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บริษัท ทรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) 
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย" และสัญญาซ้ือขายล)วงหน+า 

ประกอบด�วย 

� หลักการจรรยาบรรณ (PRINCIPLES) 

� หลักเกณฑ!ขั้นพ้ืนฐาน (CORE RULES) 

1. หลักการจรรยาบรรณ (PRINCIPLES) 

1.1 ความซ่ือสัตย!ในวิชาชีพ 
สมาชิกต�องปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย!สุจริต โดยยึดหลักความเสมอภาคในการให�บริการ 

1.2 ทักษะ ความเอาใจใส= และความรอบคอบ 
สมาชิกต�องมีมาตรฐานในการดําเนินงาน โดยพนักงานที่มีความรอบรู� ความสามารถ และเอาใจใส=ในการปฏิบัติ
หน�าที่ 

1.3 หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ 
สมาชิกต�องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ! และมาตรฐานต=าง ๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจหลักทรัพย! และ/หรือ สัญญาซ้ือ
ขายล=วงหน�าอย=างเคร=งครัด 

1.4 ข�อมูลเก่ียวกับลูกค�า 
สมาชิกต�องมีข�อมูลเกี่ยวกับลูกค�าอย=างเพียงพอ เพื่อประโยชน!ในการพิจารณาสถานะและวัตถุประสงค!ในการ
ลงทุนของลูกค�า 

1.5 ข�อมูลสําหรับลูกค�า 
ในการให�คําแนะนําเก่ียวกับการลงทุนแก=ลูกค�า สมาชิกต�องมีข�อมูลที่ถูกต�องครบถ�วนเพียงพอต=อการตัดสินใจ
ของลูกค�าและต�องบริการข�อมูลนั้นแก=ลูกค�าทุก ๆ ราย 

1.6 ความขัดกันในผลประโยชน! 
สมาชิกควรหลีกเลี่ยงการขัดกันในผลประโยชน!ที่อาจเกิดข้ึนทั้งภายในบริษัทและบริษัทในกลุ=ม หากเกิดการ
ขัดกันในผลประโยชน!ข้ึนให�สมาชิกปฏิบัติต=อลูกค�าด�วยความเปMนธรรม และเสมอภาค ซ่ึงอาจทําได�โดยการ
เปNดเผยข�อมูลหรือโดยกําหนดกฎเกณฑ!เกี่ยวกับการรักษาความลับภายในบริษัท หรือโดยการปฏิเสธที่จะ
ให�บริการหรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมและสมาชิกต�องละเว�นจากการหาผลประโยชน!จากลูกค�า 

1.7 การรักษาทรัพย!สินของลูกค�า 
สมาชิกต�องจัดให�มีการเก็บรักษาทรัพย!สินของลูกค�าไว�ต=างหากจากทรัพย!สินของบริษัท และมีการปQองกันรักษา
อย=างเหมาะสม โดยสามารถระบุได�ว=าเปMนทรัพย!สินของลูกค�ารายใด 
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1.8 ความม่ันคงทางการเงิน 
สมาชิกต�องม่ันใจว=าบริษัทมีฐานะที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอที่รองรับภาระผูกพันใดๆ จากการดําเนินธุรกิจและ
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนในการประกอบธุรกิจ 

1.9 การจัดองค!กรและการควบคุมภายใน 
สมาชิกจะต�องจัดให�มีรูปแบบการจัดโครงสร�างองค!กร เพ่ือให�การบริหารงานมีประสิทธิภาพมีระบบการควบคุม
ภายในที่ รัดกุมและการบันทึกข�อมูลอย=างเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ มีความรู�
ความสามารถอย=างเพียงพอในการปฏิบัติหน�าที่ โดยสมาชิกจะต�องกําหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานให�
สอดคล�องกับกฎหมายและกฎเกณฑ!ต=าง ๆ ที่ใช�บังคับ 

1.10 ผลประโยชน!ส=วนรวมของธุรกิจ 
สมาชิกต�องให�ความร=วมมือแก=หมู=คณะในกิจกรรม เพื่อประโยชน!ส=วนรวมและต�องรักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน!
ส=วนรวมเหนือผลประโยชน!ส=วนตน 

1.11 สัมพันธภาพต=อผู�ร=วมธุรกิจ 
สมาชิกควรละเว�นจากการกระทําอันเปMนการกล=าวร�ายต=อสมาชิกด�วยกัน หรือการกระทําอันก=อให�เกิดความ
แตกแยกในหมู=คณะ 

1.12 สัมพันธภาพต=อองค!กรที่กํากับดูแล 
สมาชิกต�องให�ความร=วมมือกับองค!กรที่กํากับดูแลอย=างเปNดเผย และต�องแจ�งให�องค!กรที่กํากับดูแลทราบทันที 
หากมีข�อมูลใด ๆ ท่ีองค!การกํากับดูแลควรทราบ 

2. หลักเกณฑ"ขั้นพ้ืนฐาน (CORE RULES) 

2.1 ความเปMนอิสระ 

2.1.1 ผลตอบแทนในการปฏิบัติหน�าที่ 
สมาชิกจะต�องดําเนินการอันสมควร เพื่อมิให�สมาชิกหรือพนักงานหรือตัวแทนของสมาชิกสัญญาว=าจะให� 
หรือให� หรือเรียกร�อง หรือรับซ่ึงผลตอบแทน (อามิสสินจ�าง) ใด ซ่ึงจะทําให�ขัดกันกับหน�าที่ที่สมาชิก หรือ
พนักงาน หรือตัวแทนของสมาชิกพึงมีต=อลูกค�าในการประกอบธุรกิจ 

2.1.2 ส=วนได�ส=วนเสียท่ีสําคัญ 
สมาชิกจะต�องไม=ให�คําแนะนํา หรือทําการซ้ือขายหลักทรัพย!กับลูกค�าในกรณีที่สมาชิกมีส=วนได�เสียที่มี
นัยสําคัญ หรือมีความสัมพันธ!ที่จะก=อให�เกิดความขัดกันในผลประโยชน! เว�นแต=สมาชิกได�เปNดเผยข�อเท็จจริง
ดังกล=าวและดําเนินการอันสมควรเพ่ือให�ลูกค�าได�รับการปฏิบัติที่เปMนธรรม 

2.1.3 ผลตอบแทนอื่นนอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกติ 
สมาชิกจะต�องไม=กระทําการใด ๆ โดยมีข�อตกลงในการให�ผลตอบแทนอ่ืนใดแก=กันนอกเหนือจากที่ได�รับ
ตามปกติ 
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2.2 การให�คําแนะนําเก่ียวกับการลงทุนและการเผยแพร=ข�อมูล 

2.2.1 การติดต=อหรือส่ือสารข�อมูลอย=างยุติธรรมและชัดเจน 
ในการติดต=อกับบุคคลใดเพ่ือเสนอบริการของสมาชิกนั้น สมาชิกจะต�องกระทําบนพื้นฐานของหลักวิชาซ่ึง
ต�องมีความชัดเจนและยุติธรรม 

ในการติดต=อกับลูกค�าซ่ึงอาจจะอยู=ในรูปของข�อตกลง การบอกกล=าว หรือการแจ�งเปMนลายลักษณ!อักษรนั้น 
สมาชิกจะต�องดําเนินการให�ข�อมูลหรือเอกสารนั้นมีความชัดเจนและยุติธรรม 

2.2.2 ความเข�าใจของลูกค�า 
ในการให�คําแนะนําการตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพย!ให�แก=ลูกค�า สมาชิกจะต�องดําเนินการเพื่อให�ลูกค�าเข�าใจถึง
ความเส่ียงที่พึงจะมี 

2.2.3 ข�อมูลเก่ียวกับสมาชิก 
สมาชิกจะต�องดําเนินการตามสมควรเพื่อให�ลูกค�ามีข�อมูลเก่ียวกับตัวสมาชิกในระดับหนึ่ง ได�แก= ธุรกิจของ
สมาชิก สถานที่ ต้ัง ฐานะทางธุรกิจ พนักงาน และหน=วยงานท่ีลูกค�าจะต�องติดต=อทําธุรกิจด�วยตลอดจน
องค!กรที่กํากับดูแลธุรกิจของสมาชิก 

2.2.4 ข�อมูลเก่ียวกับหลักทรัพย! ตราสาร การลงทุน 
สมาชิกจะต�องให�ความรู�และข�อมูล ตลอดจนแนะนําการลงทุนเก่ียวกับหลักทรัพย! หรือตราสารที่ออกใหม=ให�
มากเพียงพอ เพ่ือให�ลูกค�าสามารถนําไปประกอบการพิจารณาก=อนซ้ือหรือขายหลักทรัพย!หรือสัญญาฯหรือ
ตราสารนั้น ๆ ได� 

2.2.5 การแนะนําและการเผยแพร=ข�อมูล 
1) ในการให�คําปรึกษาแนะนําหรือการเสนอข�อมูล หรือการเผยแพร=ข�อมูล เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย!ใดๆ 

สมาชิกจะต�องกระทําภายใต�ความรู� ความชํานาญอย=างเหมาะสมบนพื้นฐานของเหตุผลอย=างมีหลักวิชา 
พร�อมทั้งสามารถแยกข�อมูลที่เปMนข�อเท็จจริง และข�อมูลที่เปMนความคิดเห็นโดยการเผยแพร=ข�อมูลนั้น ๆ 
จะต�องกระทําอย=างเปMนธรรม และไม=ก=อให�เกิดการสําคัญผิด หรือมีเจตนาหลอกลวงลูกค�า 

2) ในกรณีท่ีสมาชิกเสนอข�อมูลหรือให�ความเห็นชอบในการเผย 
แพร=ข�อมูลของหลักทรัพย!ใด ๆ สมาชิกจะต�องระบุชื่อสมาชิกเองว=าเปMนผู�กระทําการนั้น ๆ รวมทั้งการ
ระบุแหล=งที่มาของข�อมูลผู�ดําเนินการหรือผู�จัดทําข�อมูลและหน=วยงานผู�ควบคุมดูแลด�วย 

3) สมาชิกจะต�องปฏิบัติตามพันธะของตนที่จะให�บริการแก=ลูกค�า โดยเฉพาะลูกค�ารายย=อยด�วยความเปMน
ธรรมโดย 

3.1) ให�คําแนะนําและความรู�ข้ันพ้ืนฐานในการตัดสินใจ เพื่อการลงทุนแก=ลูกค�าโดยอาศัยหลักวิชาความรู�
ความเข�าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย! เช=น หลักเกณฑ!ในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพย!  
ความรู�เก่ียวกับหลักทรัพย!ประเภทต=าง ๆ เปMนต�น 
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3.2) แจ�งการเปล่ียนแปลงข�อมูลอันเปMนสาระสําคัญในคําแนะนําเก่ียวกับการลงทุน ซ่ึงสมาชิกเคยนําเสนอไว�
ก=อนแล�ว 

3.3) ให�คําแนะนําโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค!ในการลงทุน ระดับความรู�ความเข�าใจและประสบการณ!เก่ียวกับ
การลงทุนในหลักทรัพย! ฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค�า 

2.3 ความสัมพันธ!กับลูกค�า 

2.3.1 ข�อตกลงกับลูกค�า 
ในการทําข�อตกลง หรือในการทํานิติกรรม เพื่อให�บริการการลงทุนกับลูกค�าสมาชิกจะต�องให�รายละเอียด
ของหลักการในการให�บริการอย=างเพียงพอ 

2.3.2 ความรับผิดชอบต=อลูกค�า 
สมาชิกจะต�องไม=ตกลงทําหนังสือหรือสัญญาใด ๆ เพื่อยกเลิกหรือจํากัดความรับผิดชอบของตนเองที่มีหน�าที่
ต�องปฏิบัติต=อลูกค�าตามกฎหมายหรือข�อบังคับขององค!กรที่กํากับดูแล 

2.4 การซ้ือขายให�ลูกค�า 
2.4.1 ลําดับความสําคัญของคําส่ัง 

สมาชิกจะต�องปฏิบัติต=อคําสั่งของลูกค�าและของบัญชีบริษัทเองตามลําดับก=อนหลังอย=างเปMนธรรม และเสมอ
ภาคเท=าเทียมกัน 

2.4.2 การซ้ือขายตามคําส่ัง 
เม่ือสมาชิกตกลงที่จะซ้ือขายตามคําสั่งของลูกค�า สมาชิกจะต�องดําเนินการตามคําส่ังนั้นโดยทันที 

2.4.3 การซ้ือขายก=อนเผยแพร=ข�อมูล 
ในกรณีที่สมาชิกหรือบุคคลที่เก่ียวข�องมีความประสงค!จะเผยแพร=คําแนะนํา งานวิจัย หรือวิเคราะห!ให�กับ
ลูกค�า สมาชิกจะต�องไม=ทําการซ้ือขายหลักทรัพย! เพื่อบัญชีตนเองจนกว=าลูกค�าดังกล=าวจะได�หรือถือได�ว=ามี
โอกาสศึกษาข�อมูลนั้นตามสมควรก=อน 

2.4.4 การแนะนําให�ลูกค�าซ้ือขายท่ีไม=สมควร 
สมาชิกจะต�องไม=แนะนําให�ลูกค�าซ้ือขายบ=อยครั้งเกินสมควรในสภาวการณ!เช=นนั้น หรือให�ลูกค�าซ้ือขายโดย
การสลับสับเปล่ียนหลักทรัพย!ไปมา ทั้งนี้ เว�นแต=สมาชิกเช่ือโดยมีเหตุผลอันสมควรว=าการกระทําดังกล=าวจะ
เปMนประโยชน!แก=ลูกค�า 

2.5 ความซ่ือสัตย!ในการประกอบธุรกิจ 

2.5.1 การซ้ือขายโดยข�อมูลภายใน 
1) สมาชิกจะต�องไม=ซ้ือขายหลักทรัพย!เพื่อบัญชีของตนเองโดยใช�ข�อมูลจากบุคคลภายใน 
2) สมาชิกจะต�องพร�อมเสมอที่จะให�รายละเอียดกับองค!กรกํากับดูแลเก่ียวกับรายการซ้ือขายหลักทรัพย! 
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2.5.2 การปฏิบัติงานด�วยความสุจริตและยุติธรรม 

1) สมาชิกจะต�องห�ามมิให�เจ�าหน�าที่ของตนกระทําการดังต=อไปนี้ 

1.1) ซ้ือหรือขายหลักทรัพย!เพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน โดยการแอบอิงช่ือบัญชีลูกค�า 

1.2) ตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพย!ให�แก=ลูกค�า เว�นแต=โดยความยินยอมของลูกค�าและดําเนินการตาม
กฎระเบียบที่ได�กําหนดไว� 

1.3) กระทําการ หรือร=วมมือกับลูกค�าโดยวิธีพลิกแพลง หรือฉ�อฉลทําราคาหลักทรัพย! (Manipulation of 
Securities Price) โดยที่ได�ทราบ หรือควรจะได�ทราบอันเปMนเหตุให�ราคาหลักทรัพย!น้ันเปล่ียน
เปลี่ยนแปลงไปโดยมิได�เกิดจากกลไกของราคาอย=างแท�จริง 

1.4) สร�างความสัมพันธ!เปMนพิเศษกับลูกค�าอันอาจจะทําให�การปฏิบัติงานของพนักงานไม=เปMนกลาง 

2) สมาชิกจะต�องไม=ทําราคาหลักทรัพย!ของบริษัทเอง หรือให�ความร=วมมือกับผู�อื่นในการทําราคา
หลักทรัพย!ใดหลักทรัพย!หนึ่งทั้งโดยตรงและโดยอ�อม 

3) การให�สิทธิจองซ้ือหลักทรัพย!ท่ีออกใหม= สมาชิกต�องกระทําให�เปMนไปด�วยความยุติธรรม 

4) สมาชิกต�องไม=ทําการเสนอซ้ือหรือขาย หรือทําการซ้ือหรือขายหลักทรัพย!ในฐานะนายหน�าหรือตัวแทน 
หรือในนามของสมาชิกเอง ที่อาจมีผลทําให�ราคาหรือปริมาณการซ้ือขายของหลักทรัพย!เปล่ียนแปลงไป
หรือไม=มีการเปล่ียนแปลงอันไม=ตรงต=อสภาพปกติของตลาด (False Market) ซ่ึงให�หมายความรวมถึง
กรณีดังต=อไปนี้ 

4.1) การซ้ือหรือขายหลักทรัพย!ที่ทําให�ราคาเปNดหรือราคาปNดของหลักทรัพย!นั้น หรือดัชนีราคาหุ�นตลาด
หลักทรัพย! (SET INDEX) สูงข้ึนหรือลดลงผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 

4.2) การซ้ือและขายหลักทรัพย!ที่ผู�ซ้ือและผู�ขายในรายการนั้นเปMนบุคคลคนเดียวกัน หรือการซ้ือและขาย
หลักทรัพย!ในขณะเดียวกันหรือในวันเดียวกันที่ทําให�มูลค=าการซ้ือและมูลค=าการขายหลักทรัพย!นั้น
ของบุคคลนั้นท่ีปรากฏตามบัญชีการลงทุนเท=ากันหรือใกล�เคียงกัน (Wash Sale) 

4.3) การซ้ือหรือขายหลักทรัพย!โดยมีการสมรู�ร=วมคิดกันเพื่อประโยชน!ร=วมกันหรือต=างได�รับประโยชน!จาก
การเปล่ียนแปลงหรือไม=เปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย! (Pool) โดยการสมรู�ร=วมคิดให�พิจารณาจาก
พฤติกรรมการซ้ือขายหลักทรัพย! ความสัมพันธ!ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ!ทางการค�าเปMนสําคัญ 

4.4) การซ้ือหรือขายหลักทรัพย!ในลักษณะต=อเนื่องไม=ว=าจะโดยบุคคลเดียวกันหรือบุคคลหลายคน โดย
ราคาของหลักทรัพย!ที่เปล่ียนแปลงหรือไม=เปล่ียนแปลงนั้นเปMนประโยชน!ต=อฐานะตามบัญชีการลงทุน
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรือทุกบุคคลที่ มีความสัมพันธ!กัน ในทางใดทางหนึ่ ง  (Series of 
Transactions) โดยความสัมพันธ!ดังกล=าวให�พิจารณาจากพฤติกรรมการซ้ือขายหลักทรัพย!ของบุคคล
เหล=านั้นเปMนสําคัญ 
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4.5) การซ้ือหลักทรัพย!เพื่อมิให�บุคคลอ่ืนสามารถส=งมอบหลักทรัพย!ตามหน�าที่ที่เกิดจากการท่ีบุคคลอ่ืนนั้น
ขายหลักทรัพย!ในตลาดหลักทรัพย!หรือตามหน�าท่ีซ่ึงบุคคลอ่ืนนั้นมีตามข�อตกลงอื่นที่ชอบด�วย
กฎหมาย (Cornering) 

4.6) การซ้ือหรือขายหุ�นพื้นฐานในขณะเดียวกันหรือในวันเดียวกันกับที่ทําการขายหรือซ้ือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุ�นหรือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ!ของหุ�นนั้น โดยราคาหรือปริมาณการซ้ือขายหุ�น
พื้นฐานท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือไม=มีการเปล่ียนแปลงนั้นเปMนประโยชน!ต=อฐานะตามบัญชีการลงทุนของ
บุคคลนั้นหรือบุคคลอื่น ท่ี มีความสัมพันธ! กัน ในทางใดทางหนึ่ ง หรือในทางกลับกัน (Mini-
Manipulation) โดยความสัมพันธ!ดังกล=าวให�พิจารณาจากพฤติกรรมการซ้ือขายหลักทรัพย!ของ
บุคคลเหล=านั้นเปMนสําคัญ 

4.7) การซ้ือหรือขายหลักทรัพย!โดยบุคคลใดหรือผู�ที่สมรู�ร=วมคิดได�ทําการแพร=ข=าวเก่ียวกับข�อเท็จจริงใดๆ 
อันอาจทําให�บุคคลอ่ืนเข�าใจว=าหลักทรัพย!ใดจะมีราคาสูงข้ึนหรือลดลงโดยข�อเท็จจริงนั้นยังไม=ได�มีการ
แจ�งต=อตลาดหลักทรัพย!โดยผู�มีหน�าที่ต�องแจ�ง (False Dissemination) โดยการสมรู�ร=วมคิดให�
พิจารณาจากพฤติกรรมการซ้ือขายหลักทรัพย! ความสัมพันธ!ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ!ทางการค�า
เปMนสําคัญ 

2.6 การบริหารงาน 

2.6.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข�อบังคับ 
1) สมาชิกจะต�องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข�อบังคับที่เก่ียวข�อง รวมทั้งจะต�องกําหนดข้ันตอนการ

ดําเนินการให�พนักงานของตนปฏิบัติตามหน�าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และตามที่กําหนดใน
กฎหมายด�วย 

2) สมาชิกจะต�องดําเนินการให�มีระบบการบันทึกและเก็บรักษาข�อมูลอย=างเพียงพอและครบถ�วน รวมทั้ง
พร�อมที่จะแจ�งให�เจ�าหน�าท่ีจากหน=วยงานกํากับดูแลสามารถเข�าตรวจสอบข�อมูลดังกล=าวได� 

3) สมาชิกจะต�องจัดให�มีระเบียบวิธีการทํางานเก่ียวกับการร�องเรียนจากลูกค�า มาตรการแก�ไขที่เหมาะสม
และรวดเร็ว รวมทั้งจะต�องแจ�งให�ลูกค�าทราบถึงวิธีอ่ืนที่ลูกค�าจะร�องเรียนได�ภายใต�ข�อกําหนดทาง
กฎหมาย 

4) สมาชิกจะต�องให�ความร=วมมือกับเจ�าหน�าที่ของหน=วยงานกํากับดูแลในการตรวจสอบ หรือสอบสวนคํา
ร�องเรียนของลูกค�า 

2.6.2 การรักษาทรัพย!สินของลูกค�า 
สมาชิกจะต�องรักษาทรัพย!สินของลูกค�าได�อย=างเหมาะสม โดย 
1) จัดให�มีการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่แสดงกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย!ของลูกค�าได�อย=างปลอดภัย 
2) จดทะเบียนหลักทรัพย!ของลูกค�าในช่ือของลูกค�าเองหรือบุคคลอ่ืนที่ลูกค�ายินยอม 
3) ในกรณีที่มีการเก็บข�อมูลเก่ียวกับกรรมสิทธิในหลักทรัพย!ไว�ในระบบคอมพิวเตอร! สมาชิกจะต�องแยก

ข�อมูลดังกล=าวของลูกค�าออกจากข�อมูลของบริษัท 
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2.6.3 การควบคุมวงเงินของลูกค�า 
สมาชิกจะต�องไม=ยินยอมให�ลูกค�าซ้ือขายหลักทรัพย!จนเกินฐานะ หรือวงเงินของลูกค�าเอง 

2.6.4 การรักษาความลับของลูกค�า 
1)  สมาชิกจะต�องรักษาข�อมูลของลูกค�าไว�เปMนความลับ 
2) ในการประกอบธุรกิจแต=ละประเภท สมาชิกจะต�องรักษาข�อมูลที่ได�จากธุรกิจแต=ละประเภทน้ันไว�เปMน

ความลับต=อกัน โดยเจ�าหน�าที่ในฝsายหนึ่งจะต�องไม=เปNดเผยข�อมูลให�กับเจ�าหน�าที่อีกฝsายหนึ่ง 

2.6.5 การเลิกประกอบธุรกิจ 
ในกรณีท่ีสมาชิกต�องการเลิกการให�บริการธุรกิจแก=ลูกค�า สมาชิกจะต�องดําเนินการให�งานที่ค�างอยู=เสร็จ หรือ
จัดการโอนไปให�บริษัทอ่ืนทําต=อ 


