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ขอ้บงัคบั 

ของ 

สมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย 
 

 
 สมาคมน้ีเป็นสมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์ จดัต ัง้ขึ้นตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด- 
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และอยู่ในการควบคุมดูแลของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 
 

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

 

 

หมวดที่ 1 

บททัว่ไป 

 

ขอ้ 1. สมาคมน้ีมชีื่อว่า "สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย" 
  เรยีกชื่อเป็นภาษาองักฤษว่า "แอสโซซเิอช ัน่ ออฟ ไทย เซคคิวริตี้  คอมพานีส"์ 
  เขยีนชื่อเป็นภาษาองักฤษว่า "Association of Thai Securities Companies" 
  ค าว่า "สมาคม" ต่อไปในขอ้บงัคบัน้ีใหห้มายถงึ "สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย" 
  ค าว่า "คณะกรรมการ" ต่อไปในขอ้บงัคบัน้ีใหห้มายถงึ "คณะกรรมการของสมาคมบริษทัหลกัทรพัยไ์ทย" 
 
ขอ้ 2. ส านกังานของสมาคมน้ีต ัง้อยู่ ณ อาคารชดุเลครชัดาออฟฟิศคอมเพลก็ซ ์2 ช ัน้ 5 

 เลขที ่195/6 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

ขอ้ 3. ตราของสมาคมเป็นเครื่องหมาย 

 
. 
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หมวดที่ 2 

วตัถทุี่ประสงค ์
 

ขอ้ 4. วตัถทุี่ประสงคข์องสมาคมมดีงัต่อไปน้ี 

 4.1  เป็นศูนยร์วมของบรษิทัหลกัทรพัยท์กุประเภท 

 4.2 ส่งเสริมและพฒันาตลาดทุน ธุรกิจหลกัทรพัย์ รวมท ัง้คุม้ครองป้องกนัและรกัษาผลประโยชน์ 

ชื่อเสยีง และภาพพจนข์องวงการธุรกจิหลกัทรพัย ์

 4.3 ส่งเสรมิและสนบัสนุนสมาชกิของสมาคมใหไ้ดร้บัใบอนุญาตการประกอบธุรกจิหลกัทรพัยโ์ดยครบถว้น 

 4.4 ส่งเสรมิและพฒันามาตรฐานอนัดใีนการประกอบธุรกจิหลกัทรพัย ์เพือ่ประโยชนข์องสมาชกิและประชาชน 

 4.5 ใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยราชการทีเ่กี่ยวขอ้งในการออกระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์

 4.6 ร่วมมอืกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัย ์บรษิทัจดทะเบยีน หน่วยงานหรอืสถาบนัใดๆ เพือ่ประโยชนใ์นการพฒันาธุรกจิ

หลกัทรพัย ์

 4.7 ควบคุมดูแลสมาชิกของสมาคมใหป้ฏบิตัิตามระเบยีบขอ้บงัคบัและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิที่ 

  ทางสมาคมไดก้ าหนดขึ้น 

 4.8 ประสานความร่วมมอืระหว่างสมาชกิในการแกไ้ขปญัหาต่างๆ เกี่ยวกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์รวมท ัง้การ- 

  ประนอมขอ้พพิาทระหว่างสมาชิก หรอืกบับุคคลภายนอกอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการประกอบธุรกจิหลกัทรพัย ์

 4.9 ส่งเสรมิการศึกษา วจิยั และการเผยแพร่ทางวชิาการและขา่วสารเกี่ยวกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์

 4.10 ส่งเสรมิความสามคัคี พฒันาการดา้นกฬีา และกจิกรรมอื่นๆ ที่สรา้งความสามคัคีในหมูส่มาชิก 

 4.11 บ าเพญ็สาธารณประโยชน ์และกระท ากจิการอื่นใดทีจ่  าเป็นและสมควรเพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถทุี่ประสงค์ 

  ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 

 4.12 ส่งเสรมิและสนบัสนุนการฝึกอบรมทีเ่ป็นประโยชนต่์อสมาชิกและประชาชน 

 4.13 ส่งเสรมิและใหค้วามร่วมมอืกบัสถาบนัหรอืสมาคมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตลาดทนุต่างประเทศ เพือ่ประโยชนข์อง

สมาชกิและประชาชน 

 4.14 สนบัสนุนกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสมาคม ธุรกจิหลกัทรพัย ์ธุรกิจบรกิารทางการเงนิ และการลงทนุ 

  

 ทัง้น้ี วตัถทุี่ประสงคท์กุประการไมเ่กี่ยวขอ้งกบัการเมอืง 
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หมวดที่ 3 

สมาชิกและสมาชิกภาพ 
 

ขอ้ 5. สมาชกิของสมาคมมปีระเภทเดียว คือ สมาชกิสามญั 

 สมาชกิสามญั ไดแ้ก่ บรษิทัหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทนายหนา้ซื้อขาย

หลกัทรพัยจ์ากกระทรวงการคลงั แต่ไมร่วมถงึบริษทัหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจินายหนา้ซื้อขาย

หลกัทรพัยป์ระเภททีใ่หบ้รกิารแบบจ ากดัชนิดของตราสารอื่นใดทีม่ใิช่ตราสารทนุ 

 

บริษทัหลกัทรพัยท์ี่ประกอบธุรกิจหลกัทรพัยซ์ึง่ไมไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิประเภทนายหนา้ซื้อขาย

หลกัทรพัยต์ามทีก่  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบัน้ี และมสีถานะเป็นสมาชกิสมาคมก่อนวนัทีข่อ้บงัคบัฉบบัน้ีมผีลใช ้

บงัคบั ใหส้ามารถเป็นสมาชกิของสมาคมต่อไปได ้

 
กรณีที่บริษทัหลกัทรพัยผู์ส้มคัรรายใดไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทอื่นใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่

ขอ้บงัคบัก าหนด ใหค้ณะกรรมการมอี านาจพจิารณาผ่อนผนัไดเ้ป็นรายกรณี 

 
ขอ้ 6. บริษทัหลกัทรพัยท์ีม่คุีณสมบตัติามขอ้ 5. ซึง่มคีวามประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของสมาคม ใหย้ืน่ใบสมคัร 

 ต่อเลขาธกิารของสมาคมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 
 

ขอ้ 7. เมือ่เหน็ว่าบริษทัหลกัทรพัยผู์ส้มคัรมคุีณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ 5 ใหเ้ลขาธิการน าใบสมคัรของบรษิทัหลกัทรพัย์

ผูส้มคัรเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณาคุณสมบตัิและรบับรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้เป็นสมาชิก 

  
 ใหเ้ลขาธิการมหีนงัสอืแจง้ใหผู้ส้มคัรนัน้ทราบภายในก าหนดเจด็วนันบัแต่วนัที่มมีต ิและใหเ้ลขาธกิารแจง้การรบั

สมาชกิใหมใ่หส้มาชกิทราบเมือ่ผูส้มคัรไดช้ าระค่าลงทะเบยีน และค่าบ  ารุงเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
ขอ้ 8. สมาชกิภาพเริ่มต ัง้แต่วนัทีผู่ส้มคัรไดช้ าระค่าลงทะเบยีน และค่าบ  ารุงเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
ขอ้ 9. สมาชกิแต่ละรายมสีทิธิแต่งต ัง้บุคคลเป็นผูแ้ทนหลกัและผูแ้ทนส ารองของตนเพือ่การใชส้ทิธขิองสมาชกิตาม

ขอ้บงัคบัน้ีไดเ้ป็นจ านวนไม่เกนิสองคนโดยแจง้ต่อเลขาธิการเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยผูแ้ทนหลกัของสมาชิก

คนหน่ึงจะตอ้งเป็นผูท้ีด่  ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสูงสุดของสมาชกิหรอืกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและมอี านาจ

ลงนามของสมาชิกซึง่ปฏบิตัหินา้ทีเ่ต็มเวลา  ส่วนผูแ้ทนส ารองจะแต่งต ัง้จากบคุคลซึง่เป็นผูบ้รหิารไมเ่กินล  าดบั

ทีส่องรองจากผูบ้ริหารสูงสุด 
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ขอ้ 10. สมาชกิพน้จากสมาชิกภาพในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 10.1 ลาออก 

 10.2 ลม้ละลาย หรอืเลกิประกอบกจิการ 

 10.3 ไมช่ าระค่าบ  ารุงตามขอ้ 12. และคณะกรรมการมมีติใหพ้น้จากการเป็นสมาชิก 

 10.4 ใหส้มาชกิซึง่ถกูทางการเพกิถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกจิหลกัทรพัยท์ุกประเภททีไ่ดร้บั พน้จาก

สมาชกิภาพนบัแต่วนัทีถ่กูเพกิถอน 

 10.5 ทีป่ระชุมใหญ่ของสมาคมมมีตใิหเ้พกิถอนชื่อจากทะเบยีนสมาชิกดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสองในสาม 

  ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของสมาชกิทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และตอ้งมจี  านวนเสยีงนบั

รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของสมาชกิ  

 
ขอ้ 11. ใหน้ายทะเบยีนของสมาคมจดัท าทะเบยีนสมาชิกตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 
หมวดที่ 4 

ค่าลงทะเบียนและคา่บ ารุง 

 
ขอ้ 12. สมาชกิตอ้งช าระค่าลงทะเบยีนสมาชกิแรกเขา้และค่าบ  ารุงรายปี ตามทีป่ระชุมใหญ่ลงมติก าหนดจ านวนเงนิใน

การเรยีกเกบ็จากสมาชกิ โดยช าระภายในเดอืนมกราคมของทกุปี 

 

 

หมวดที่ 5 

สทิธแิละหนา้ที่ของสมาชิก 

 
ขอ้ 13. สมาชกิมสีทิธดิงัต่อไปน้ี 

 13.1 ไดร้บัความช่วยเหลอืและการสงเคราะหใ์นเรื่องที่เกี่ยวกบักจิการอนัอยู่ในวตัถทุี่ประสงคข์องสมาคม 

  ทีจ่ะอ านวยใหไ้ด ้

 13.2 เสนอความคิดเหน็หรอืใหค้ าแนะน าต่อสมาคมหรอืคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อนัเกี่ยวกบักจิการของ 

  สมาคม เพือ่น ามาซึง่ความเจรญิรุ่งเรอืงของสมาคม 

 13.3 ขอตรวจสอบกจิการและทรพัยส์นิของสมาคมได ้โดยท าเป็นหนงัสอืยืน่ต่อเลขาธกิาร 

 13.4 เขา้ร่วมประชมุ อภปิราย แสดงความคิดเหน็ ซกัถามคณะกรรมการ เสนอญตัตใินการประชมุใหญ่ของ 

  สมาคม 

 13.5 มสีทิธปิระดบัเครื่องหมายของสมาคม 
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ขอ้ 14. สมาชกิมหีนา้ทีด่งัต่อไปน้ี 

 14.1 ปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ ค าส ัง่ วธิปีฏบิตั ิหนงัสอืเวยีน  จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทาง 

  ปฏบิตังิาน ทีส่มาคมก าหนดขึ้น มตขิองที่ประชมุสมาชกิทีแ่จง้ใหส้มาชกิรบัทราบโดยเคร่งครดั  

 14.2 ประกอบธุรกจิตามมาตรฐานและจรรยาบรรณอนัดขีองธุรกจิ เพื่อประโยชนส์่วนรวมของสมาชกิและ 

  ประชาชน 

 14.3 ประกอบธุรกจิดว้ยความสุจรติและยุตธิรรมต่อลูกคา้ 

 14.4 ร่วมมอืกบัสมาคมในกจิการต่าง ๆ ของสมาคม 

 14.5 ปฏบิตัิตามมาตรฐานของการปฏบิตังิานดา้นธุรกจิหลกัทรพัยต์ามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานทีก่  ากบัดูแลสมาชิก 

 14.6   ยนิยอมใหส้มาคม หรือหน่วยงานภายนอกที่มขีอ้ตกลงความร่วมมอืกบัสมาคมและที่ประชุมสมาชิกมมีติ

ใหค้วามเหน็ชอบเขา้ตรวจสอบการด าเนินงานของสมาชกิตามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ ค าส ัง่ วธิีปฏบิตั ิ

หนงัสอืเวยีน จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางปฏบิตัิงาน ที่สมาคมก าหนดขึ้น มติของที่ประชุมสมาชิกที่

แจง้ใหส้มาชิกรบัทราบ รวมถึงยินยอมใหห้น่วยงานภายนอกดงักล่าวเปิดเผยหรือจดัส่งขอ้มูล เอกสาร

หลกัฐานทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบใหก้บัสมาคม  

   

 
หมวดที่ 6 

คณะกรรมการของสมาคม 
 

ขอ้ 15. คณะกรรมการของสมาคม 

 15.1 ใหม้ีคณะกรรมการคณะหน่ึงท าหนา้ที่ก  ากบัดูแลการบริหารกิจการของสมาคม มีจ านวน 11 คน

คณะกรรมการน้ีตอ้งเป็นผูแ้ทนหลกัของบริษทัสมาชิกที่ไดม้าจากการเลือกตัง้ของที่ประชุมใหญ่ของ

สมาชกิ ใหน้ายกสมาคมและเลขาธกิารสมาคมเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

 15.2 ใหท้ี่ประชุมใหญ่ของสมาชิกเลอืกตัง้ผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งนายกสมาคม 1 คน และต าแหน่งกรรมการของ

สมาคมอกี 9 คนตามล าดบั 

ใหน้ายกสมาคมด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี และอาจไดร้บัเลอืกตัง้อีกได ้ใหก้รรมการของสมาคมมี

วาระละ 3 ปี ในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีทกุคร ัง้ใหก้รรมการของสมาคมที่ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งนายก

สมาคมและเลขาธิการสมาคมออกจากต าแหน่งจ านวนสามคน โดยใหผู้ท้ี่อยู่ในวาระนานที่สุดออกก่อน

และหากมจี านวนกรรมการอยู่ในวาระนานมากกว่าสามคนใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกรรมการที่อยู่ในวาระนาน

เท่ากนัและใหถ้อืว่าการออกจากต าแหน่งในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีเป็นการออกตามวาระ เพื่อใหม้ี

การเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระนัน้ กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ

ไดร้บัเลอืกตัง้อกีได ้
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15.3 นายกสมาคมอาจพจิารณาแต่งต ัง้ผูท้ีเ่ป็นกรรมการตลาดหลกัทรพัยซ์ึ่งสมาชิกเลอืกตัง้ตามพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 เป็นกรรมการสมทบ โดยวาระการด ารงต าแหน่งและการพน้

จากต าแหน่งของกรรมการสมทบใหเ้ป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่งของ

กรรมการตลาดหลกัทรพัย ์

ใหก้รรมการสมทบมสีทิธเิขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่ไม่มสีทิธิออกเสยีง ไม่นบัเป็นองคป์ระชุม

ของคณะกรรมการ และไมถ่อืเป็นกรรมการตามขอ้ 15.1 ที่ตอ้งจดทะเบยีนตามขอ้ 21 แต่ทุกคราวที่มกีาร

เปลี่ยนแปลงตวักรรมการสมทบ ใหม้หีนงัสือแจง้เปลี่ยนแปลงกรรมการนัน้ต่อส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์พือ่ทราบโดยไมช่กัชา้ 

มใิหน้ าความในขอ้ 16 ขอ้ 17 ขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 20 ขอ้ 22 และขอ้ 23 มาใชบ้งัคบักบักรรมการ

สมทบ 

 

ขอ้ 16. กรรมการของสมาคมพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

 16.1 ตาย 

 16.2 ลาออก 

 16.3 ขาดคุณสมบตัติามขอ้ 15.1 

 16.4 บริษทัสมาชกิทีต่นสงักดัพน้จากสมาชกิภาพ 

 16.5 บริษทัสมาชกิทีต่นสงักดัถอนการเป็นผูแ้ทน 

 16.6 ที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงท ัง้หมดของสมาชิกซึ่งมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 16.7 เป็นบคุคลลม้ละลาย 

 16.8 ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาท 

  หรอืความผดิลหุโทษ 

 16.9 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์คี าส ัง่ใหอ้อกตามกฎหมาย 

 
ขอ้ 17. เมือ่มกีรรมการของสมาคมพน้จากต าแหน่งใหม้กีารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง โดย

กรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้จะอยู่ในต าแหน่งตามวาระที่เหลอืของกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง ซึ่งจะตอ้ง

ก าหนดใหม้กีารเลอืกตัง้ภายในหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนันบัจากวนัที่กรรมการพน้จากต าแหน่ง 

 
ขอ้ 18. ในการประชมุคณะกรรมการทุกคร ัง้  ตอ้งมกีรรมการมาร่วมประชมุไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท ัง้หมด

จงึจะถอืว่าครบเป็นองคป์ระชมุ ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานของทีป่ระชุม 

 
ขอ้ 19. มตขิองที่ประชมุคณะกรรมการ ใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าเขา้ประชมุ ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธาน 

 ในที่ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด 
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ขอ้ 20. ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ยหน่ึงคร ัง้ภายในหน่ึงไตรมาส ในกรณีทีน่ายกสมาคมหรือกรรมการของ

สมาคมไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึงเหน็สมควร จะมกีารเรียกประชมุเป็นพเิศษขึ้นกไ็ด ้

 
ขอ้ 21. ทกุคราวทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวักรรมการ ใหม้กีารจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงกรรมการนัน้ต่อส านกังานคณะ- 

 กรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่ปลีย่นแปลง 

 
ขอ้ 22. อ านาจและหนา้ทีข่องคณะกรรมการใหเ้ป็นไปดงัต่อไปน้ี 

 22.1 ก ากบัดูแลการบริหารกจิการของสมาคมใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของที่ประชมุใหญ่ 

 22.2 ควบคุมดูแลทรพัยส์นิของสมาคม 

 22.3 รกัษาผลประโยชนแ์ละภาพพจนอ์นัดงีามของสมาคม 

 22.4 แต่งต ัง้อนุกรรมการ คณะท างาน หรอืที่ปรึกษาเพือ่การบริหารกจิการของสมาคมและเพือ่ประโยชนใ์นการ

ก ากบัดูแลการบริหารกจิการของสมาคม 

 22.5 แต่งต ัง้เลขาธกิารสมาคม 

 22.6 ก าหนดขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ ค าส ัง่ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวกบัการท าธุรกิจหลกัทรพัยห์รือที่ให ้

สมาชกิหรอืผูเ้กี่ยวขอ้งถอืปฏบิตัิ รวมท ัง้พจิารณาลงโทษสมาชิกหรือผูเ้กี่ยวขอ้ง ซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัิตาม

ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ ค าส ัง่ หรอืจรรยาบรรณดงักลา่วดว้ย 

 
ขอ้ 23. อ านาจหนา้ทีข่องกรรมการในต าแหน่งต่างๆ ดงัน้ี 

 23.1 นายกสมาคม เป็นผูแ้ต่งต ัง้กรรมการเพือ่ด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามทีเ่หน็สมควร และมหีนา้ทีก่  ากบัดูแล

การบริหารกจิการของสมาคมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบยีบในการปฏบิตังิานของสมาคม เป็นผูแ้ทน

ของสมาคมในกจิการอนัเกี่ยวกบับคุคลภายนอก และเป็นประธานในที่ประชมุของคณะกรรมการ

ตลอดจนในที่ประชมุใหญ่สมาชิก 

 23.2 อปุนายกสมาคม มหีนา้ที่เป็นผูช่้วยเหลอืนายกสมาคมในกจิการท ัง้ปวงอนัอยู่ในอ านาจหนา้ทีข่องนายก- 

  สมาคม และเป็นผูท้  าการแทนนายกสมาคม เมือ่นายกสมาคมไม่อยู่หรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้

 23.3 เหรญัญิกสมาคม มหีนา้ทีก่  ากบัดูแลรกัษาการจ่ายเงนิ การท าบญัชกีารเงนิ การเก็บรกัษาทรพัยส์นิและพสัดุ 

  ของสมาคม ตลอดจนปฏบิตัิหนา้ทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 

 23.4 นายทะเบยีนสมาคม มหีนา้ทีก่  ากบัดูแลจดัท าทะเบยีนสมาชกิ และทะเบยีนต่างๆ อนัมใิช่ทะเบยีนเกี่ยวกบั 

  การเงนิของสมาคม ตลอดจนปฏบิตัิหนา้ทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการจะไดม้อบหมาย 
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ขอ้ 24. เลขาธิการสมาคมใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งต ัง้  โดยใหป้ฏิบตัิงานเต็มเวลาและใหไ้ดร้บัเงินเดือนและ

ผลประโยชนต์อบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด และมหีนา้ที่รบัผิดชอบดา้นการวางแผนงาน การ

บริหารจดัการดา้นการเงิน ภาษี ความเสี่ยง งานดา้นทรพัยากรบุคคล งบประมาณ และการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธส์มาคม และท าหนา้ทีใ่นการโตต้อบหนงัสอื เกบ็รกัษาเอกสารต่างๆ ของสมาคมเป็นเลขานุการในที่

ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดม้อบหมายและ

วาระการด ารงต าแหน่งตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 

มใิหน้ าความในขอ้ 15.1 ขอ้ 15.2 ขอ้ 16.4 และขอ้ 16.5 มาใชบ้งัคบัแก่การด ารงต าแหน่งหรอืพน้จาก

ต าแหน่งกรรมการของเลขาธิการสมาคม 
 

 

หมวดที่ 7 

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 

 
ขอ้ 25. ในการประกอบธุรกจิสมาชกิตอ้งถอืปฏบิตัิตามจรรยาบรรณต่อไปน้ี 

 (1) สมาชกิตอ้งประกอบธุรกจิดว้ยความซือ่สตัย ์สุจรติ และมจีรยิธรรมในการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัลูกคา้ 

  หรอืประชาชน รวมท ัง้สมาชิกอื่น 

 (2) สมาชกิตอ้งปฏบิตัิต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม และไมเ่ลอืกปฏบิตัิ ตลอดจนใหบ้ริการ โดยใชค้วามรูค้วาม- 

  สามารถอย่างเต็มที ่ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ ดว้ยขอ้มลูที่เพยีงพอและมหีลกัฐานทีส่ามารถอา้งองิได ้

 (3) สมาชกิตอ้งเปิดเผยใหลู้กคา้ทราบ ในกรณีทีส่มาชิกมสี่วนไดเ้สยีไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มเกี่ยวเน่ือง 

  กบัเรื่องทีใ่หบ้ริการนัน้ 

 (4) หา้มมใิหส้มาชกิเปิดเผยขอ้มลูของลูกคา้ที่ตนไดล้ว่งรูม้าเน่ืองจากการด าเนินธุรกจิ อนัเป็นขอ้มลูทีต่ามปกติ 

  วสิยัจะพงึสงวนไวไ้มเ่ปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ตามกฎหมาย หรอืเป็นการเปิดเผยเพือ่ 

  ประโยชนต่์อระบบสถาบนัการเงนิหรอืประชาชน 

 (5) หา้มมใิหส้มาชกิใหค้วามช่วยเหลอืหรอืสนบัสนุนการกระท าอนัเป็นความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืการกระท าอนัเป็นความผดิเกี่ยวกบัทรพัยโ์ดยทจุรติ หรอืการกระท าอนัเป็นภยั

ต่อเศรษฐกจิหรอืความม ัน่คงของประเทศ ตลอดจนปกปิดหรอืมสี่วนในการยกัยา้ยหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิ 

  ทีไ่ดม้าเน่ืองจากการกระท าดงักลา่ว 

 
ขอ้ 26. สมาคมอาจก าหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิขึ้นเพิม่เตมิหรอืก าหนดขึ้นเฉพาะส าหรบัธุรกจิของสมาชกิ 

 แต่ละประเภทกไ็ด ้
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หมวดที่ 8 

การลงโทษสมาชิก 

 
ขอ้ 27. สมาชกิใดฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัิตามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ ค าส ัง่ หรอืจรรยาบรรณของสมาคม สมาชกินัน้อาจ

ไดร้บัการลงโทษในลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดหรอืหลายอย่างประกอบกนัดงัต่อไปน้ีได ้

 (1) ภาคฑณัฑ ์

 (2) ปรบั 

 (3) ตดัสทิธใินการใชส้ทิธใิด ๆ ในฐานะสมาชิกของสมาคม 

 (4) ใหพ้น้จากสมาชกิภาพ 

ใหก้ารลงโทษตาม (1) (2) และ (3) เป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการ และใหก้ารลงโทษตาม (4) 

เป็นไปตามมติที่ประชมุใหญ่ของสมาคม 

 
ขอ้ 28. ในกรณีที่จะมีการพิจารณาลงโทษสมาชิกรายใดตามขอ้ 27. (3) และ (4) ใหค้ณะกรรมการแต่งตัง้

คณะอนุกรรมการขึ้นคณะหน่ึงเพื่อพิจารณาสอบสวนหาขอ้เท็จจริงและท าความเห็นสรุปเสนอการลงโทษ

ตามขอ้ 27. (3) ต่อคณะกรรมการ และการลงโทษตามขอ้ 27. (4) ต่อทีป่ระชมุใหญ่ของสมาคมแลว้แต่กรณี 

เพือ่ประกอบการพจิารณาลงโทษก่อน 

  คณะอนุกรรมการใหม้จี  านวนไม่นอ้ยกว่าสามคนโดยจะแต่งต ัง้จากผูแ้ทนสมาชิกและ/หรอืบคุคลภายนอก 

 ผูท้รงคุณวุฒใินเรื่องของธุรกจิหลกัทรพัยก์็ได ้

 
ขอ้ 29. ในการพจิารณาสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิของคณะอนุกรรมการจะตอ้งแจง้ขอ้กลา่วหาใหส้มาชกิผูถู้กกลา่วหาไดท้ราบ 

 และใหโ้อกาสแก่สมาชกิผูน้ ัน้ทีจ่ะชี้แจงหรอืเสนอพยานหลกัฐานเพือ่แกข้อ้กล่าวหาทีม่ต่ีอตนดว้ยเสมอ 

 

 

หมวดที่ 9 

การประชุมใหญ ่

 
ขอ้ 30. ใหม้กีารประชมุใหญ่สามญัประจ าปีของสมาคมภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัสิ้นงวดปีการบญัชขีองสมาคม 

  คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดต้ามทีเ่หน็สมควร หรอืเมือ่มสีมาชกิไมน่อ้ยกว่าสบิราย 

 รอ้งขอเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหเ้รยีกประชมุ 

  
ขอ้ 31. ใหส้่งหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชุมใหญ่สามญัและวสิามญัไปยงัสมาชกิใหท้ราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจด็วนัก่อน 

 วนัประชมุ พรอ้มกบัแจง้ใหท้ราบว่าเรยีกประชมุเพือ่การใด 
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ขอ้ 32. ในวนัประชมุ ตอ้งมสีมาชกิมาประชมุไมน่อ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชกิท ัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

  ในกรณีการประชุมวสิามญัเพราะเหตทุี่มสีมาชิกเป็นผูร้อ้งขอ จะตอ้งมสีมาชิกมาประชมุเป็นจ านวนไมน่อ้ย 

 กว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกท ัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 

ขอ้ 33. การประชมุใหญ่ทีไ่ดน้ดัเรียกประชมุ ณ วนัและเวลาใด หากลว่งพน้ก าหนดนดัแลว้หน่ึงช ัว่โมง ยงัมสีมาชกิมา 

 ไมค่รบองคป์ระชมุ  ถา้การประชมุใหญ่คราวนัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะสมาชิกรอ้งขอ ใหย้กเลกิการประชมุโดยไมต่อ้ง

เรยีกประชมุตามทีร่อ้งขออกี  ถา้มใิช่เพราะสมาชกิรอ้งขอ  ใหเ้ลือ่นการประชมุคราวนัน้ไป และใหท้  าการบอกกลา่ว

นดัประชมุอีกคร ัง้หน่ึง ภายในก าหนดเวลาสบิสีว่นันบัแต่วนันดัประชมุใหญ่คราวแรก และในการประชมุคราวหลงัน้ี 

 มสีมาชกิมาประชมุมากนอ้ยเพยีงใดกใ็หถ้อืเป็นองคป์ระชมุ 

 

ขอ้ 34. ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานในทีป่ระชุมใหญ่ 

 

ขอ้ 35. กจิการทีพ่งึกระท าในที่ประชมุใหญ่สามญั ไดแ้ก่ 

 35.1 รบัรองรายงานการประชมุใหญ่คราวก่อน 

 35.2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา 

 35.3 พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชีรายไดร้ายจ่ายของสมาคม 

 35.4 พจิารณาเลอืกตัง้นายกสมาคมและกรรมการของสมาคม (ถา้ม)ี 

 35.5 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของสมาคม และก าหนดค่าตอบแทน 

 35.6 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 

 

ขอ้ 36. ใหท้ี่ประชมุใหญ่วสิามญัปรกึษากจิการไดเ้ฉพาะหวัขอ้ทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืบอกกล่าวนดัประชมุเท่านัน้  จะปรกึษา 

 กจิการอื่นอนัใดมไิด ้

 

ขอ้ 37. เวน้แต่มกีารก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น การลงมติในที่ประชมุใหญ่ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของสมาชกิซึง่มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน โดยใหถ้อืว่าสมาชกิแต่ละรายมคีะแนนเสยีงเป็นหน่ึงเสยีง  ไมว่่าจะเป็นการลงคะแนน

โดยวธิลีบัหรอืวธิีเปิดเผย  ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

 

หมวดที่ 10 

การเงนิการบญัชีของสมาคม 

 
ขอ้ 38. ใหค้ณะกรรมการจดัท างบดุลและบญัชรีายไดร้ายจ่ายปีละ 1 คร ัง้ แลว้ส่งใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบภายในเวลา 

 ไมเ่กนิเดอืนมกราคมของปีถดัไป โดยใหถ้อืเอาวนัที่ 31 ธนัวาคมของทกุปีเป็นวนัสิ้นรอบปีการบญัชขีองสมาคม 

 

ขอ้ 39. ใหค้ณะกรรมการจดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินกจิการของสมาคมรอบปีทีผ่่านมา เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุ- 

 ใหญ่สามญั 
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ขอ้ 40. ผูส้อบบญัชีซึง่ที่ประชมุใหญ่เลอืกตัง้มอี  านาจเขา้ตรวจสอบสมดุบญัชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกบัการเงนิของ 

 สมาคม และมสีทิธสิอบถามกรรมการ ตลอดจนเจา้หนา้ที่ของสมาคมทกุคนทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบับญัชีและ 

 เอกสารดงักลา่ว ในการน้ีกรรมการและเจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งช่วยเหลอืและใหค้วามสะดวกทกุประการเพือ่ตรวจสอบ 

 เช่นว่านัน้ 

 

ขอ้ 41. สมดุบญัชแีละเอกสารการเงนิของสมาคมจะตอ้งเกบ็รกัษาไว ้ณ ส านกังานของสมาคม และใหอ้ยู่ในความดูแล 

 รบัผดิชอบของเหรญัญิกของสมาคมหรอืผูท้ีค่ณะกรรมการไดม้อบหมาย 

 

ขอ้ 42. เงนิสดของสมาคมจะตอ้งน าฝากไว ้ณ ธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงนิ หรอืการลงทนุ ซึง่ต ัง้อยู่ในเขตทอ้งที่

จงัหวดั ทีส่มาคมตัง้อยู่ในนามของสมาคม โดยความเหน็ชอบของที่ประชุมคณะกรรมการ การบริหารเงนิสด       

การฝากและการถอนเงนิของสมาคมใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

กรณีคณะกรรมการยงัไม่ไดก้ าหนดและใหค้วามเห็นชอบการเงนิและการบญัชีของสมาคม ใหน้ายกสมาคม 

อปุนายก เหรญัญกิ หรอืเลขาธิการสองในสีค่นลงนามร่วมกนัในการส ัง่จ่ายเงนิเกี่ยวกบักจิการสมาคม 

 

หมวดที่ 11 

การแกไ้ขขอ้บงัคบั การเลกิสมาคม และการช าระบญัชี 

 
ขอ้ 43. ขอ้บงัคบัของสมาคมจะแกไ้ขเพิ่มเตมิไดโ้ดยความเหน็ชอบของคณะอนุกรรมการพจิารณาการแกไ้ขขอ้บงัคบัซึง่ 

 แต่งต ัง้ขึ้นโดยคณะกรรมการ  หากคณะอนุกรรมการพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าสมควรใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบั  กใ็ห ้

 เสนอความเหน็นัน้ต่อคณะกรรมการ  เมือ่คณะกรรมการเหน็ชอบดว้ยกบัการทีจ่ะแกไ้ขนัน้แลว้  กใ็หค้ณะ- 

 กรรมการน าขอ้เสนอแกไ้ขดงักล่าวต่อที่ประชมุใหญ่ของสมาชกิ 

  มตขิองคณะกรรมการทีเ่หน็ชอบดว้ยกบัขอ้เสนอแกไ้ขตอ้งมจี  านวนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในสีข่องคณะ- 

 กรรมการท ัง้หมด และมตขิองที่ประชมุใหญ่ทีเ่หน็ชอบใหแ้กไ้ขก็จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 

 สามในสีข่องจ านวนสมาชกิทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

 

ขอ้ 44. การเลกิสมาคม สมาคมจะเลกิกิจการดว้ยเหตุดงัต่อไปน้ี 

 44.1 ลม้ละลาย 

 44.2 ทีป่ระชุมใหญ่ลงมตใิหเ้ลกิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในสีข่องสมาชกิท ัง้หมด 

 44.3 จ านวนสมาชกิของสมาคมลดลงเหลอืต า่กว่าสบิหา้ราย 

 44.4 เมือ่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์คี าส ัง่ตามกฎหมายใหเ้ลกิสมาคม 
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ขอ้ 45. การช าระบญัช ีเมือ่สมาคมน้ีตอ้งเลกิไปเพราะเหตุหน่ึงเหตใุด ใหม้กีารช าระบญัชขีองสมาคม ในกรณีทีส่มาคม 

 ตอ้งเลกิไปตามขอ้ 44.2 ใหท้ี่ประชมุใหญ่คราวนัน้ลงมตเิลอืกตัง้ก าหนดตวัผูช้  าระบญัชีเสยีดว้ย 

  ในกรณีที่สมาคมตอ้งเลกิไปตามขอ้ 44.4 คณะกรรมการชุดสุดทา้ยเป็นผูช้  าระบญัชี 

  หากมทีรพัยส์นิของสมาคมเหลอืจากการช าระบญัชี ใหย้กใหแ้ก่นิตบิคุคลในประเทศไทยที่มวีตัถปุระสงค์ 

 เกี่ยวกบัการกศุลสาธารณะแห่งหน่ึงแห่งใด หรอืหลายแห่ง ตามมตขิองที่ประชมุใหญ่ 

 

 

หมวดที่ 12 

บทเฉพาะกาล 

 
ขอ้ 46. เมือ่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดอ้นุมตัขิอ้บงัคบัฉบบัน้ีของสมาคมแลว้ 

 46.1 ใหน้ายกสมาคม เลขาธกิาร คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรกึษา อปุนายกสมาคม เหรญัญกิสมาคม 

นายทะเบยีนสมาคม ซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที่ขอ้บงัคบัฉบบัน้ีใชบ้งัคบั อยู่ในต าแหน่งตามวาระและ

ปฏบิตัิหนา้ที่ต่อไป จนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้หรอืแต่งต ัง้ใหมต่ามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

 46.2 ใหบ้รรดาระเบยีบ ประกาศ ค าส ัง่ วธิปีฏบิตั ิหนงัสอืเวยีน จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางปฏบิตังิานที่

คณะกรรมการของสมาคมออกตามความในขอ้บงัคบัของสมาคมทีย่งัใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีข่อ้บงัคบั

ฉบบัน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไป จนกว่าจะไดม้กีารประกาศ ระเบยีบ ค าส ัง่ วธิปีฏบิตั ิ

หนงัสอืเวยีน จรรยาบรรณ มาตรฐาน แนวทางปฏบิตังิานเป็นอย่างอื่นตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

 

 

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


