นสมำชิก 
 (1.5)  ส ำเนำเอกสำรหรือหลกัฐำนเก่ียวกบันโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของ
ผูส้มคัร  
 (1.6) ส ำเนำแผนรองรับเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยต้องระบุลกัษณะเหตุกำรณ์ท่ีเป็นเหตุ
ฉุกเฉินอยำ่งชดัเจนไวใ้นแผนดงักล่ำวดว้ย 
 (1.7) หลกัฐำนอ่ืนตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

(2) ในระหว่ำงพิจำรณำค ำขอ ส ำนกัหักบญัชีอำจก ำหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม และเรียกให้ผูส้มคัร
มำช้ีแจงหรือส่งเอกสำรและหลกัฐำนเพ่ิมเติมไดต้ำมท่ีเห็นสมควร   

(3) เมื่อส ำนกัหักบญัชีพิจำรณำเห็นว่ำผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบถว้น ส ำนกัหักบญัชีจะแจง้ผล
กำรพิจำรณำใหผู้ส้มคัรทรำบ โดยส ำนกัหกับญัชีอำจก ำหนดเง่ือนไขใดๆ ใหผู้ส้มคัรปฏิบติัก่อนกำรอนุมติั
เป็นสมำชิกได ้



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 สมำชิก  

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั      300 -3 8 กมุภำพนัธ์ 2553 

(4) เม่ือผูส้มคัรไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขตำมหลกัเกณฑ ์303.01 (3) ครบถว้นแลว้ ส ำนกัหกับญัชีจะ
ก ำหนดวนัเร่ิมเป็นสมำชิกและแจง้ใหผู้ส้มคัรทรำบ 

กำรพิจำรณำรับสมคัรสมำชิกของส ำนกัหกับญัชีถือเป็นท่ีสุด 
 
303.02 การเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิการอนุมตักิารเป็นสมาชิก 
 ส ำนกัหกับญัชีอำจเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกกำรอนุมติักำรเป็นสมำชิกของผูส้มคัรตำมหลกัเกณฑ ์
303.01 (3) ได ้เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
 (1) ขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐำนซ่ึงผูส้มคัรไดแ้จง้หรือไดย้ื่นไวก้บัส ำนกัหักบญัชีเพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำในกำรสมคัรเป็นสมำชิกเป็นเทจ็หรือคลำดเคล่ือนต่อควำมเป็นจริง  

(2) มีพฤติกำรณ์หรือกำรกระท ำกำรใดหรือมีเหตุใดท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นวำ่ผูส้มคัรขำดคุณสมบติั
อนัเป็นกำรไม่เหมำะสมต่อกำรเป็นสมำชิก  
 

*304 การเปลีย่นแปลงประเภทสมาชิก 
 ในกรณีท่ีสมำชิกรำยใดประสงค์จะเปล่ียนแปลงประเภทของสมำชิก สมำชิกรำยนั้นจะตอ้งมี
คุณสมบติัครบถว้นตำมประเภทของสมำชิกท่ีประสงค์จะเปล่ียนแปลงตำมหลกัเกณฑ ์302 แลว้แต่กรณี 
และใหส้มำชิกรำยดงักล่ำวด ำเนินกำรตำมวิธีกำรและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

(1) กรณีสมำชิกสำมญัประสงคจ์ะเปล่ียนประเภทเป็นสมำชิกวิสำมญั ใหส้มำชิกแจง้ควำมจ ำนง
เป็นหนงัสือต่อส ำนกัหกับญัชีเพ่ือขอเปล่ียนแปลงประเภทสมำชิก ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกำรเปล่ียนแปลงประเภท
สมำชิกดังกล่ำวอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมำชิกของ 
ตลำดหลกัทรัพยห์รือสมำชิกรำยอ่ืน สมำชิกรำยนั้นจะตอ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ี
ส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  

(2) กรณีสมำชิกวิสำมญัประสงค์จะเปล่ียนประเภทเป็นสมำชิกสำมญั ให้สมำชิกยื่นค ำขอเป็น
สมำชิกสำมญัต่อส ำนกัหกับญัชีพร้อมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งตำมหลกัเกณฑ ์303.01 
 ในกำรพิจำรณำกำรแจง้ควำมจ ำนงหรือค ำขอของสมำชิกตำมวรรคหน่ึง ส ำนกัหักบญัชีอำจ
ก ำหนดเง่ือนไขเพิ่มเติม หรืออำจเรียกให้สมำชิกมำช้ีแจงหรือส่งเอกสำรและหลกัฐำนเพ่ิมเติมไดต้ำมท่ี
เห็นสมควร  
 เมื่อส ำนกัหักบญัชีพิจำรณำแลว้เห็นว่ำสมำชิกมีคุณสมบตัิครบถว้นตำมประเภทสมำชิกท่ี
ประสงค์จะขอเปล่ียนแปลง และ/หรือ กำรเปล่ียนแปลงประเภทสมำชิกนั้นไม่ไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมำชิกของตลำดหลกัทรัพย์หรือสมำชิกรำยอ่ืน ส ำนกั 
หักบญัชีจะแจง้ผลกำรพิจำรณำอนุมติัให้สมำชิกทรำบ โดยส ำนักหักบญัชีอำจก ำหนดเง่ือนไขใด ๆ ให้
สมำชิกปฏิบติัก่อนอนุมติักำรเปล่ียนแปลงประเภทสมำชิกกไ็ด ้

(*ความในหลักเกณฑ์ 304 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี  (ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 สมำชิก  

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั      300 -4 8 กมุภำพนัธ์ 2553 

305 การโอนสิทธิการเป็นสมาชิก 
 สิทธิในกำรเป็นสมำชิกเป็นสิทธิเฉพำะตวั สมำชิกไม่สำมำรถโอนสิทธิกำรเป็นสมำชิกให้แก่
บุคคลใดได ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญำตจำกส ำนักหักบญัชีเป็นรำยกรณีหรือตำมหลกัเกณฑ์ท่ีส ำนักหักบัญชี
ก ำหนด ทั้งน้ีผูรั้บโอนตอ้งมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑ ์302 
 

*306  สิทธิของสมาชิก 
 ** (1)  รับบริกำรกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยใ์นระบบของส ำนักหักบญัชี โดยส ำนัก
หักบญัชีอำจจดัให้มีกำรบริกำรแก่สมำชิกแตกต่ำงกนัตำมประเภทสมำชิก 
 (2)  รับบริกำรอ่ืนใดท่ีส ำนักหักบญัชีจดัให้มีข้ึน โดยส ำนักหักบญัชีอำจจดัให้มีกำรบริกำรแก่
สมำชิกแตกต่ำงกนัตำมประเภทสมำชิก 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 306 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี  (ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับหลักทรัพย์)หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2555 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป) 
 (**ความในหลักเกณฑ์ 306 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับหลักทรัพย์)หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 
 
307  หน้าทีข่องสมาชิก 
*307.01 หน้าที่ทั่วไป 

(1) ปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ขอ้บงัคบั หนังสือเวียน หรือค ำสั่งของส ำนักหักบัญชี และ
ยินยอมให้ส ำนักหักบัญชีพิจำรณำลงโทษหำกสมำชิกฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม ทั้ งน้ี สมำชิกมีหน้ำท่ี
ด ำเนินกำรใหลู้กคำ้ของสมำชิกรับทรำบและยินยอมปฏิบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัลูกคำ้ 

(2) ด ำรงคุณสมบติักำรเป็นสมำชิกตลอดเวลำท่ีเป็นสมำชิก  
 ทั้ งน้ี กรณีท่ีสมำชิกไม่สำมำรถด ำรงคุณสมบัติเ ร่ืองส่วนของผู ้ถือหุ้นและกำรด ำรง

เงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ ส ำนักหักบญัชีอำจพิจำรณำผ่อนผนัตำมท่ีส ำนักหักบัญชีเห็นสมควร  
(3) จัดท ำและเก็บบัญชีทรัพย์สินของลูกค้ำแยกออกจำกบัญชีทรัพย์สินของสมำชิกโดย

เคร่งครัด 
(4) ด ำเนินกำรเพ่ือกำรบริหำรควำมเส่ียงและวำงหลกัประกันตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำรและ

เง่ือนไขท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 
(5) ด ำเนินกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยต์ำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ี

ส ำนักหักบญัชีก ำหนด 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 สมำชิก  

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั      300 -5 8 กมุภำพนัธ์ 2553 

(6) จดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบักำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสมำชิกและของลูกคำ้ของ
สมำชิกใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั โดยสมำชิกตอ้งจดัเก็บขอ้มูลดงักล่ำวไวเ้ป็นระยะเวลำตำมท่ีส ำนกังำน 
ก.ล.ต. ก ำหนด หรือตำมระยะเวลำท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

(7) จดัส่งขอ้มูลหรือรำยงำนใดๆ ท่ีส ำนกัหกับญัชีร้องขอ โดยขอ้มูลหรือรำยงำนดงักล่ำวตอ้งมี
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั ตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีส ำนกัหักบญัชีก ำหนด หำกสมำชิก
พบว่ำขอ้มูลท่ีจดัส่งไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นหรือไม่เป็นปัจจุบนั สมำชิกตอ้งแกไ้ขขอ้มูลดงักล่ำวให้
ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งแจง้กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหส้ ำนกัหกับญัชีทรำบทนัทีพร้อมช้ีแจง
เหตุผลประกอบ 

(8) ให้ควำมร่วมมือและยินยอมให้ส ำนักหักบัญชีหรือบุคคลท่ีส ำนักหักบัญชีมอบหมำย
ด ำเนินกำรใดๆ เพ่ือกำรตรวจสอบขอ้มูล เอกสำร และหลกัฐำนของสมำชิก ท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำน 
ฐำนะทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ของสมำชิก 

(9) ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของพนักงำนหรือเจำ้หน้ำท่ีของส ำนักหักบญัชี หรือ
บุคคลใดท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกส ำนกัหักบญัชี คณะอนุกรรมกำรวินยั และคณะอนุกรรมกำรอุทธรณ์ของ
ส ำนกัหกับญัชี 

**  (10) จ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุน Clearing fund ท่ีส ำนกัหกับญัชีจดัตั้งข้ึน 
(11)  ช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ตำมท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด  
(12)   ยินยอมให้ส ำนักหักบัญชีเปิดเผยหรือแลกเปล่ียนข้อมูลของสมำชิกหรือของลูกค้ำ

ของสมำชิกท่ีเก่ียวกบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์กำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยใ์นระบบกำรช ำระรำคำ
และส่งมอบหลกัทรัพย ์กำรด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรควำมเส่ียงในระบบกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์
และกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด หนงัสือเวียนหรือค ำสัง่ของส ำนกัหกับญัชี รวมทั้งกำรพิจำรณำ
ลงโทษสมำชิกให้แก่ทำงกำรหรือหน่วยงำนอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในกำรก ำกบัดูแลให้แก่ส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ตลำดหลกัทรัพย  ์ตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ส ำนักหักบญัชีสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ และศูนยรั์บฝำก หรือเป็นกำรเปิดเผยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

(13)  ในกรณีท่ีสมำชิกมีหนำ้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลของสมำชิกหรือลูกคำ้ของสมำชิกต่อทำงกำรหรือ
หน่วยงำนท่ีท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลหรือเป็นกำรเปิดเผยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และส ำนักหักบัญชี
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลของสมำชิกหรือลูกคำ้ของสมำชิกแลว้ ให้ถือว่ำสมำชิกไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่ำวแลว้ 

(*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป) 

(**ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (10) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 3 สิงหาคม 2563 
เป็นต้นไป) 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 สมำชิก  

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั      300 -6 8 กมุภำพนัธ์ 2553 

*307.02 การมรีะบบงานเช่ือมโยงกบัส านักหักบัญชี 

 ในกำรใชบ้ริกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้กำรซ้ือขำยกนัรวมทั้งบริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 
สมำชิกตอ้งมีระบบงำนดำ้นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสอดคลอ้งและสำมำรถเช่ือมโยง
กบัระบบงำนส ำนักหักบญัชี โดยระบบงำนดงักล่ำวอำจเป็นระบบท่ีสมำชิกหรือส ำนักหักบญัชีเป็น 
ผูจ้ดัใหมี้ข้ึน ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

(*ความในหลักเกณฑ์ 307.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วน
ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
เป็นต้นไป) 

 

308 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ 
308.01  บทลงโทษ 

หำกสมำชิกใดกระท ำกำรฝ่ำฝืนในกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ขอ้บงัคบั หนงัสือเวียน หรือค ำสั่งของส ำนกัหกับญัชี ส ำนกัหกับญัชีอำจพิจำรณำลงโทษสมำชิกนั้นอยำ่งใด
อยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่งประกอบกนัดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตกัเตือน 

(2) ภำคทณัฑ ์
(3) ปรับเป็นเงิน 
(4) จ ำกดัขอบเขตกำรใชบ้ริกำรของส ำนกัหกับญัชี 
(5) ระงบักำรใหบ้ริกำรของส ำนกัหกับญัชีเป็นกำรชัว่ครำว 
(6) ใหพ้น้จำกสมำชิกภำพ 
(7) กระท ำกำรใดๆ ท่ีส ำนกัหกับญัชีเห็นสมควร 

 ทั้งน้ี ส ำนกัหกับญัชีอำจแจง้กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวใหต้ลำดหลกัทรัพยต์ำมท่ีเห็นสมควร  
 

**308.02 การพ้นจากสมาชิกภาพ 
 ส ำนกัหกับญัชีอำจก ำหนดใหส้มำชิกพน้จำกสมำชิกภำพในกรณีอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) สมำชิกลำออกโดยยื่นเป็นหนงัสือต่อส ำนกัหกับญัชี 

* (2) สมำชิกขำดคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑ ์302 
(3) สมำชิกมีกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงินอยู่ในสภำพท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่

กำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์  
 ใหส้มำชิกพน้สมำชิกภำพตั้งแต่วนัท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด ทั้งน้ีบุคคลท่ีพน้จำกสมำชิกภำพยงัคง
ตอ้งผกูพนัช ำระหน้ี ค่ำเสียหำย ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ่้ำยใดๆ ท่ีคำ้งช ำระต่อส ำนกัหกับญัชีใหค้รบถว้น 

 (*ความในหลักเกณฑ์ 308.02 (2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ี
เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 สมาชิก ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 



ขอ้บงัคบัของส ำนกัหกับญัชี (ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพย)์  
หมวด 300 สมำชิก  

 

บริษทั ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั      300 -7 8 กมุภำพนัธ์ 2553 

 (**ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 308.02 (4) โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ีเกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 300 
สมาชิก ลงวนัที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป) 

 
*308.02-1 การด าเนินงานซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสมาชิกไม่ได้มคีวามตั้งใจจริงในการประกอบธุรกจิ  
 (*ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 308.02-1 โดยข้อบังคับส านักหักบัญชี (ในส่วนท่ี เกี่ ยวกับหลักทรัพย์)  
หมวด 300 สมาชิก ลงวนัที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป) 
  

309 ค่าธรรมเนียม 

สมำชิกมีหนำ้ท่ีช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรให้บริกำรของส ำนกัหักบญัชี
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีส ำนกัหกับญัชีก ำหนด 

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


