
ขอบังคับ 
ของ 

สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย 
 
 
 สมาคมน้ีเปนสมาคมท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย  จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด- 
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  และอยูในการควบคุมดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
 

   ......................................  
 
 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 
ขอ 1. สมาคมน้ีมีชื่อวา  "สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย" 
  เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  "แอสโซซิเอชั่น ออฟ ไทย เซคคิวริต้ี คอมพานีส" 
  เขียนชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  "Association of Thai Securities Companies" 
  คําวา "สมาคม"  ตอไปในขอบังคับน้ีใหหมายถึง "สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย" 
  คําวา "คณะกรรมการ"  ตอไปในขอบังคับน้ีใหหมายถึง "คณะกรรมการของสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย" 
 
ขอ 2. สํานักงานของสมาคมนี้ต้ังอยู ณ อาคารชุดเลครัชดาออฟฟศคอมเพล็กซ 2 ชั้น 5   
 เลขท่ี 195/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110     
 
ขอ 3. ตราของสมาคมเปนเครื่องหมาย… 
 

 
11 ตุลาคม 2554  
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หมวดที่ 2 

วัตถุที่ประสงค 
 
ขอ 4. วัตถุท่ีประสงคของสมาคมมีดังตอไปน้ี 
 4.1  เปนศูนยรวมของบริษัทหลักทรัพยทุกประเภท 
 4.2 สงเสริมและพัฒนาตลาดทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  รวมทั้งคุมครองปองกันและรักษาผลประโยชนของวงการ 
  ธุรกิจหลักทรัพย 
 4.3 สงเสริมและสนับสนุนสมาชิกของสมาคมใหไดรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยครบถวน 
 4.4 สงเสริมและพัฒนามาตรฐานอันดีในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย  เพื่อประโยชนของสมาชิกและประชาชน 
 4.5 ใหความรวมมือกับหนวยราชการท่ีเกี่ยวของในการออกระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย 
 4.6 รวมมือกับตลาดหลักทรัพย  ศูนยซื้อขายหลักทรัพย  บริษัทจดทะเบียน  หนวยงานหรือสถาบันใด ๆ  
  เพื่อประโยชนในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย 
 4.7 ควบคุมดูแลสมาชิกของสมาคมใหปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจท่ี 
  ทางสมาคมไดกําหนดขึ้น 
 4.8 ประสานความรวมมือระหวางสมาชิกในการแกไขปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย  รวมทั้งการ- 
  ประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิก  หรือกับบุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย 
 4.9 สงเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพรทางวิชาการ  และขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย 
 4.10 สงเสริมความสามัคคีและพัฒนาการดานกีฬาในหมูสมาชิก 
 4.11 บําเพ็ญสาธารณประโยชน  และกระทํากิจการอื่นใดท่ีจําเปนและสมควรเพื่อใหบรรลุตามวัตถุท่ีประสงค 
  ท่ีกลาวมาขางตน 
  

 ท้ังน้ี วัตถุท่ีประสงคทุกประการไมเกี่ยวของกับการเมือง 
 
 

หมวดที่ 3 
สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 
ขอ 5. สมาชิกของสมาคมมีประเภทเดียว คือ สมาชิกสามัญ 
 สมาชิกสามัญ ไดแก บริษัทหลักทรัพยท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยไมวาประเภทใด 
 
ขอ 6. บริษัทหลักทรัพยท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 5.  ซึ่งมีความประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหยื่นใบสมัคร 
 ตอเลขาธิการของสมาคมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมกําหนด 
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ขอ 7. ใหเลขาธิการฯนําใบสมัครของบริษัทหลักทรัพยผูสมัครเสนอตอคณะอนุกรรมการรับสมาชิกซึ่งไดรับการแตงต้ังขึ้น 
 โดยคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  เม่ือคณะอนุกรรมการมีมติเห็นควรใหรับบริษัทหลักทรัพยผูสมัครน้ันเขาเปน 
 สมาชิก ก็ใหคณะอนุกรรมการแจงใหเลขาธิการฯทราบ  ใหเลขาธิการฯนําใบสมัครน้ันเสนอตอคณะกรรมการใน 
 การประชุมคราวตอไปคร้ังแรก  เม่ือคณะกรรมการมีมติเห็นควรใหเสนอตอท่ีประชุมใหญ ก็ใหเลขาธิการฯเสนอ 
 ใบสมัครน้ันตอท่ีประชุมใหญคราวตอไปคร้ังแรก 
  มติของคณะกรรมการท่ีเห็นควรใหเสนอใบสมัครจะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของคณะ- 
 กรรมการท้ังหมด  และมติของท่ีประชุมใหญท่ีใหรับบริษัทหลักทรัพยผูสมัครเขาเปนสมาชิก  ก็จะตองไดคะแนน 
 เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของสมาชิกท่ีมาประชุม  การลงมติของคณะกรรมการและ 
 ท่ีประชุมใหญตามขอน้ีใหใชวิธีลงคะแนนลับ 
  เม่ือคณะอนุกรรมการ  คณะกรรมการ  หรือท่ีประชุมสมาชิกมีมติใหรับหรือไมรับผูใดเขาเปนสมาชิกแลว 
 ใหเลขาธิการฯมีหนังสือแจงใหผูสมัครน้ันทราบภายในกําหนดเจ็ดวันนับแตวันท่ีลงมติ  หนังสือแจงดังกลาว 
 ใหจัดสงเปนจดหมายไปรษณียลงทะเบียนไปยังท่ีอยูของผูสมัครตามท่ีปรากฎอยูในใบสมัคร 
 
ขอ 8. สมาชิกภาพเริ่มต้ังแตวันท่ีผูสมัครไดชําระคาลงทะเบียน  และคาบํารุงเรียบรอยแลว 
 
ขอ 9. สมาชิกแตละรายมีสิทธิแตงต้ังบุคคลธรรมดาขึ้นเปนผูแทนของตนเพื่อการใชสิทธิของสมาชิกตามขอบังคับน้ีได 
 เปนจํานวนไมเกินสองคนโดยแจงตอเลขาธิการฯเปนลายลักษณอักษร  ผูแทนของสมาชิกคนหน่ึงจะตองเปน 
 ผูท่ีดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการหรือกรรมการของบริษัทสมาชิก  สวนอีกคนหน่ึงจะแตงต้ังจากบุคคลซึ่งดํารง 
 ตําแหนงไมตํ่ากวาผูจัดการหรือผูอํานวยการฝายของบริษัทก็ได 
 
ขอ 10. สมาชิกพนจากสมาชิกภาพในกรณีดังตอไปน้ี 
 10.1 ลาออก 
 10.2 ลมละลาย หรือเลิกประกอบกิจการ 
 10.3 ไมชําระคาบํารุงตามขอ 13. และคณะกรรมการมีมติใหออก 
 10.4 ท่ีประชุมใหญของสมาคมมีมติใหเพิกถอนชื่อจากทะเบียนสมาชิกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม 
  ของจํานวนเสียงท้ังหมดของสมาชิกซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และตองมีจํานวนเสียงนับ

รวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของสมาชิก  
 
ขอ 11. ใหสมาชิกซึ่งถูกทางการเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยทุกประเภทท่ีไดรับพนจากสมาชิกภาพ 
 นับแตวันท่ีถูกเพิกถอน 
 
ขอ 12. ใหนายทะเบียนของสมาคมจัดทําทะเบียนสมาชิกตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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หมวดที่ 4 

คาลงทะเบียนและคาบํารุง 
 
ขอ 13. สมาชิกตองเสียคาลงทะเบียนสมาชิกแรกเขาเปนจํานวนเงิน 240,000.- บาท (สองแสนสี่หม่ืนบาทถวน) และ 
 คาบํารุงรายป ๆ ละ 240,000.- บาท (สองแสนสี่หม่ืนบาทถวน) โดยชําระภายในเดือนมกราคมของทุกป 
 
 

หมวดที่ 5 
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 

 
ขอ 14. สมาชิกมีสิทธิดังตอไปน้ี 
 14.1 ไดรับความชวยเหลือและการสงเคราะหในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกิจการอันอยูในวัตถุท่ีประสงคของสมาคม 
  ท่ีจะอํานวยใหได 
 14.2 เสนอความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําตอสมาคมหรือคณะกรรมการในเร่ืองใด ๆ อันเกี่ยวกับกิจการของ 
  สมาคม  เพื่อนํามาซึ่งความเจริญรุงเรืองของสมาคม 
 14.3 ขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสินของสมาคมได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอเลขาธิการฯ 
 14.4 เขารวมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็น ซักถามคณะกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญของ 
  สมาคม 
 14.5 มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม 
 
ขอ 15. สมาชิกมีหนาท่ีดังตอไปน้ี 
 15.1 ปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  และจรรยาบรรณท่ีสมาคมกําหนดขึ้นโดยเครงครัด 
 15.2 ประกอบธุรกิจตามมาตรฐานและจรรยาบรรณอันดีของธุรกิจ  เพื่อประโยชนสวนรวมของสมาชิกและ 
  ประชาชน 
 15.3 ประกอบธุรกิจดวยความสุจริตและยุติธรรมตอลูกคา 
 15.4 รวมมือกับสมาคมในกิจการตาง ๆ ของสมาคม 
 15.5 ปฏิบัติตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานดานธุรกิจหลักทรัพยตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยท่ีตนเปนสมาชิกไดกําหนดขึ้น 
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หมวดที่ 6 
คณะกรรมการของสมาคม 

 
ขอ 16. คณะกรรมการของสมาคม 
 16.1 ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงประกอบดวยผูแทนของบริษัทสมาชิก บริษัทละหน่ึงคนเปนกรรมการ 
  และผูอํานวยการสมาคมเปนกรรมการโดยตําแหนง 
 16.2 ใหบรรดากรรมการของสมาคมเลือกต้ังกันเองเพื่อดํารงตําแหนงนายกสมาคมและตําแหนงอ่ืน ๆ 
  ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
   ใหกรรมการท่ีไดรับเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามวรรคกอนมีวาระการดํารงตําแหนง 
  คราวละ 2 ป 
 16.3 ผูแทนของบริษัทสมาชิกท่ีมีสิทธิจะเปนกรรมการของสมาคมจะตองเปนผูท่ีดํารงตําแหนงเปน 
  กรรมการผูจัดการ หรือกรรมการของบริษัทสมาชิก 
 
ขอ 17. กรรมการของสมาคมพนจากตําแหนง เม่ือ 
 17.1 ตาย 
 17.2 ลาออก 
 17.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 16.3 
 17.4 บริษัทสมาชิกท่ีตนสังกัดพนจากสมาชิกภาพ 
 17.5 บริษัทสมาชิกท่ีตนสังกัดถอนการเปนผูแทน 
 17.6 ท่ีประชุมใหญมีมติถอดถอนดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของสมาชิกซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 17.7 เปนบุคคลลมละลาย 
 17.8 ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 
  หรือความผิดลหุโทษ 
 17.9 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีคําสั่งใหออกตามกฎหมาย 
 
ขอ 18. เม่ือมีกรรมการของสมาคมซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทสมาชิกใดพนจากตําแหนงใหบริษัทสมาชิกน้ันสงผูแทนของ 
 บริษัทคนใหมเขาดํารงตําแหนงแทน 
 
ขอ 19. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ตองมีกรรมการมารวมประชุมไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการ 
 ท้ังหมด  จึงจะถือวาครบเปนองคประชุม ใหนายกสมาคมเปนประธานของท่ีประชุม 
 
ขอ 20. มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ ใหถือเสียงขางมากของกรรมการท่ีมาเขาประชุม ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน 
 ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
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ขอ 21. ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยหน่ึงคร้ังภายในหน่ึงไตรมาส 
  ในกรณีท่ีนายกสมาคม หรือกรรมการของสมาคมไมนอยกวาหน่ึงในสี่เห็นสมควร จะมีการเรียกประชุม 
 เปนพิเศษขึ้นก็ได 
 
ขอ 22. ทุกคราวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ ใหมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการน้ันตอสํานักงานคณะ- 
 กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 30 วันนับแตวันท่ีเปลี่ยนแปลง 
 
ขอ 23. อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการใหเปนไปดังตอไปน้ี 
 23.1 บริหารกิจการของสมาคมใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของท่ีประชุมใหญ 
 23.2 ควบคุมดูแลทรัพยสินของสมาคม 
 23.3 รักษาผลประโยชนของสมาคม 
 23.4 แตงต้ังอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือท่ีปรึกษาเพ่ือการบริหารกิจการของสมาคม 
 23.5 กําหนดระเบียบขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวกับกิจการของสมาคมหรือท่ีใหสมาชิก 
  หรือผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ  รวมทั้งพิจารณาลงโทษสมาชิกหรือผูเกี่ยวของ ซึ่งฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบ 
  ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือจรรยาบรรณดังกลาวดวย 
 
ขอ 24. คณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑสําหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
 ในตางประเทศของสมาชิก 
 
ขอ 25. อํานาจหนาท่ีของกรรมการสมาคมในตําแหนงตาง ๆ มีดังน้ี 
 25.1 นายกสมาคม มีหนาท่ีดําเนินกิจการของสมาคมใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบในการปฏิบัติงานของ 
  สมาคม เปนผูแทนของสมาคมในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  และเปนประธานในท่ีประชุมของ 
  คณะกรรมการของสมาคม ตลอดจนในท่ีประชุมใหญสมาชิก 
 25.2 อุปนายกสมาคม มีหนาท่ีเปนผูชวยเหลือนายกสมาคมในกิจการท้ังปวงอันอยูในอํานาจหนาท่ีของนายก- 
  สมาคม  และเปนผูทําการแทนนายกสมาคม เม่ือนายกสมาคมไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
 25.3 เหรัญญิกสมาคม มีหนาท่ีรักษาและจายเงินของสมาคม ทําบัญชีการเงิน เก็บรักษา และจายพสัดุของ 
  สมาคม ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสมาคมจะไดมอบหมาย 
 25.4 นายทะเบียนสมาคม มีหนาท่ีเกี่ยวกับจัดทําทะเบียนสมาชิก และทะเบียนตาง ๆ อันมิใชทะเบียนเกี่ยวกับ 
  การเงินของสมาคม ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการของสมาคมจะไดมอบหมาย 
 25.5 ประชาสัมพันธสมาคม มีหนาท่ีเกี่ยวกับการโฆษณา เชิญชวนหาสมาชิก โฆษณากิจการและผลงานดานตาง ๆ 
  ของสมาคม  ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการของสมาคมจะไดมอบหมาย 
 25.6 เลขาธิการสมาคม มีหนาท่ีทําการโตตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารตาง ๆ ของสมาคม เปนเลขานุการใน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการของสมาคม และท่ีประชุมใหญตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ 
  ของสมาคมจะไดมอบหมาย 
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 25.7 ปฏิคมสมาคม มีหนาท่ีตอนรับรักษาสํานักงานของสมาคม รักษาความเรียบรอยของสถานที่ รักษาสมุดเยี่ยม 
  จัดสถานที่ประชุม ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการของสมาคมจะไดมอบหมาย 
 
ขอ 25/1 ใหคณะกรรมการเปนผูแตงต้ังผูอํานวยการสมาคมโดยใหไดรับเงินเดือน ผลประโยชนตอบแทนอยางอื่น 
 อีกท้ังมีอํานาจหนาท่ีและวาระการดํารงตําแหนงตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 
  มิใหนําความในขอ 16.2  ขอ 16.3  ขอ 17 และขอ 18 มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนงหรือพนจาก 
 ตําแหนงกรรมการของผูอํานวยการสมาคม 
 
ขอ 25/2 คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหนายกสมาคมแตงต้ังคณะกรรมการบริหารขึ้นคณะหน่ึงจํานวนไมนอยกวา 7 

คน และไมเกิน 11 คน  โดยมี  นายกสมาคมเปนประธานกรรมการบริหาร และผูอํานวยการสมาคมเปน
กรรมการบริหารโดยตําแหนง โดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการสมาคมมอบหมาย 

 
 

หมวดที่ 7 
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

 
ขอ 26. ในการประกอบธุรกิจ สมาชิกตองถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณตอไปน้ี 
 (1) สมาชิกตองประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีจริยธรรมในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับลูกคา 
  หรือประชาชน รวมท้ังสมาชิกอื่น 
 (2) สมาชิกตองปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนใหบริการ โดยใชความรูความ- 
  สามารถอยางเต็มท่ี ดวยความระมัดระวัง ดวยขอมูลท่ีเพียงพอและมีหลักฐานท่ีสามารถอางอิงได 
 (3) สมาชิกตองเปดเผยใหลูกคาทราบ ในกรณีท่ีสมาชิกมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกี่ยวเนื่อง 
  กับเร่ืองท่ีใหบริการน้ัน 
 (4) หามมิใหสมาชิกเปดเผยขอมูลของลูกคาท่ีตนไดลวงรูมาเน่ืองจากการดําเนินธุรกิจ อันเปนขอมูลท่ีตามปกติ 
  วิสัยจะพึงสงวนไวไมเปดเผย  เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาท่ีตามกฎหมาย หรือเปนการเปดเผยเพื่อ 
  ประโยชนตอระบบสถาบันการเงินหรือประชาชน 
 (5) หามมิใหสมาชิกชวยเหลือหรือสนับสนุนการกระทําอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ 
  ตลาดหลักทรัพย หรือการกระทําอันเปนความผิดเกี่ยวกับทรัพยโดยทุจริต หรือการกระทําอันเปนภัยตอ 
  เศรษฐกิจหรือความม่ันคงของประเทศ  ตลอดจนปกปดหรือมีสวนในการยักยายหรือจําหนายทรัพยสิน 
  ท่ีไดมาเน่ืองจากการกระทําดังกลาว 
 
ขอ 27. สมาคมอาจกําหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจขึ้นเพิ่มเติมหรือกําหนดขึ้นเฉพาะสําหรับธุรกิจของสมาชิก 
 แตละประเภทก็ได 
 
 

หมวดที่ 8 
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การลงโทษสมาชิก 
 
ขอ 28. สมาชิกใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือจรรยาบรรณของสมาคม สมาชิกน้ันอาจ

ไดรับการลงโทษในลักษณะอยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยางประกอบกันดังตอไปน้ีได 
 (1) ภาคฑัณฑ 
 (2) ปรับ 
 (3) ตัดสิทธิในการใชสิทธิใด ๆ ในฐานะสมาชิกของสมาคม 
 (4) ใหพนจากสมาชิกภาพ 

ใหการลงโทษตาม (1) (2) และ (3) เปนไปตามมติของคณะกรรมการ และใหการลงโทษตาม (4) 

เปนไปตามมติท่ีประชุมใหญของสมาคม 
 
ขอ 29. ในกรณีท่ีจะมีการพิจารณาลงโทษสมาชิกรายใดตามขอ 28. (3) และ (4) ใหคณะกรรมการแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริงและทําความเห็นสรุปเสนอการลงโทษ

ตามขอ 28. (3) ตอคณะกรรมการ และการลงโทษตามขอ 28. (4) ตอท่ีประชุมใหญของสมาคมแลวแตกรณี 

เพื่อประกอบการพิจารณาลงโทษกอน 
  คณะอนุกรรมการใหมีจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยจะแตงต้ังจากผูแทนสมาชิกและ/หรือบุคคลภายนอก 
 ผูทรงคุณวุฒิในเรื่องของธุรกิจหลักทรัพยก็ได 
 
ขอ 30. ในการพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการ จะตองแจงขอกลาวหาใหสมาชิกผูถูกกลาวหาไดทราบ 
 และใหโอกาสแกสมาชิกผูน้ันท่ีจะชี้แจงหรือเสนอพยานหลักฐานเพื่อแกขอกลาวหาท่ีมีตอตนดวยเสมอ 
 
 

หมวดที่ 9 
การประชุมใหญ 

 
ขอ 31. ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นงวดปการบัญชีของสมาคม 
  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดตามท่ีเห็นสมควร หรือเม่ือมีสมาชิกไมนอยกวาสิบราย 
 รองขอเปนลายลักษณอักษรใหเรียกประชุม 
 
ขอ 32. ใหสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมใหญสามัญและวิสามัญไปยังสมาชิกใหทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอน 
 วันประชุม  พรอมกับแจงใหทราบวาเรียกประชุมเพื่อการใด 



 
9

 
ขอ 33. ในวันประชุม ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม 
  ในกรณีการประชุมวิสามัญเพราะเหตุท่ีมีสมาชิกเปนผูรองขอ จะตองมีสมาชิกมาประชุมเปนจํานวนไมนอย 
 กวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดจึงจะครบเปนองคประชุม 
 
ขอ 34. การประชุมใหญท่ีไดนัดเรียกประชุม ณ วันและเวลาใด หากลวงพนกําหนดนัดแลวหน่ึงชั่วโมง ยังมีสมาชิกมา 
 ไมครบองคประชุม  ถาการประชุมใหญคราวน้ันไดเรียกนัดเพราะสมาชิกรองขอ ใหเลิกประชุม  ถามิใชเพราะ 
 สมาชิกรองขอ ใหเลื่อนการประชุมคราวน้ันไป และใหทําการบอกกลาวนัดประชุมอีกครั้งหน่ึง ภายในกําหนดเวลา 
 สิบสี่วันนับแตวันนัดประชุมใหญคราวแรก  และในการประชุมคราวหลังน้ีมีสมาชิกมาประชุมมากนอยเพียงใด 
 ก็ใหถือเปนองคประชุม 
 
ขอ 35. ใหนายกสมาคมเปนประธานในท่ีประชุมใหญ 
 
ขอ 36. กิจการท่ีพึงกระทําในที่ประชุมใหญสามัญ ไดแก 
 36.1 รับรองรายงานการประชุมใหญคราวกอน 
 36.2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 
 36.3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีรายไดรายจายของสมาคม 
 36.4 พิจารณาเลือกต้ังนายกสมาคมและกรรมการของสมาคม (ถามี) 
 36.5 พิจารณาเลือกต้ังผูสอบบัญชีของสมาคม และกําหนดคาตอบแทน 
 36.6 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
ขอ 37. ใหท่ีประชุมใหญวิสามัญปรึกษากิจการไดเฉพาะหัวขอท่ีระบุไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเทาน้ัน จะปรึกษา 
 กิจการอื่นอันใดมิได 
 
ขอ 38. เวนแตมีการกําหนดไวเปนอยางอื่น การลงมติในท่ีประชุมใหญใหถือคะแนนเสียงขางมากของสมาชิกซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยใหถือวาสมาชิกแตละรายมีคะแนนเสียงเปนหน่ึงเสียง  ไมวาจะเปนการ
ลงคะแนนโดยวิธีลับหรือวิธีเปดเผย ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมเปนผูชี้ขาด 

 
 

หมวดที่ 10 
การเงินการบัญชีของสมาคม 

 
ขอ 39. ใหคณะกรรมการจัดทํางบดุลและบัญชีรายไดรายจายปละ 1 ครั้ง  แลวสงใหผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในเวลา 
 ไมเกินเดือนมกราคมของปถัดไป โดยใหถือเอาวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปเปนวันสิ้นรอบปการบัญชีของสมาคม 
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ขอ 40. ใหคณะกรรมการสมาคมจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคมรอบปท่ีผานมา เพื่อเสนอตอท่ีประชุม- 
 ใหญสามัญ 
 
ขอ 41. ผูสอบบัญชีซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกต้ังมีอํานาจเขาตรวจสอบสมุดบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของ 
 สมาคม  และมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจาหนาท่ีของสมาคมทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับบัญชีและ 
 เอกสารดังกลาว ในการน้ีกรรมการและเจาหนาท่ีจะตองชวยเหลือและใหความสะดวกทุกประการเพื่อตรวจสอบ 
 เชนวาน้ัน 
 
ขอ 42. สมุดบัญชี และเอกสารการเงินของสมาคมจะตองเก็บรักษาไว ณ สํานักงานของสมาคม และใหอยูในความดูแล 
 รับผิดชอบของเหรัญญิกของสมาคมหรือผูท่ีคณะกรรมการไดมอบหมาย 
 
ขอ 43.เงินสดของสมาคมจะตองนําฝากไว ณ ธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงิน ซึ่งต้ังอยูในเขตทองท่ีจังหวัด 
 ท่ีสมาคมต้ังอยูในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการ 
  ใหมีเงินทดรองจายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไมเกินวงเงิน 20,000.- บาท (สองหม่ืนบาทถวน) ในการน้ี 
 เหรัญญิกฯ หรือผูท่ีเหรัญญิกฯ ไดมอบหมายเปนผูรับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน  
  การฝากและการถอนเงินของสมาคมใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
ขอ 44. ใหนายกสมาคม อุปนายกสมาคม หรือเลขาธิการสมาคมคนใดคนหน่ึงมีอํานาจสั่งจายเงินเกี่ยวกับกิจการ 
 ของสมาคมไดครั้งละไมเกิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถวน) ในการจายเงินของสมาคมครั้งละเกินกวา  
 200,000.- บาท ใหกระทําโดยมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการทุกครั้งไป 
 
 
 

หมวดที่ 11 
การแกไขขอบังคับ การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี 

 
ขอ 45. ขอบังคับของสมาคมจะแกไขเพิ่มเติมไดโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาการแกไขขอบังคับซึ่ง 
 แตงต้ังขึ้นโดยคณะกรรมการ  หากคณะอนุกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวาสมควรใหแกไขขอบังคับ ก็ให 
 เสนอความเห็นน้ันตอคณะกรรมการ  เม่ือคณะกรรมการเห็นชอบดวยกับการท่ีจะแกไขน้ันแลว ก็ใหคณะ- 
 กรรมการนําขอเสนอแกไขดังกลาวตอท่ีประชุมใหญของสมาชิก 
  มติของคณะกรรมการท่ีเห็นชอบดวยกับขอเสนอแกไขตองมีจํานวนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของคณะ- 
 กรรมการท้ังหมด  และมติของท่ีประชุมใหญท่ีเห็นชอบใหแกไขก็จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 
 สามในสี่ของจํานวนสมาชิกท่ีเขารวมประชุม 
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ขอ 46. การเลิกสมาคม สมาคมจะเลิกกิจการดวยเหตุดังตอไปน้ี 
 46.1 เม่ือลมละลาย 
 46.2 ท่ีประชุมใหญลงมติใหเลิกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกท้ังหมด 
 46.3 จํานวนสมาชิกของสมาคมลดลงเหลือตํ่ากวาสิบหาราย 
 46.4 เม่ือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีคําสั่งตามกฎหมายใหเลิกสมาคม 
 
ขอ 47. การชําระบัญชี เม่ือสมาคมนี้ตองเลิกไปเพราะเหตุหน่ึงเหตุใด ใหมีการชําระบัญชีของสมาคม ในกรณีท่ีสมาคม 
 ตองเลิกไปตามขอ 46.2 ใหท่ีประชุมใหญคราวน้ันลงมติเลือกต้ังกําหนดตัวผูชําระบัญชีเสียดวย 
  ในกรณีท่ีสมาคมตองเลิกไปตามขอ 46.4 คณะกรรมการชุดสุดทายเปนผูชําระบัญชี 
  หากมีทรัพยสินของสมาคมเหลือจากการชําระบัญชี ใหยกใหแกนิติบุคคลในประเทศไทยท่ีมีวัตถุประสงค 
 เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแหงหน่ึงแหงใด หรือหลายแหง ตามมติของท่ีประชุมใหญ 
 
 

หมวดที่ 12 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ 48. เม่ือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดออกใบอนุญาตและรับรองจดทะเบียน 
 สมาคมแลว 
 48.1 ใหคณะกรรมการของสมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพยซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีสํานักงานฯรับจดทะเบียน 
  ดังกลาวทําหนาท่ีคณะกรรมการของสมาคมเปนการชั่วคราว จนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการสมาคม 
  ชุดแรก ซึ่งตองจัดใหมีขึ้นภายในเวลาไมเกินหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาตและจดทะเบียน 
  เปนสมาคม 
 48.2 ใหบรรดาสมาชกิของสมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพยเปนสมาชิกของสมาคมโดยมิตองสมัครเขาเปน 
  สมาชิกอีก 
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