ประกาศคณะกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
เรื่อง การอนุญาโตตุลาการ

อาศัยอํานาจตามความในขอ 20 (2) แหงขอบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548
คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้

สวนที่ 1
บททัว่ ไป
ขอ 1 ในกรณีที่สมาชิกของสมาคมมีขอพิพาทที่เกิดขึ้น
จากหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายตราสารหนี้ระหวางสมาชิก
ดวยกันเอง หรือระหวางสมาชิกกับลูกคาของสมาชิก คูพิพาทอาจยื่นคํารองตอสมาคมขอใหมีการพิจารณาและชี้ขาด
ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการได
ขอ 2 การดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการใหเปนไปตามประกาศนี้ การใดที่ไมไดระบุไวโดยเฉพาะใหดําเนินการไป
ตามความตกลงของคูกรณี หรือตามที่อนุญาโตตุลาการเห็นสมควร หรือตามกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ แลวแตกรณี
ขอ 3 ไมวาเวลาใดๆกอนคณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด คูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายรวมกัน อาจยื่นคํารอง
ตอสมาคมขอใหยุติกระบวนการตามประกาศนี้ได
โดยในกรณีที่คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งเปนผูยื่นคํารองคูพิพาทฝายนั้น
มีหนาที่ตองชําระคาตอบแทนและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกระบวนการตามประกาศนี้ หรือในกรณีที่คูพิพาทรวมกัน
ยื่นคํารองใหคูพิพาทกําหนดผูที่มีหนาที่ชําระคาตอบแทนและคาใชจายมาดวย

สวนที่ 2
การเสนอขอพิพาท
ขอ 4 การยื่นคํารองเสนอขอพิพาทตอสมาคม ใหยื่นคํารองเปนหนังสือตามแบบที่สมาคมกําหนดซึ่งตองมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
(1) ชื่อและที่อยูของคูพิพาท
(2) ประเด็นขอพิพาทและรายละเอียดของกรณีพิพาทที่เกิดขึ้น
(3) ขอเรียกรองและคําขอใหชี้ขาด
(4) การแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ

(5) การแสดงความยินยอมใหสมาคมเรียกคาธรรมเนียม คาตอบแทนและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ
ในกรณีผูรองที่มีสิทธิเรียกรองเปนแบบเดียวกันอันเนื่องมาจากขอเท็จจริงและขอกฎหมายเดียวกัน หากประสงค
จะรวมกันยื่นคํารองเสนอขอพิพาท ใหทําหนังสือแตงตั้งตัวแทนเพื่อดําเนินการใดๆในกระบวนการอนุญาโตตุลาการแทนผูรอง
ทุกรายมาพรอมกับการยื่นคํารองดวย
ขอ 5 เมื่อสมาคมไดรับคํารองและตรวจสอบคํารองดังกลาวแลว
(1) ในกรณีที่คํารองไมครบถวนหรือไมชัดเจน สมาคมจะแจงใหผูรองแกไขเพิ่มเติมใหเรียบรอยภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหรือควรไดรับการแจงจากสมาคม หากผูรองไมดําเนินการใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวา
ผูรองไมประสงคจะดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการตอไปและสมาคมจะยุติการดําเนินการสําหรับคํารองนั้น
(2) ในกรณีที่คํารองถูกตองครบถวนตามขอ 4 สมาคมจะสงสําเนาคํารองและเอกสารหลักฐานประกอบไปยัง
คูพิพาทอีกฝายหนึ่ง เพื่อใหยื่นคําคัดคาน
ขอ 6 เมื่อคูพิพาทอีกฝายหนึ่งไดรับสําเนาคํารอง และเอกสารหลักฐานประกอบแลว ใหยื่นหนังสือตอบรับใหมีการดําเนิน
การดวยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
พรอมทั้งหนังสือแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ หนังสือแสดงความยินยอมใหสมาคมเรียก
คาตอบแทนและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และคําคัดคานขอพิพาท (ถามี) โดยใหยื่นตอสมาคม
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่คูพิพาทไดรับสําเนาคํารองเสนอขอพิพาท
ถาคูพิพาทไมยื่นหนังสือตอบรับพรอมทั้งเอกสารดังกลาวในวรรคแรกหรือยื่นแตไมครบถวนภายในระยะเวลาที่
กําหนด สมาคมจะยุติการดําเนินการสําหรับเรื่องพิพาทนั้น

สวนที่ 3
การไกลเกลี่ยขอพิพาท
ขอ 7 คูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดอาจแสดงความประสงคเปนหนังสือถึงสมาคม เพื่อใหอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งคนใดของ
สมาคมดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่เกิดขึ้นกอนจะมีการพิจารณาโดยคณะอนุญาโตตุลาการได
โดยสมาคมจะแจงให
คูพิพาทอีกฝายทราบความประสงคดังกลาว ใหคูพิพาทฝายนั้นตอบรับเปนหนังสือภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
สมาคมวาประสงคจะใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือไม
หากคูพิพาทไมตอบรับเปนหนังสือภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาไมประสงคจะไกลเกลี่ย และใหสมาคมดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการตอไป
ขอ 8 ในระหวางที่มีการไกลเกลี่ยขอพิพาท ใหสมาคมระงับการดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการไวชั่วคราวและในกรณี
ที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนผลสําเร็จ
ใหคูพิพาททําสัญญาประนีประนอมยอมความและลงลายมือชือ่ ในสัญญาดังกลาว
หากการไกลเกลี่ยขอพิพาทไมสําเร็จ ไมวาจะเกิดจากคูกรณีตกลงกันไมไดหรือสมาคมเห็นวาไมมีประโยชนที่จะไกลเกลี่ยตอไป

-2-

ใหคูพิพาทแจงตอสมาคมเพื่อขอยุติการไกลเกลี่ยหรือใหสมาคมสั่งยุติการไกลเกลี่ยแลวแตกรณี
อนุญาโตตุลาการตอไป

และกลับเขาสูกระบวนการ

สวนที่ 4
การตั้งอนุญาโตตุลาการ
ขอ 9 ในการดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการใหมีคณะอนุญาโตตุลาการจํานวนสามคนเปนผูชี้ขาด
คณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยบุคคลซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งหนึ่งคนเปนประธาน และบุคคลซึ่งคูพิพาทแตงตั้งอีกฝาย
ละหนึ่งคน
ใหกรรมการผูจัดการหรือพนักงานของสมาคมซึ่งไดรับมอบหมายจากผูจัดการทําหนาที่เปนเลขานุการคณะ
อนุญาโตตุลาการ
ใหสมาคมจัดทําบัญชีรายชื่ออนุญาโตตุลาการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งจะทําหนาที่เปนประธานคณะอนุญาโตตุลาการสําหรับขอพิพาทแตละครั้งจากทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการ
ดังกลาว
ขอ 10 อนุญาโตตุลาการที่ไดรับการแตงตั้งตองเปดเผยใหคูกรณีทราบถึงขอเท็จจริงที่อาจเปนเหตุใหสงสัยในความเปนอิสระ
และความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการ
หากปรากฏขอเท็จจริงที่เปนเหตุอันควรสงสัยในความเปนอิสระหรือความเปนกลางของอนุญาโตตุลาการรายใด
คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งอาจยื่นหนังสือคัดคานการตั้งอนุญาโตตุลาการรายนั้น พรอมดวยเหตุผลของการคัดคานตอสมาคม
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุนั้น ทั้งนี้ ตองกระทํากอนวันที่อนุญาโตตุลาการสั่งปดการพิจารณา
ถาอนุญาโตตุลาการซึ่งถูกคัดคานไมถอนตัวจากการเปนอนุญาโตตุลาการหรือคูพิพาทอีกฝายหนึ่งไมเห็นดวยกับขอ
คัดคานนั้น ใหคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูวินิจฉัยคําคัดคานนั้น อนึ่ง การคัดคานอนุญาโตตุลาการดังกลาวไมมีผลเปนการ
ระงับการดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ คณะอนุญาโตตุลาการรวมทั้งอนุญาโตตุลาการซึ่งถูกคัดคานยังคงดําเนินการ
ตอไปจนกระทั่งมีคําวินิจฉัยคําคัดคานได ทั้งนี้ คณะอนุญาโตตุลาการตองทําคําวินิจฉัยคําคัดคานใหแลวเสร็จกอนมีคําชี้ขาด
ขอพิพาท ซึ่งตองไมเกิน 30 วันนับแตวันยื่นคําคัดคานการตั้งอนุญาโตตุลาการตามวรรคสอง
ขอ 11 หากอนุญาโตตุลาการถอนตัว ลาออก ตาย หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดดวยเหตุอื่นใดในระหวางกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ใหแตงตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นใหมแทนโดยวิธีเดียวกับการตั้งอนุญาโตตุลาการผูนั้น
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สวนที่ 5
การพิจารณา
ขอ 12 คณะอนุญาโตตุลาการตองจัดใหคูพิพาททุกฝายลงนามในสัญญาอนุญาโตตุลาการ ซึ่งกําหนดใหคูพิพาททุกฝาย
ตกลงระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นและยินยอมที่จะปฏิบัติตามขอผูกพันภายใตสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกลาว
ขอ 13 คูพิพาทอาจแตงตั้งผูแทนหรือบุคคลใดๆเพื่อชวยเหลือในการดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการก็ได
หนังสือแจงชื่อและที่อยูของผูแทนหรือบุคคลซึ่งตนแตงตั้งใหเปนผูชวยเหลือยื่นตอสมาคม

โดยทําเปน

ขอ 14 ในการประชุมของคณะอนุญาโตตุลาการตองมีอนุญาโตตุลาการเขารวมการประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
อนุญาโตตุลาการทั้งหมด และการประชุมจะจัดขึ้น ณ เวลาและสถานที่ใดก็ไดตามที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควร
ขอ 15 ในการพิจารณาคณะอนุญาโตตุลาการตองใหคูพิพาทไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และเปดโอกาสใหคูพิพาท
ทุกฝายไดนําสืบพยานหลักฐานและเสนอขออางขอตอสูของตนอยางเต็มที่ตามพฤติการณแหงขอพิพาทนั้น ถาคูพิพาทไมมี
พยานหลักฐานอื่นใดมาเสนอตออนุญาโตตุลาการอีก ใหอนุญาโตตุลาการสั่งปดการพิจารณา

สวนที่ 6
การชีข้ าด
ขอ 16 ในระหวางดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ถาคูพิพาทประนีประนอมยอมความกันใหคณะอนุญาโตตุลาการยุติ
การพิจารณา เมื่อคูพิพาทรองขอและคณะอนุญาโตตุลาการเห็นวาขอตกลงประนีประนอมยอมความนั้นไมฝาฝนตอกฎหมาย
ใหคณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดไปตามนั้นและใหถือวากระบวนการอนุญาโตตุลาการเปนอันสิ้นสุด
ขอ 17 คําชี้ขาดตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อคณะอนุญาโตตุลาการ ระบุวัน เดือน ปและสถานที่ทําคําชี้ขาด พรอมทั้ง
ระบุเหตุผลแหงขอวินิจฉัยทั้งปวงไวโดยชัดแจงดวย แตจะกําหนดหรือชี้ขาดการใดเกินขอบเขตแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการ
หรือคําขอของคูพิพาทไมได เวนแตเปนการชี้ขาดตามขอตกลงประนีประนอมยอมความตามขอ 16 หรือเปนการกําหนด
คาธรรมเนียมและคาใชจายในกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือคาตอบแทนอนุญาโตตุลาการ
ขอ 18 คําชี้ขาดตองทําใหแลวเสร็จภายใน 180 วันนับแตวันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการคนสุดทาย เวนแตคูพิพาทไดตกลง
กําหนดเวลาเปนอยางอื่น
กําหนดเวลาในการทําคําชี้ขาดตามวรรคหนึ่ง คูพิพาทอาจตกลงกันเพื่อขยายระยะเวลาได และถาตกลงกันไมได
ใหคณะอนุญาโตตุลาการเปนผูตัดสินชี้ขาด
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ขอ 19 เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการทําคําชี้ขาดเสร็จใหสงสําเนาคําชี้ขาดถึงคูพิพาททุกฝายและคณะกรรมการ
ในการนี้
คณะกรรมการอาจพิจารณาใหมีการเปดเผยคําชี้ขาดตอสมาชิกรายอื่นไดโดยไมเปดเผยชื่อจริงของคูกรณี
เวนแตคูกรณี
ยินยอม
ขอ 20 ถาปรากฏในภายหลังวาคําชี้ขาดนั้นมีขอผิดพลาดหรือขอผิดหลงเล็กนอย เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรหรือ
เมื่อคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งรองขอ ใหคณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจที่จะแกไขขอผิดพลาดหรือขอผิดหลงนั้นได

สวนที่ 7
คาตอบแทนและคาใชจายอื่น
ขอ 21 ใหคูพิพาทชําระคาธรรมเนียม และคาตอบแทนอนุญาโตตุลาการ ดังนี้
(1) คาธรรมเนียม อัตรา 1% ของทุนทรัพยที่เรียกรอง แตไมเกินกวา 10,000 บาท
(2) คาตอบแทนอนุญาโตตุลาการ ใชอัตราผันแปรตามจํานวนทุนทรัพยที่เรียกรอง ดังตอไปนี้
ไมเกิน 500,000 บาท อัตรา 2.5% แตไมต่ํากวา 10,000 บาท
500,001 บาท – 1,000,000 บาท อัตรา 2.0% แตไมต่ํากวา 12,500 บาท
1,000,001 บาท – 5,000,000 บาท อัตรา 1.5% แตไมต่ํากวา 20,000 บาท
5,000,001 บาท – 10,000,000 บาท อัตรา 1.0% แตไมต่ํากวา 75,000 บาท
10,000,001 บาท – 50,000,000 บาท อัตรา 0.5% แตไมต่ํากวา 100,000 บาท
มากกวา 50,000, 000 บาท อัตรา 250,000 บาท
อนึ่ง ในการคํานวณ ถาคํานวณไดเปนเศษใหปดเศษขึ้นจนเต็มจํานวน
ขอ 22 คาใชจายที่เกิดขึ้นในการดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ใหคูพิพาทรับภาระฝายละกึ่งหนึ่งของคาใชจายที่
เกิดขึ้นทั้งหมด เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอื่น
เพื่อประโยชนในการคํานวณคาใชจา ยตามวรรคหนึ่ง ใหถือวากระบวนการอนุญาโตตุลาการเริ่มตั้งแตวันที่สมาคม
แตงตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการ
ขอ 23 ใหคูพิพาทแตละฝายวางเงินประกันคาใชจายและคาตอบแทนอนุญาโตตุลาการตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่สมาคมแตงตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการ
คณะอนุญาโตตุลาการมีอํานาจเรียกใหคูพิพาทวางเงินประกันคาใชจายและคาตอบแทนเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร
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หากคูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดมิไดวางเงินประกันดังกลาวในวรรคแรกหรือมิไดวางเงินประกันเพิ่มเติมตามวรรคสอง
ใหถือวาคูพิพาทไมประสงคจะดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการตอไป เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให
ขยายระยะเวลาหากมีเหตุผลจําเปนและสมควร
ขอ 24 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

(นายสมหมาย ภาษี)
ประธานกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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