
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกจิ 
เรือ่ง การลงโทษสมาชิกและการเปิดเผยการลงโทษ 

 
 
 

หมวด 1 
คณะอนุกรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรียน และคณะอนุกรรมการวินิจฉยัอทุธรณ์ 

 
ขอ้ 1 ใหม้คีณะอนุกรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนคณะหนึ่ง  จากการแต่งตัง้ของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย  

 วาณิชธนากรของบรษิทัสมาชกิ 3 คน  โดยคดัเลอืกจากรายนามวาณิชธนากรของบรษิทัสมาชกิชมรม 
ซึง่ตอ้งมคีุณสมบตัเิป็นผูบ้รหิารระดบัผูจ้ดัการฝ่ายวาณิชธนกจิขึ้นไป   และมปีระสบการณใ์นดา้นวาณิช
ธนกจิอย่างนอ้ย 5 ปี   

 ทีป่รกึษาทางดา้นกฎหมาย 1 คน   
 ทีป่รกึษาทางดา้นบญัชี 1 คน   

ขอ้ 2 คณะอนุกรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนท าหนา้ทีพ่จิารณาการกระท าความผดิของสมาชกิทีข่ดัต่อหลกั

จรรยาบรรณดา้นวาณิชธนกจิของบรษิทัสมาชกิชมรม  ดา้นมาตรฐานการประกอบวชิาชพี  ดา้นความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามทีร่ะบุไวใ้นหมวดที่ 2 ขอ้ 10  และพจิารณาลงโทษตามบทลงโทษของชมรมที่
ระบไุวใ้นหมวดที ่3 ขอ้ 15 

ขอ้ 3 คณะอนุกรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนมวีาระในการด ารงต าแหน่ง 1 ปี   
ขอ้ 4 ใหม้คีณะอนุกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณค์ณะหนึ่ง จากการแต่งตัง้ของคณะกรรมการ  ประกอบดว้ย  

 กรรมการชมรมวาณิชธนกิจ 3 คน โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัด ารง
ต าแหน่งคณะอนุกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ในการพจิารณาขอ้อุทธรณ์ตามล  าดบัก่อนหลงั  และหาก
กรรมการคนใดมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบักรณีที่จะท าการพจิารณา  ใหก้รรมการคนถดัไปเป็นผูพ้จิารณา
เรื่องดงักลา่วแทน   

 ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย และ/หรอื ทีป่รกึษาดา้นบญัช ี1 คน   
ขอ้ 5 คณะอนุกรรมการวนิิจฉยัอทุธรณ์มวีาระในการด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
ขอ้ 6 คณะอนุกรรมการวนิิจฉยัอทุธรณ์สามารถพจิารณาแต่งตัง้ผูเ้ชี่ยวชาญหรอืผูท้รงคุณวุฒิ เพือ่ท  าหนา้ที่

เป็นทีป่รกึษาของคณะอนุกรรมการเพิม่เตมิไดอ้กี 1 คน 
 
โดยบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นคณะอนุกรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรียน  และคณะอนุกรรมการวนิิจฉยั

อทุธรณ ์จะตอ้งไมเ่ป็นบคุคลเดยีวกนั 
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หมวดท่ี 2 
การพจิารณาความผิดและลงโทษ 

 
ขอ้ 7 เมื่อมกีารรอ้งเรียนมายงัชมรมวาณิชธนกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง   และชมรมได ้

ตรวจสอบขอ้มูลเบื้องตน้แลว้พบว่า ขอ้รอ้งเรียนดงักลา่วมมีูลทีแ่สดงใหเ้หน็ในเบื้องตน้ว่าการกระท า
ดงักลา่วขดัต่อหลกัจรรยาบรรณดา้นวาณิชธนกิจของบริษทัสมาชิกชมรม  ชมรมจะส่งขอ้รอ้งเรียนต่อ
คณะกรรมการเพือ่พจิารณา 

ขอ้ 8 หากคณะกรรมการมคีวามเหน็วา่ควรจะด าเนินการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่ว ใหค้ณะกรรมการส่ง
เรื่องดงักลา่วต่อคณะอนุกรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนเพือ่พจิารณาสอบสวนหาขอ้เทจ็จริงและ

พยานหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง เพือ่สรุปผลการกระท าความผดิ 
ขอ้ 9 ในกระบวนการพจิารณา คณะอนุกรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนสามารถสอบถาม  หรอืเชญิผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

มาชี้แจงขอ้มลู  และขอ้เทจ็จริงได ้  
ขอ้ 10 การพจิารณาความผดิและลงโทษสมาชกิใหพ้จิารณาจากลกัษณะการกระท าความผดิทีข่ดัต่อหลกั

จรรยาบรรณของชมรม  ดงัต่อไปนี้  
ดา้นมาตรฐานการประกอบวชิาชพี 
1) ไมป่ฏบิตัิงานตามมาตรฐานวชิาชพีทีค่รบถว้นและชดัเจนเกี่ยวกบัความสมเหตสุมผลของรายการ 
2) มไิดแ้จง้ใหลู้กคา้ทราบและเขา้ใจถงึค่าธรรมเนียมทีจ่ะถกูเรยีกเก็บ เงือ่นไขต่าง ๆ และขอบเขต

ของบรกิารทีจ่ะไดร้บั (จากค่าธรรมเนียมและเงือ่นไขเหลา่นี้)  
3) มไิดแ้จง้ใหลู้กคา้ทราบถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้นจากค าแนะน าในการเขา้ท ารายการ 
4) มไิดม้กีารดูแลใหพ้นกังานและผูบ้รหิารของสมาชกิในเรื่องการใชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบัซึ่งไดม้า

จากการปฏบิตัหินา้ทีไ่ปแสวงหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรอืบรษิทั ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
5) มไิดดู้แลพนกังานและผูบ้ริหารของสมาชกิในเรื่องการกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการ ซึง่

มลีกัษณะไมซ่ือ่สตัย ์หลอกลวง หรอืฉอ้ฉล 
ดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
1) มไิดก้ าหนดบทบาทของสมาชกิใหช้ดัเจนในการใหบ้รกิารธุรกจิแก่ลูกคา้แต่ละครัง้ เช่น บทบาท

ในการร่วมเขา้ท ารายการ (Principle) บทบาทในการเป็นตวัแทน (Agent) หรอืบทบาทในการ
เป็นทีป่รกึษา (Advisor) เป็นตน้ 

2) มไิดม้กีารก าหนดใหม้มีาตรการป้องกนัการร ัว่ไหลของขอ้มูล  (Chinese Wall) ทีเ่หมาะสม
ระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในบริษทั และภายในกลุม่บริษทั เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์และป้องกนัการใชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบั 

3) มไิดแ้จง้ใหลู้กคา้ทราบ หรอืมไิดพ้จิารณาถอนตวัจากการใหบ้รกิารธุรกจิแก่ลูกคา้เมือ่เกิดหรือมี
ความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือไม่สามารถขจดัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนไ์ด ้

4) มไิดม้กีารก าหนดใหพ้นกังานเปิดเผยขอ้มลูเรื่องผลประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิานอืน่

ในทางธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิรายได ้นอกเหนือจากรายไดท้ีไ่ดร้บัจากบรษิทัใหท้างบรษิทัทราบ 
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ขอ้ 11 นอกจากขอ้พจิารณาประการอืน่แลว้ ในการพจิารณาความผดิและก าหนดโทษใหค้ณะอนุกรรมการ

พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนพจิารณาจากพฤตกิรรม เจตนาในการกระท าความผดิ หรอื ผลประโยชนท์ีค่าด
วา่จะไดร้บัหรอืทีไ่ดร้บัจากการกระท าความผดิ ตลอดจน ผลกระทบหรอืความเสยีหายทีเ่กดิขึ้นจาก
การกระท าของสมาชกิต่อตลาดทนุและต่อประชาชน 

ขอ้ 12 หากคณะอนุกรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนไดพ้จิารณาลงโทษสมาชิกผูก้ระท าผดิแลว้  สมาชกิ
ดงักลา่วไมย่อมรบัค าส ัง่ลงโทษของคณะอนุกรรมการพจิารณาขอ้รอ้งเรยีน  สมาชกิสามารถอทุธรณ์
ต่อคณะอนุกรรมการวนิิจฉยัอทุธรณ์ ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ผลการพจิารณานัน้ 

ขอ้ 13 ในกระบวนการพจิารณาของคณะอนุกรรมการวนิิจฉยัอทุธรณ์  คณะอนุกรรมการวนิิจฉยัอทุธรณ์
สามารถสอบถาม หรอืเชญิผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมาชี้แจงขอ้มลู และขอ้เทจ็จริงได ้โดยในการประชมุเพือ่
พจิารณาตดัสนิกรณีอทุธรณด์งักลา่ว คณะอนุกรรมการวนิิจฉยัอทุธรณต์อ้งครบองคป์ระชมุและมมีติ
เป็นเอกฉนัท ์

ขอ้ 14 เมือ่คณะอนุกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ไดต้ดัสนิกรณีอุทธรณ์แลว้ ใหถ้อืว่ามติของคณะอนุกรรมการ
ดงักลา่วเป็นการสิ้นสุดกระบวนการพจิารณา 

 
หมวดท่ี 3 
บทลงโทษ 

 
ขอ้ 15 สมาชิกใดกระท าความผิด ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณของชมรม คณะอนุกรรมการสามา รถ

ลงโทษสมาชกินัน้ไดด้งันี้ 
1) ภาคทณัฑ ์

ก าหนดใหส้มาชกิหา้มกระท าความผดิในลกัษณะเดยีวกนัภายในระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3 เดอืน 
แต่ไมเ่กนิ 2 ปี 

2) ระงบัการเป็นบรษิทัสมาชกิชมรมชัว่คราว   
ก าหนดระยะเวลาในการระงบัการเป็นสมาชกิเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 2 ปี 

3) ใหส้มาชกิพน้จากการเป็นสมาชกิชมรม 
 

หมวดท่ี 4 
การเปิดเผยการลงโทษ 

 
ขอ้ 16 ใหช้มรมเปิดเผยผลการพิจารณาลงโทษสมาชิก โดยท าเป็นหนงัสือแจง้ใหส้มาชิกผูร้อ้งเรียน ผูถู้ก

รอ้งเรยีน สมาคมบริษทัหลกัทรพัย ์ ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยทราบ โดยใหแ้สดงชื่อสมาชิก ผูบ้ริหาร หรือ กรรมการที่ถูกลงโทษ ลกัษณะการกระท า

ความผดิและโทษ 
 

ประกาศ ณ วนัที ่ 29  มนีาคม  2543 
 

ลงนามโดย 

ขนิษฐา  สรรพอาษา 
ประธานชมรมวาณิชธนกจิ 


