ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 300 สมำชิก

สารบัญ
ข้ อบังคับ
หมวด 300 สมาชิก
หน้ า
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302 คุณสมบัติของการเป็ นสมาชิก ........................................................................
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308 การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ ..........................................................
308.01 บทลงโทษ ......................................................................................................
308.02 กำรพ้นจำกสมำชิกภำพ ..................................................................................
308.02-1 กำรดำเนินงำนซึ่งแสดงให้เห็นว่ำสมำชิกไม่ได้มีควำมตั้งใจจริ ง
ในกำรประกอบธุรกิจ ..................................................................................
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 300 สมำชิก

ข้ อบังคับ
หมวด 300 สมาชิก
*301 ประเภทสมาชิก
ประเภทสมำชิกของสำนักหักบัญชีมีดงั ต่อไปนี้
(1) สมำชิกสำมัญ (General Clearing Member)
(2) สมำชิกวิสำมัญ (Direct Clearing Member)
ในกรณี ที่ ส มำชิ ก สำมัญ จะท ำกำรช ำระรำคำและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์เ พื่ อ สมำชิ ก ของตลำด
หลักทรัพย์ หรื อสมำชิ กหรื อลูกค้ำของสมำชิ กรำยอื่น ให้ดำเนิ นกำรตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่
สำนักหักบัญชีกำหนด
สมำชิ กรำยใดที่เป็ นสมำชิ กของสำนักหักบัญชี ก่อนวันที่ หลักเกณฑ์ตำมวรรคหนึ่ งมีผลบังคับใช้
ให้ส มำชิ กรำยดังกล่ ำ วมี หนังสื อแจ้ง ประเภทของสมำชิ ก ที่ ประสงค์จะเป็ นต่ อส ำนัก หักบัญชี ภ ำยใน
ระยะเวลำที่สำนักหักบัญชี กำหนด โดยสมำชิ กจะต้องมีคุณสมบัติตำมประเภทของสมำชิ กตำมที่กำหนด
ในหลัก เกณฑ์ 302 ทั้ง นี้ ให้น ำควำมในหลัก เกณฑ์ 304 มำใช้บัง คับ กับ กำรพิ จ ำรณำคุ ณ สมบัติ แ ละ
กำรดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ของสมำชิกแต่ละประเภทโดยอนุโลม
(*ความในหลักเกณฑ์ 301 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับหลักทรั พย์ ) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 สิ งหาคม 2563 เป็ นต้ นไป)

*302 คุณสมบัติของการเป็ นสมาชิก
302.01 คุณสมบัตขิ องสมาชิกสามัญ (General Clearing Member)
(1) เป็ นนิ ติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุ รกิจประเภทกำรเป็ นนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์
หรื อกำรค้ำหลักทรัพย์ หรื อบุคคลอื่นตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(2) มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำ 500 ล้ำนบำท
(3) มี เงิ นกองทุ นสภำพคล่อ งสุ ทธิ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
(4) เป็ นผูฝ้ ำกหลักทรัพย์กบั ศูนย์รับฝำกที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(5) เป็ นสมำชิกกองทุน Clearing Fund ที่สำนักหักบัญชีจดั ตั้งขึ้น
302.02 คุณสมบัตขิ องสมาชิกวิสามัญ (Direct Clearing Member)
(1) เป็ นนิ ติบุคคลที่ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุ รกิจประเภทกำรเป็ นนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์
หรื อกำรค้ำหลักทรัพย์ หรื อบุคคลอื่นตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(2) มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำ 400 ล้ำนบำท
(3) มี เงิ นกองทุ นสภำพคล่อ งสุ ทธิ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 300 สมำชิก
(4) เป็ นผูฝ้ ำกหลักทรัพย์กบั ศูนย์รับฝำกที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(5) เป็ นสมำชิกกองทุน Clearing Fund ที่สำนักหักบัญชีจดั ตั้งขึ้น
(*ความในหลักเกณฑ์ 302 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ ว นที่
เกี่ยวกับหลักทรั พย์ ) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 สิ งหาคม 2563 เป็ นต้ นไป)

303

การรับสมัครสมาชิก

303.01 ขั้นตอนการรับสมัคร
(1) ผู ส้ มัครต้องยื่ นค ำขอเป็ นสมำชิ กตำมแบบที่ ส ำนักหั กบัญชี ก ำหนด พร้ อมยื่ นเอกสำรและ
หลักฐำนอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ ต่อสำนักหักบัญชี โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรั บรองสำเนำถูกต้องโดย
บุคคลผูม้ ีอำนำจในกำรจัดกำรของสมำชิกด้วย
(1.1) หลักฐำนกำรจดทะเบี ยนกับกระทรวงพำณิ ชย์หรื อสำเนำหนังสื อรั บรอง หนังสื อ
บริ คณห์สนธิ บัญชี รำยชื่ อผูถ้ ื อ หุ ้นและข้อบังคับของผูส้ มัค ร ซึ่ งรั บรองโดยกระทรวงพำณิ ช ย์ไ ม่ เ กิ น
3 เดือนก่อนวันที่ยื่นคำขอเป็ นสมำชิก
(1.2) สำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรของผูส้ มัคร
(1.3) สำเนำหลักฐำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินของผูส้ มัคร เช่น งบกำรเงินงวดประจำ 6 เดือน
และรำยงำนประจำปี ฉบับล่ำสุ ด โดยต้องเป็ นฉบับที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี เป็ นต้น
(1.4) สำเนำรำยงำนกำรคำนวณเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ (Net Capital) หรื ออัตรำส่ วน
เงิ นกองทุ นสภำพคล่องสุ ทธิ ต่อหนี้ สินทัว่ ไป (Net Capital Ratio) และ/หรื อ อัตรำส่ วนเงิ นกองทุ นต่ อ
สิ นทรัพย์เสี่ ยง (BIS Ratio or Capital Adequacy Ratio) หรื อดำรงเงินกองทุนอื่นในทำนองเดียวกับกองทุน
ดังกล่ำวของผูส้ มัคร โดยต้องเป็ นสำเนำรำยงำนฉบับรำยวันจำนวน 7 วันทำกำรติดต่อกัน หรื อเป็ นสำเนำ
รำยงำนที่หน่วยงำนที่กำกับดูแลกำรประกอบธุ รกิจของสมำชิกกำหนดให้ตอ้ งคำนวณเป็ นประจำตำมรอบ
ระยะเวลำจำนวน 7 งวดติดต่อกัน ก่อนวันยื่นคำขอสมัครเป็ นสมำชิก
(1.5) สำเนำเอกสำรหรื อหลัก ฐำนเกี่ ยวกับนโยบำยและระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ย งของ
ผูส้ มัคร
(1.6) ส ำเนำแผนรองรั บเมื่ อเกิ ด เหตุ ฉุกเฉิ น โดยต้องระบุ ลกั ษณะเหตุ กำรณ์ ที่ เ ป็ นเหตุ
ฉุกเฉิ นอย่ำงชัดเจนไว้ในแผนดังกล่ำวด้วย
(1.7) หลักฐำนอื่นตำมที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(2) ในระหว่ำงพิจำรณำคำขอ สำนักหักบัญชี อำจกำหนดเงื่ อนไขเพิ่มเติม และเรี ยกให้ผูส้ มัคร
มำชี้แจงหรื อส่ งเอกสำรและหลักฐำนเพิ่มเติมได้ตำมที่เห็นสมควร
(3) เมื่อ สำนักหักบัญชี พิจำรณำเห็นว่ำผูส้ มัครมีคุณสมบัติครบถ้วน สำนักหักบัญชี จะแจ้งผล
กำรพิจำรณำให้ผสู ้ มัครทรำบ โดยสำนักหักบัญชี อำจกำหนดเงื่อนไขใดๆ ให้ผสู ้ มัครปฏิบตั ิก่อนกำรอนุ มตั ิ
เป็ นสมำชิกได้

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 300 สมำชิก
(4) เมื่อผูส้ มัครได้ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขตำมหลักเกณฑ์ 303.01 (3) ครบถ้วนแล้ว สำนักหักบัญชีจะ
กำหนดวันเริ่ มเป็ นสมำชิกและแจ้งให้ผสู ้ มัครทรำบ
กำรพิจำรณำรับสมัครสมำชิกของสำนักหักบัญชีถือเป็ นที่สุด
303.02 การเปลีย่ นแปลงหรื อยกเลิกการอนุมตั กิ ารเป็ นสมาชิก
สำนักหักบัญชี อำจเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกกำรอนุมตั ิกำรเป็ นสมำชิ กของผูส้ มัครตำมหลักเกณฑ์
303.01 (3) ได้ เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ข้อเท็จจริ งหรื อหลักฐำนซึ่ งผูส้ มัครได้แจ้งหรื อได้ยื่นไว้กบั สำนักหักบัญชี เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำในกำรสมัครเป็ นสมำชิกเป็ นเท็จหรื อคลำดเคลื่อนต่อควำมเป็ นจริ ง
(2) มีพฤติกำรณ์หรื อกำรกระทำกำรใดหรื อมีเหตุใดที่สำนักหักบัญชีเห็นว่ำผูส้ มัครขำดคุณสมบัติ
อันเป็ นกำรไม่เหมำะสมต่อกำรเป็ นสมำชิก

*304 การเปลีย่ นแปลงประเภทสมาชิก
ในกรณี ที่สมำชิ กรำยใดประสงค์จะเปลี่ ยนแปลงประเภทของสมำชิ ก สมำชิ กรำยนั้นจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมประเภทของสมำชิ กที่ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงตำมหลักเกณฑ์ 302 แล้วแต่กรณี
และให้สมำชิกรำยดังกล่ำวดำเนินกำรตำมวิธีกำรและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) กรณี สมำชิ กสำมัญประสงค์จะเปลี่ยนประเภทเป็ นสมำชิกวิสำมัญ ให้สมำชิ กแจ้งควำมจำนง
เป็ นหนังสื อต่อสำนักหักบัญชีเพื่อขอเปลี่ยนแปลงประเภทสมำชิก ทั้งนี้ ในกรณี ที่กำรเปลี่ยนแปลงประเภท
สมำชิ ก ดัง กล่ ำ วอำจก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบต่ อ กำรช ำระรำคำและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ข องสมำชิ ก ของ
ตลำดหลักทรัพย์หรื อสมำชิ กรำยอื่น สมำชิ กรำยนั้นจะต้องปฏิ บตั ิ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีกำรที่
สำนักหักบัญชีกำหนด
(2) กรณี สมำชิ กวิสำมัญประสงค์จะเปลี่ยนประเภทเป็ นสมำชิ กสำมัญ ให้สมำชิ กยื่นคำขอเป็ น
สมำชิกสำมัญต่อสำนักหักบัญชีพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมหลักเกณฑ์ 303.01
ในกำรพิจำรณำกำรแจ้งควำมจำนงหรื อคำขอของสมำชิ กตำมวรรคหนึ่ ง สำนักหักบัญชี อ ำจ
กำหนดเงื่ อ นไขเพิ่มเติม หรื ออำจเรี ย กให้ส มำชิ ก มำชี้ แจงหรื อส่ งเอกสำรและหลักฐำนเพิ่มเติมได้ตำมที่
เห็นสมควร
เมื่อ สำนัก หัก บัญ ชี พิจ ำรณำแล้ว เห็น ว่ำ สมำชิ ก มีคุณ สมบัติ ค รบถ้ว นตำมประเภทสมำชิ ก ที่
ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง และ/หรื อ กำรเปลี่ยนแปลงประเภทสมำชิ กนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่ อ กำรช ำระรำคำและส่ งมอบหลักทรั พ ย์ข องสมำชิ กของตลำดหลักทรั พย์หรื อสมำชิ กรำยอื่ น ส ำนัก
หัก บัญ ชี จ ะแจ้ง ผลกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ ให้สมำชิ กทรำบ โดยสำนักหักบัญชี อำจกำหนดเงื่ อนไขใด ๆ ให้
สมำชิกปฏิบตั ิก่อนอนุมตั ิกำรเปลี่ยนแปลงประเภทสมำชิกก็ได้
(*ความในหลักเกณฑ์ 304 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ ว นที่
เกี่ยวกับหลักทรั พย์ ) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 สิ งหาคม 2563 เป็ นต้ นไป)

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 300 สมำชิก

305

การโอนสิ ทธิการเป็ นสมาชิก

สิ ทธิ ในกำรเป็ นสมำชิ กเป็ นสิ ทธิ เฉพำะตัว สมำชิ กไม่สำมำรถโอนสิ ทธิ กำรเป็ นสมำชิ กให้แก่
บุ คคลใดได้ เว้นแต่ ได้รับอนุ ญำตจำกสำนักหักบัญชี เป็ นรำยกรณี หรื อตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชี
กำหนด ทั้งนี้ผรู ้ ับโอนต้องมีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ 302

*306 สิ ทธิของสมาชิก
** (1) รั บ บริ กำรกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรั พ ย์ในระบบของสำนักหักบัญชี โดยสำนัก
หักบัญชี อำจจัดให้มีกำรบริ กำรแก่ สมำชิ กแตกต่ ำงกันตำมประเภทสมำชิ ก
(2) รั บบริ กำรอื่ นใดที่ สำนักหักบัญชี จดั ให้มีข้ ึ น โดยสำนักหักบัญชี อำจจัดให้มีกำรบริ กำรแก่
สมำชิกแตกต่ำงกันตำมประเภทสมำชิก
(*ความในหลักเกณฑ์ 306 เดิ มถูกยกเลิ ก และให้ ใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับหลักทรั พย์ )หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็ นต้ นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 306 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับหลักทรั พย์ )หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 สิ งหาคม 2563 เป็ นต้ นไป)

307

หน้ าทีข่ องสมาชิก

*307.01 หน้ าที่ทั่วไป
(1) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ น ข้อบังคับ หนังสื อเวียน หรื อคำสั่งของสำนักหักบัญชี และ
ยิ นยอมให้สำนักหักบัญชี พิ จำรณำลงโทษหำกสมำชิ ก ฝ่ ำฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บัติ ต ำม ทั้งนี้ สมำชิ ก มี หน้ำ ที่
ดำเนินกำรให้ลูกค้ำของสมำชิกรับทรำบและยินยอมปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ำ
(2) ดำรงคุณสมบัติกำรเป็ นสมำชิกตลอดเวลำที่เป็ นสมำชิก
ทั้ง นี้ กรณี ที่ ส มำชิ ก ไม่ ส ำมำรถด ำรงคุ ณ สมบัติ เ รื่ องส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น และกำรด ำรง
เงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ สำนักหักบัญชี อำจพิ จำรณำผ่อนผันตำมที่ สำนักหักบัญชี เ ห็ นสมควร
(3) จัด ท ำและเก็ บ บัญ ชี ท รั พ ย์สิ น ของลู ก ค้ำ แยกออกจำกบัญ ชี ท รั พ ย์สิ น ของสมำชิ ก โดย
เคร่ งครัด
(4) ด ำเนิ นกำรเพื่ อ กำรบริ หำรควำมเสี่ ย งและวำงหลักประกันตำมหลักเกณฑ์ วิ ธีกำรและ
เงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด
(5) ดำเนิ น กำรชำระรำคำและส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ต ำมหลัก เกณฑ์ วิธี ก ำร และเงื่ อ นไขที่
สำนักหักบัญชี กำหนด

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 300 สมำชิก
(6) จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ของสมำชิ กและของลูกค้ำของ
สมำชิ กให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั โดยสมำชิ กต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำวไว้เป็ นระยะเวลำตำมที่สำนักงำน
ก.ล.ต. กำหนด หรื อตำมระยะเวลำที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
(7) จัดส่ งข้อมูลหรื อรำยงำนใดๆ ที่สำนักหักบัญชีร้องขอ โดยข้อมูลหรื อรำยงำนดังกล่ำวต้องมี
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั ตำมหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่ สำนักหักบัญชี กำหนด หำกสมำชิ ก
พบว่ำข้อมูลที่ จดั ส่ งไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนหรื อไม่เป็ นปั จจุ บนั สมำชิ กต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่ำวให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั โดยต้องแจ้งกำรแก้ไขดังกล่ำวให้สำนักหักบัญชี ทรำบทันทีพร้อมชี้ แจง
เหตุผลประกอบ
(8) ให้ค วำมร่ ว มมื อ และยิ น ยอมให้ส ำนัก หัก บัญ ชี ห รื อ บุ ค คลที่ ส ำนัก หัก บัญ ชี ม อบหมำย
ดำเนิ นกำรใดๆ เพื่อกำรตรวจสอบข้อมูล เอกสำร และหลักฐำนของสมำชิ ก ที่ เกี่ ยวกับกำรดำเนิ นงำน
ฐำนะทำงกำรเงิ น กำรตรวจสอบภำยในและกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง รวมทั้ง ระบบคอมพิว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ของสมำชิก
(9) ให้ควำมร่ วมมื อในกำรปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ของพนักงำนหรื อเจ้ำหน้ำที่ ของสำนักหักบัญชี หรื อ
บุคคลใดที่ ได้รับมอบหมำยจำกสำนักหักบัญชี คณะอนุ กรรมกำรวินยั และคณะอนุ กรรมกำรอุทธรณ์ของ
สำนักหักบัญชี
** (10) จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุน Clearing fund ที่สำนักหักบัญชีจดั ตั้งขึ้น
(11) ชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ หรื อค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมที่สำนักหักบัญชี กำหนด
(12) ยิ น ยอมให้สำนัก หัก บัญ ชี เ ปิ ดเผยหรื อ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ของสมำชิ ก หรื อ ของลู ก ค้ำ
ของสมำชิ กที่เกี่ยวกับกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ในระบบกำรชำระรำคำ
และส่ งมอบหลักทรัพย์ กำรดำเนินกำรเพื่อบริ หำรควำมเสี่ ยงในระบบกำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
และกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด หนังสื อเวียนหรื อคำสัง่ ของสำนักหักบัญชี รวมทั้งกำรพิจำรณำ
ลงโทษสมำชิ กให้แก่ทำงกำรหรื อหน่ วยงำนอื่ นเพื่อประโยชน์ในกำรกำกับดูแลให้แก่สำนักงำน ก.ล.ต.
ธนำคำรแห่ งประเทศไทย ตลำดหลักทรั พย์ ตลำดสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ สำนักหักบัญชี สัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำ และศูนย์รับฝำก หรื อเป็ นกำรเปิ ดเผยตำมที่ กฎหมำยกำหนด
(13) ในกรณี ที่สมำชิ กมีหน้ำที่ เปิ ดเผยข้อมูลของสมำชิ กหรื อลูกค้ำของสมำชิ กต่อทำงกำรหรื อ
หน่ ว ยงำนที่ ทำหน้ำ ที่ กำกับ ดู แ ลหรื อเป็ นกำรเปิ ดเผยตำมที่ ก ฎหมำยกำหนด และสำนัก หั ก บัญ ชี
ได้เปิ ดเผยข้อมูลของสมำชิ กหรื อลูกค้ำของสมำชิ กแล้ว ให้ถือว่ำสมำชิ กได้ปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ในกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่ำวแล้ว
(*ความในหลักเกณฑ์ 307.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับหลักทรั พย์ ) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 21 สิ งหาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 24 สิ งหาคม 2558 เป็ นต้ นไป)
(**ความในหลักเกณฑ์ 307.01 (10) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ใน
ส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรั พย์ ) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 3 สิ งหาคม 2563
เป็ นต้ นไป)

บริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 300 สมำชิก
*307.02 การมีระบบงานเชื่ อมโยงกับสานักหักบัญชี
ในกำรใช้บริ กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีกำรซื้ อขำยกันรวมทั้งบริ กำรที่เกี่ยวข้อง
สมำชิกต้องมีระบบงำนด้ำนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องและสำมำรถเชื่อมโยง
กับ ระบบงำนสำนักหักบัญ ชี โดยระบบงำนดังกล่ำ วอำจเป็ นระบบที่ ส มำชิ กหรื อสำนักหักบัญชี เ ป็ น
ผูจ้ ดั ให้มีข้ ึน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชี กำหนด
(*ความในหลักเกณฑ์ 307.02 เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหั กบัญชี (ในส่ วน
ที่เกี่ยวกับหลักทรั พย์ ) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 24 สิ งหาคม 2558
เป็ นต้ นไป)

308

การลงโทษและการพ้นจากสมาชิกภาพ

308.01 บทลงโทษ
หำกสมำชิกใดกระทำกำรฝ่ ำฝื นในกำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้อ บังคับ หนังสื อเวียน หรื อคำสั่งของสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชี อำจพิจำรณำลงโทษสมำชิ กนั้นอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรื อหลำยอย่ำงประกอบกันดังต่อไปนี้
(1) ตักเตือน
(2) ภำคทัณฑ์
(3) ปรับเป็ นเงิน
(4) จำกัดขอบเขตกำรใช้บริ กำรของสำนักหักบัญชี
(5) ระงับกำรให้บริ กำรของสำนักหักบัญชีเป็ นกำรชัว่ ครำว
(6) ให้พน้ จำกสมำชิกภำพ
(7) กระทำกำรใดๆ ที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร
ทั้งนี้ สำนักหักบัญชี อำจแจ้งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพย์ตำมที่เห็นสมควร
**308.02 การพ้ นจากสมาชิกภาพ
สำนักหักบัญชีอำจกำหนดให้สมำชิกพ้นจำกสมำชิกภำพในกรณี อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งดังต่อไปนี้
(1) สมำชิกลำออกโดยยื่นเป็ นหนังสื อต่อสำนักหักบัญชี
* (2) สมำชิกขำดคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ 302
(3) สมำชิ กมีกำรดำเนิ นงำนหรื อฐำนะทำงกำรเงิ นอยู่ในสภำพที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่
กำรชำระรำคำและส่ งมอบหลักทรัพย์
ให้สมำชิ กพ้นสมำชิ กภำพตั้งแต่วนั ที่สำนักหักบัญชี กำหนด ทั้งนี้ บุคคลที่พน้ จำกสมำชิ กภำพยังคง
ต้องผูกพันชำระหนี้ ค่ำเสี ยหำย ค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่คำ้ งชำระต่อสำนักหักบัญชีให้ครบถ้วน
(*ความในหลักเกณฑ์ 308.02 (2) เดิมถูกยกเลิก และให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่
เกี่ยวกับหลักทรั พย์ ) หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 3 สิ งหาคม 2563 เป็ นต้ นไป)
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ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 300 สมำชิก
(**ยกเลิกความในหลักเกณฑ์ 308.02 (4) โดยข้ อบังคับสานักหักบัญชี (ในส่ วนที่เกี่ยวกับหลักทรั พย์ ) หมวด 300
สมาชิ ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้ นไป)

*308.02-1 การดาเนินงานซึ่งแสดงให้ เห็นว่ าสมาชิกไม่ ได้ มคี วามตั้งใจจริงในการประกอบธุรกิจ
(*ยกเลิ ก ความในหลั ก เกณฑ์ 308.02-1 โดยข้ อบั ง คั บ ส านั ก หั ก บั ญ ชี (ในส่ วนที่ เ กี่ ย วกั บ หลั ก ทรั พย์ )
หมวด 300 สมาชิ ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้ นไป)
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ค่ าธรรมเนียม

สมำชิ กมีหน้ำที่ชำระค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริ กำรของสำนักหักบัญชี
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักหักบัญชีกำหนด
*********************
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