
 

หน้า 1 
 

ข้อบังคับ 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

(ฉบับประมวล) 
 

 สมาคมนี้เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

ส่วนที่ 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 สมาคมนี้มชีื่อว่า “สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย” 
 เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Bond Market Association” 

ข้อ 21 ส านักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   
 กรุงเทพมหานคร 

ข้อ 32 (ยกเลิก) 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
 “ข้อบังคับ”  หมายความว่า ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 “สมาคม”  หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 “สมาชิก”  หมายความว่า สมาชิกของสมาคม 
 “บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า นิติบุคคลทีไ่ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการของสมาคม 
 “กรรมการ”  หมายความว่า กรรมการของสมาคม 
 “กรรมการผู้จัดการ” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการของสมาคม 
 “ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน” หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ขึน้ทะเบียนกับสมาคม 
 “ส านักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
 “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 “เจ้าหน้าที่บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารของสมาชิกทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของสมาชิก  
 “เจ้าหน้าที่ก ากับดูแล” หมายความว่า ผู้บริหารของสมาชิกที่มีอ านาจในการก ากับดูแลการปิิบัตงิาน     
        ของสมาชิก  
 “ผู้ค้าตราสารหนี”้  หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสมาชิกทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กระท าการแทน   

ในการซื้อขายตราสารหนี้ และขึน้ทะเบียนกับสมาคม 
 “การซื้อขาย”  หมายความว่า การซื้อขายตราสารหนี ้

                                                           
1 ข้อ 1 ถกูแก้ไขโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 
2 ข้อ 3 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่  6)  พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 
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 “ราคาซื้อขาย”  หมายความว่า ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายตราสารหนี้ 
 “ลูกค้า”   หมายความว่า ลูกค้าที่ท าการซื้อขายตราสารหนี้กับสมาชิก 
 “คู่ค้า”   หมายความว่า สถาบนัการเงินทีไ่ด้รับใบอนญุาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร  

     แห่งหนี้ และท าการซื้อขายตราสารหนี้กับสมาชิก 
 “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทสมาชิกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม     

     เกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
     บริษัทนัน้ 
“ค าสั่งลงโทษ”3  หมายความว่า ค าสั่งของคณะกรรมการ ค าสั่งของกรรมการผู้จัดการ และค าสั่ง 

ของคณะอนุกรรมการที่มีผลการลงโทษผู้ที่ฝา่ฝนื หรือมีส่วน 
เก่ียวข้องในการฝ่าฝืนข้อก าหนดของสมาคม  

“การจัดหา”    หมายความว่า  การซื้อพัสดุหรือการจ้างงานบรกิาร แล้วแต่กรณี 
“พัสดุ” หมายความว่า  วัสดุส านักงาน เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งส านักงาน อุปกรณ์ 

ส านักงาน ยานพาหนะ สิ่งของที่ใช้เพื่อการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม  
หนังสือ ประกาศ และแบบพิมพต์่าง ๆ ทีส่มาคมก าหนดหรือให้ 
จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในกิจการของสมาคม 

“งานบริการ”  หมายความว่า  การจ้างท าของ การจ้างแรงงาน การเช่า หรือการจ้างเหมาบริการ  
แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส านักงาน 

“โครงการพิเศษ”   หมายความว่า  โครงการใดๆที่สมาคมได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานอ่ืน  
“ข้อก าหนดของสมาคม”4 หมายความว่า ข้อบังคับ ประกาศ กฎ ระเบียบ ที่คณะกรรมการและสมาคมก าหนดขึ้น 

เพื่อบังคับใช้กับสมาชิก ผู้ค้าตราสารหนี้  ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน                  
ตราสารหนี้ 

 
ส่วนที่ 2 

วัตถุประสงค ์
 
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นศูนย์รวมของข้อมูลด้านตลาดตราสารหนี้และให้บริการข้อมูลตราสารหนี้ 

(2) ส่งเสริมและพฒันาตลาดตราสารหนี้   การท าธุรกรรมเก่ียวกับตราสารหนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและ 
     ผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ 

 (3) ส่งเสริม พัฒนา และก าหนดมาตรฐานและวิธปีิิบัติในการประกอบธุรกิจตราสารหนี้    
 (4) ก ากับดูแลสมาชิกให้ปิิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปิิบัติในตลาดตราสารหนี้   
 (5) ส่งเสริมและสนบัสนนุการศกึษา วิจัยเกี่ยวกับตราสารหนี้   รวมถึงรับปรึกษาและให้ความเห็นทางวชิาการ 
      ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เก่ียวกับตลาดตราสารหนี้ 

                                                           
3 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
4 ถูกเพิ่มเติมโดยขอ้บังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
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 (6) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสมาชิก   
 (7) ประนปีระนอมและแก้ไขข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจาก 
       การประกอบธุรกิจด้านตราสารหนี้ 
 (8) บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และกระท ากิจการอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกับวัตถุประสงค์ดงักล่าวขา้งต้น 

 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่กลา่วมาทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
 

ส่วนที่ 3 
สมาชิก และสมาชิกภาพ 

 
ข้อ 6 5 สมาชิกของสมาคมประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคม และบริษัทหลักทรัพย์อ่ืน             

ซึ่งคณะกรรมการมีมติอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 
 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ 

(1)   สมาชิกสามัญ ได้แก่ บริษทัหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย์ 
       และค้าหลักทรัพย์ที่เปน็ตราสารแห่งหนี้ 
(2)   สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บรษิัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า 
       ระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์  

 (3)   สมาชิกสมทบ ได้แก่ บริษทัหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย์ 
       เฉพาะรายที่มีมูลคา่การซือ้ขายตราสารหนี้ ประเภท outright  โดยเฉลี่ยนับย้อนหลงัไป 1 ปีปิิทิน 
       น้อยกว่า 100 ล้านบาทตอ่เดือน และมีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกสมทบของสมาคม 

  เมื่อสมาชิกสมทบมีมลูค่าการซื้อขายตราสารหนี้ ประเภท outright โดยเฉลี่ยนับย้อนหลงัไป 1 ปีปิิทนิ 
 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทต่อเดือนขึน้ไป ให้ช าระค่าเข้าเปน็สมาชิกส่วนที่เหลือตาม 116 (1) (ค) และให้เปลี่ยนฐานะ 
 ไปเปน็สมาชิกสามัญ  

ข้อ 7 ผู้ที่มีคุณสมบตัิตามข้อ 6 ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเปน็สมาชิกของสมาคมให้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก      
ต่อสมาคม ทั้งนี้ ตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมก าหนด 

ข้อ 8 เมื่อสมาคมตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้สมาคมเสนอเรื่องต่อ            
 ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 

ข้อ 9 ในการพิจารณาอนุมตัิการเข้าเปน็สมาชิก  คณะกรรมการอาจขอให้ 
 (1)  ผู้สมัครยื่นหลักฐานเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม 
 (2)  ผู้บริหารของผู้สมัครมารับการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ  
                 มอบหมาย 

ข้อ 10 เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้รับผู้สมัครรายใดเข้าเป็นสมาชิก ให้สมาคมมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบ  
 โดยก าหนดเวลาและวิธีการที่ผู้สมัครจะต้องช าระค่าเข้าเป็นสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิแล้วแต่กรณี ค่าบ ารุง และ
 ค่าบริการ ตามอัตราและระยะเวลาที่สมาคมก าหนด  

                                                           
5 ข้อ 6 (3)  ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
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ข้อ 11 เมื่อสมาคมได้รับค่าเข้าเปน็สมาชิกหรือค่าโอนสิทธิแล้วแต่กรณี ค่าบ ารุง  และค่าบริการภายในก าหนดระยะเวลาตาม
ข้อ 10 เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครนัน้เป็นสมาชิกตั้งแต่วนัที่สมาคมได้รับช าระเงินนั้นโดยถูกต้องครบถ้วน หรือ
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการก าหนดซึ่งต้องไม่ชา้กว่าวนัที่ผูส้มัครช าระเงินให้สมาคมครบถ้วน จากนั้นให้สมาคมประกาศ
ชื่อให้สมาชิกทราบเป็นหนงัสือ 

ข้อ 12 เมื่อปรากิว่า 

(1)  ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานต่างๆที่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้แจ้งหรือได้ยื่นไว้กับสมาคมเพื่อประกอบการพิจารณา 
       ใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชกิคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ  หรือ 
(2)  ผู้สมัครไมช่ าระคา่เข้าเป็นสมาชิก ค่าบ ารุง หรือค่าโอนสทิธแิล้วแต่กรณี ให้แก่สมาคมภายในเวลาที่ 
      คณะกรรมการก าหนดตามข้อบังคับนี้        
คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกมติที่ได้พิจารณาอนมุัติให้รับผู้สมัครรายนั้น เข้าเปน็สมาชิกก็ได้ 

ข้อ 13 สมาชิกอาจโอนสิทธิการเป็นสมาชิกได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดโดยให้น าความใน
ข้อ 6 ถึง ข้อ 12 มาใช้บังคับแก่ผู้ขอรับโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกโดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ 4 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชกิ 
   

ข้อ 146 สิทธิของสมาชิกมีดังต่อไปนี ้
(1) เข้าร่วมประชุม อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ของสมาคม โดยสมาชิกสามญั และ 

วิสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคม  
 (2)  เสนอความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่สมาคมและคณะกรรมการในเร่ืองใดๆ อันเก่ียวกับกิจการของสมาคม 
 (3)  รับบริการใดๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการทีส่มาคมก าหนด 

ข้อ 15  หน้าที่ของสมาชิกมีดงัต่อไปนี้ 
(1) ปิิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสมาคม วินัย จรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปิิบัติงานในตลาด  

ตราสารหนี้ มติของที่ประชุม และมติคณะกรรมการโดยเคร่งครัด 
(2)  แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหาร (Executive officer) เจ้าหน้าที่ก ากับดูแล (Compliance   

officer) และผู้ค้าตราสารหนี้ (Trader) โดยสมาชิกมีหน้าที่ดูแลให้บุคคลดงักล่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
ปิิบัติตามจรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปิิบัติงานในตลาดตราสารหนี้ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของสมาคม  

 (3)   รายงานการเสนอราคาซื้อขายและข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคม  
        ก าหนด 

(4)   จัดท าและเก็บบนัทึกเอกสารหลักฐาน รวมทั้งบัญชีการซื้อขายตราสารหนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการที่สมาคมก าหนด 

 (5)   รับผดิชอบต่อการปิบิัติงานของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ 

                                                           
6 ข้อ  14  ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 4)  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
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 (6)   ส่งรายงานและงบการเงินตามแบบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการทีส่มาคมก าหนด 
(7)  ช าระคา่เข้าเป็นสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิ ค่าบ ารุง และคา่บริการต่างๆ ให้แก่สมาคมตามระเบียบหรือข้อบังคับ  
      ที่คณะกรรมการก าหนด 

 (8)  ด ารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนไดส้่วนเสียของสมาคม 
(9)  ส่งเสริมและสนบัสนนุกิจการของสมาคมรวมทั้งร่วมศึกษา และเสนอข้อคิดเห็นในอันที่จะเป็นประโยชน์ 
      ต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยรวม 
(10) รายงานให้สมาคมทราบเมื่อรู้ว่าสมาชิกอ่ืนกระท าการฝา่ฝนืหรือไม่ปิิบัติตาม (1) 

 
ส่วนที่ 5 

คณะกรรมการสมาคม 
 

ข้อ 167 คณะกรรมการมีจ านวนไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ 1 คน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และ 
บุคคลซึ่งได้รบัเลือกจากสมาชิกสามัญและวิสามัญ จ านวนไม่เกิน 10 คน โดยในจ านวนนัน้ให้เป็นกรรมการอิสระ 
ไม่น้อยกว่า 3 คน 

ข้อ 178 กรรมการอิสระตามข้อ 16 ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บุคคลผู้มีอ านาจในการ  
จัดการงานประจ า พนักงาน หรอืลูกจ้างของสมาชิก หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสมาชิก 

ข้อ 189  ให้คณะกรรมการร่วมกันเลือกกรรมการนอกจากกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และต าแหน่งอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ  โดยให้ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการไมน่ับเปน็กรรมการอิสระ  
คุณสมบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจ านวนกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด  

ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ 

ข้อ 19 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ ให้สมาคมแจ้งชื่อและต าแหน่งให้ส านักงาน ก.ล.ต.ทราบ เพื่อจดทะเบียน
 เปลี่ยนแปลง ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 20 หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังตอ่ไปนี ้
 (1) ก าหนดนโยบายในการบริหารสมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่ 
 (2) ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของสมาคม 
 (3) ก าหนดจรรยาบรรณของสมาคม 
 (4) พิจารณารบัและเพิกถอนสมาชิก 
 
                                                           
7 ข้อ  16  ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 3)  พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และ 
  ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
8 ข้อ  17 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 4)  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
9 ข้อ 18  ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 3)  พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 
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 (5) พิจารณาลงโทษสมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้องที่ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ และจรรยาบรรณของ 
      สมาคม 
 (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาสมาคม 

ข้อ 21 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย เว้นแต่จะพ้นจากการเปน็บุคคลล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
 (3) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท 
      หรือความผิดลหุโทษ 

ข้อ 22 ในการเลือกตั้งกรรมการให้สมาชิกสามัญ และ/หรือวิสามัญเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้าม
 ตามข้อ 21 ที่ตนเห็นสมควรจะให้เป็นกรรมการต่อที่ประชุม โดยต้องมีสมาชิกสามัญหรือวิสามญัอื่นรับรองไม่ 

น้อยกว่าสองราย 
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการยินยอมจากผูท้ี่ได้รบัการเสนอชื่อหากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมิได้ 

อยู่ในที่ประชุมต้องได้รับการ ยินยอมเป็นหนังสือ 

ข้อ 23 ให้สมาชิกสามัญและวิสามัญเลือกตั้งกรรมการโดยการออกเสียงเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 22 และให้
 เลือกตั้งได้เท่ากับจ านวนที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น 

ข้อ 24 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ คือ ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับและหากปรากิว่าผู้ที่ได้รับคะแนนเสียง
 เลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก 

ข้อ 25 ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให้กระท าเป็นการเปิดเผย แต่เมื่อคณะกรรมการร้องขอหรือสมาชิกสามัญหรือ
 วิสามัญรายใดรายหนึ่งร้องขอให้การออกเสียงกระท าโดยวิธีลับ  ก็ให้การออกเสียงกระท าโดยวิธีลับ 

ข้อ 26 ให้กรรมการนอกจากกรรมการผู้จัดการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี โดยเมื่อครบก าหนดทุกๆหนึ่งปีให้กรรมการ
 นอกจากกรรมการผู้จัดการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม  ถ้าแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจ านวน
 ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยในปีแรกและปีที่สองใช้วิธีจับสลากเว้นแต่กรรมการจะตกลงกันเองเป็นวิธีอ่ืน
 และในปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก ในการนี้ให้ถือว่าการออกจากต าแหน่งโดย
 การจับสลากเป็นการออกตามวาระด้วย 

         การเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ออกไปตามข้อนี้ ให้เลือกตั้งได้เท่าจ านวน
กรรมการที่ออกไปเท่านั้น  และให้น าความในข้อ 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 2710 เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการ     
เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่  ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่า
กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  อาจได้รับเลือกตั้งได้อีก แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมไิด้ 
 กรรมการผู้จัดการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีป่ี แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมไิด้ 

                                                           
10 ข้อ 27  วรรคท้าย ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553                     
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ข้อ 28 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) เป็นผู้ขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 21 
 (4) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก 
 (5) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออก 
 (6) เป็นผู้ขาดคุณสมบตัิตามข้อ 17   

ความใน (6) ให้มผีลเฉพาะกับกรรมการอิสระเท่านั้น  

ข้อ 29 การเลือกตั้งและการถอดถอนกรรมการตามมติของที่ประชุมสมาชิกให้ถือตามเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญ
 และวิสามัญที่มาประชุม โดยให้ใช้วิธีการนับคะแนนซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 75) ให้นับจากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญโดยที่สมาชิกสามัญและ
วิสามัญแต่ละรายมีสิทธิในการออกเสียงรายละหนึ่งเสียง และ 
ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 25) ให้นับจากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญ โดยค านวณจากสัดส่วนของมูลค่า
การซื้อขายตราสารหนี้ประเภท outright ของสมาชิกสามัญหรือวิสามัญแต่ละราย ในช่วงระยะเวลา 1 ปี  โดยให้นับ
ถึงวันก่อนวันลงคะแนนเสียง 30 วัน  

ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขายของสมาชิกวิสามัญที่น ามาค านวณ  ให้ใช้เท่ากับร้อยละ 10 ของมูลค่าซื้อขายของ
สมาชิกวิสามัญรายนั้นๆ  โดยนับธุรกรรมการซื้อขายแต่เพียงขาเดียว  

ข้อ 30 เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการที่เหลืออยู่อาจแต่งตั้งผู้เข้าด ารงต าแหน่งแทน โดยให้
 สัดส่วนในการด ารงต าแหน่งการเป็นกรรมการเป็นไปตามที่ระบุในข้อ 16 และให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งด ารง
 ต าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

ข้อ 31  ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคร้ังภายในหนึ่งไตรมาส 
   ในกรณีที่ประธานสมาคม กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเห็นสมควรจะให้มี
 การเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นพิเศษขึ้นก็ได้ 

ข้อ 3211 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะ
ครบองค์ประชุม 

  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปิิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี   
 รองประธานให้รองประธานท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปิิบัติหน้าที่ได้ให้
 กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
  การประชุมคณะกรรมการอาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 3312 ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม และในการลงคะแนนให้
กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
เว้นแต่ความตามวรรคสอง 

                                                           
11 ข้อ 32 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่9) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 
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 ในการวินิจฉัยชี้ขาดการสั่งลงโทษเพิกถอนสมาชิกภาพ การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการต้องมี
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการทั้งหมดโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและในการลงคะแนน             
ให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเร่ืองนั้น 

ข้อ 34 กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเปน็พเิศษในเร่ืองที่พิจารณา  ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเร่ืองนั้น 

ข้อ 35 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงัต่อไปนี้  
(1) คณะอนุกรรมการมาตรฐานปิิบัติงานของตลาด(Market Practice Subcommittee) เพื่อท าหน้าที่

พิจารณาเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานปิิบัติงานในด้านต่างๆ  ของตลาดตราสารหนี้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก   คณะกรรมการ   
ส านักงาน ก.ล.ต.  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สภาวิชาชีพบัญชี   สมาคมบริษัทจัดการลงทุน    ผู้ดูแลผลประโยชน์  
และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ 

(2) คณะอนุกรรมการก ากับดูแลตลาด (Market Regulation Subcommittee) เพื่อท าหน้าที่พิจารณา
เสนอแนะแนวทางเสริมสร้างและขยายบทบาทของสมาคมในด้านการเป็นองค์กรก ากับดูแลตนเอง แนวทางส่งเสริม
จรรยาบรรณและมาตรฐานการก ากับดูแลการปิิบัติงานที่ดีของตลาดและผู้ค้าตราสารหนี้ ตลอดจนพิจารณา
เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับและประกาศต่างๆของสมาคมในด้านการก ากับดูแลสมาชิกให้เหมาะสม                
โดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก   คณะกรรมการส านักงาน ก.ล.ต.  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ  

(3) คณะอนุกรรมการข้อมูลตราสารหนี้ (Market Information Subcommittee) เพื่อท าหน้าที่พิจารณา
เสนอแนะแนวทางส่งเสริมและขยายบทบาทของสมาคมในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลตราสารหนี้ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลตราสารหนี้  ให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ที่มี                  
ส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก คณะกรรมการ ส านักงาน 
ก.ล.ต.  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาต่างๆ 

คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และจ านวนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 36 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการอ่ืนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ในข้อ  35  เพื่อท าหน้าที่
พิจารณาเสนอแนะเก่ียวกับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของสมาคมตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้ที่ปรึกษาและ
คณะอนุกรรมการมีวาระในการด ารงต าแหน่งและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

   องค์ประชุมและการลงมติของคณะอนุกรรมการตามข้อนี้ ถ้าคณะกรรมการไม่ได้ก าหนดไว้เปน็อย่างอื่น  
       ให้น าความในข้อ 32  ข้อ 33  และข้อ 34 มาใช้โดยอนโุลม 

ข้อ 3713 กรรมการผู้จัดการต้อง 
 (1)  มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามข้อ 21 
 (2)  เป็นผูส้ามารถปิิบัติงานเตม็เวลาให้แก่สมาคม 

                                                                                                                                                                                                 
12 ข้อ 33 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่7) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 
13 ข้อ 37 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2553  ลงวันที่  10 พฤษภาคม 2553 
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ข้อ 38 กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของสมาคม 
 และมีอ านาจบงัคับบญัชาพนักงานและลูกจ้างของสมาคม  
  ในการบริหารกิจการของสมาคม กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

ข้อ 39 คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเพื่อการนี้คณะกรรมการอาจ 
มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการปิิบัติการแทนไดโ้ดยไม่ขัดต่อระเบียบ หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนดไว้ก็ได้         
โดยการมอบหมายหนา้ที่ดังกลา่วให้ท าเป็นหนังสือ 

ข้อ 40 เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลงหรือไม่อาจปิิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงาน 
ของสมาคมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการแทนเป็นการชั่วคราวได้  ในการนี้ให้ผู้ท าการแทนมีอ านาจและหน้าที่

 เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการ 

ข้อ 41 ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของ
 สมาคมก าหนด 

ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  ที่ปิิบัติงานให้แก่สมาคมเต็มเวลาหรือตาม
เงือ่นไขของเวลาที่คณะกรรมการก าหนดได้รับเงินเดือนและประโยชนต์อบแทนอยา่งอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 

  ให้กรรมการผู้จัดการได้รับเงินเดอืนและหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

ส่วนที่ 6 
จรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจ 

 
หมวดที่ 1 

จรรยาบรรณสมาชิก 
 
ข้อ 42  สมาชิกต้องปิิบัติตามจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนดโดยเคร่งครัด รวมทั้งสมาชิกต้องด าเนินการควบคุม 

ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิก  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อมปิิบัติตามจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนดโดยเคร่งครัด หากบุคคลดังกล่าวของสมาชิกใดฝ่าฝนื
หรือไม่ปิิบัติตามให้ถือว่าสมาชกิกระท าผิดจรรยาบรรณ เว้นแต่สมาชิกจะพิสูจน์ไดว้่า มไิด้มีสว่นร่วมหรือรู้เห็นใน
การกระท าดังกลา่ว 

ข้อ 43 ความซื่อสัตย์ในวชิาชีพ 
  สมาชิกต้องประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย ์สุจริต และมีจริยธรรม  ในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ
 ลูกค้าหรือประชาชน บริษัทหลกัทรัพย์ รวมทั้งสมาชิกรายอื่น 

ข้อ 44   การปิิบัติอย่างเป็นธรรม และอย่างมีความรู้ความสามารถ  
                 สมาชิกต้องปิิบัติต่อลูกค้า / คู่ค้า อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปิิบัติตลอดจนให้บริการโดยใช้ความรู้
 ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้ 
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ข้อ 45  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
สมาชิกต้องจัดให้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจท าได้

โดยการเปิดเผยข้อมูล หรือโดยปิิเสธที่จะให้บริการหรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม  หากเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ขึ้น  ให้สมาชิกปิิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  และสมาชิกต้องละเว้นจากการ เอาเปรียบ
ลูกค้า / คู่ค้า    

สมาชิกต้องเปิดเผยให้ลูกค้า / คู่ค้า ทราบในกรณีที่สมาชิกมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เก่ียวเนื่องกับเร่ืองที่ให้บริการนั้น  

ข้อ 46  ความเป็นอิสระ   
  สมาชิกต้องด าเนินงานด้วยความเป็นอิสระ  โดยไม่สัญญาว่าจะให้หรือเรียกร้องหรือรับซึ่งผลตอบแทน
 (อามิสสินจ้าง) ใด ซึ่งจะท าให้ขัดหรือแย้งกันกับหน้าที่ที่สมาชิกหรือพนักงานหรือตัวแทนของสมาชิกพึงมีต่อลูกค้า
 ในการประกอบธุรกิจ 

ข้อ 47 การป้องกันการท าธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย     
  ห้ามมิให้สมาชิกช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระท าอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์ หรือการกระท าอันเป็นความผิดเก่ียวกับทรัพย์โดยทุจริต หรือการกระท าอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ 

หรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปกปดิหรือมีส่วนในการยักย้ายหรือจ าหน่ายทรัพยส์ินทีไ่ด้มาเนื่องจากการ 
กระท าดังกลา่ว 

ข้อ 48 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
(1) ข้อตกลงและความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

ในการท าข้อตกลงหรือในการท านิติกรรมเพื่อให้บริการลงทุนกับลูกค้า   สมาชิกจะต้องให้รายละเอียดของ
หลักการในการให้บริการอย่างเพียงพอ   สมาชิกจะต้องไม่ท าหนังสือหรือสัญญาใดๆ  เพื่อยกเลิกหรือจ ากัดความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีหน้าที่ต้องปิิบัติต่อลูกค้าตามกฎหมาย หรือข้อก าหนดขององค์กรก ากับดูแล    
(2) การด าเนินการเพื่อให้ลูกค้าได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด 

ในการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อลูกค้าหรือกับลูกค้า   สมาชิกต้องด าเนินการตามสมควรให้แน่ใจว่าลูกค้าได้
ราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่สุดภายใต้สภาวะตลาดขณะนั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพคล่องของ
ตลาดและตราสารหนี้  ขนาด  และประเภทของรายการ  ที่มาและจ านวนของราคาเสนอซื้อขายในขณะนั้น 
(3) การเลิกให้บริการธุรกิจ   

   ในกรณีที่สมาชิกต้องการเลิกให้บริการธุรกิจแก่คู่ค้าและลูกค้ารายใด  สมาชิกจะต้องด าเนินการให้งาน 
   ที่ค้างอยู่เสร็จสมบูรณ์หรือจัดการโอนไปให้บริษัทอื่นท าต่อไป   

ข้อ 49  การรักษาความลบัของลูกค้า / คู่ค้า  
  สมาชิกต้องรักษาความลับของลูกค้า / คู่ค้า และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการซื้อขายหรือ
 ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า / คู่ค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการด าเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวน 
 ไว้ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่กฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจาก เจ้าของข้อมูล 
          ที่เก่ียวข้องแล้ว 
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ข้อ 50 การซื้อขายกับลูกค้าหรือคู่ค้า     
 (1) การตกลงซื้อขาย   

ในการตกลงซื้อขาย  สมาชิกจะต้องปิิบัติต่อคู่ค้าและค าสั่งของลูกค้าอย่างเป็นธรรม และเมื่อตกลงที่จะซื้อ
ขายกันแล้ว  สมาชิกจะต้องด าเนินการตามข้อตกลงนั้นโดยทันที   

 (2) การควบคุมวงเงิน  
  ในขณะใดขณะหนึ่ง  สมาชิกจะต้องด าเนินการควบคุมให้ผู้ค้าตราสารหนี้ติดตามวงเงินที่ตนรับผิดชอบ  
 และวงเงินที่กิจการจะท าธุรกรรมกับลูกค้า / คู่ค้าแต่ละราย  ตลอดจนความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด   

ข้อ 51 ลักษณะการปิบิัติที่มชิอบ   
  สมาชิกต้องละเว้นการกระท าทีม่ิชอบตามทีส่มาคมประกาศก าหนด    

ข้อ 52 การติดต่อและให้ค าแนะน าเก่ียวกับการลงทนุ 
(1) สมาชิกต้องจัดให้มีผู้ท าหนา้ที่ติดต่อหรือให้ค าแนะน าให้แก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
     และต้องควบคุมดูแลให้ผู้ท าหน้าที่ดังกล่าวปิิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดด้วย 
(2) ในการให้ค าแนะน าหรือการเสนอข้อมูลหรือการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ใดๆ สมาชิกจะ 
     ต้องกระท าภายใต้ความรู้  ความช านาญบนพื้นฐานของเหตุผลอย่างมีหลักวชิา และต้องไม่ให้ค าแนะน าหรือ 
     ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเก่ียวกับการลงทุน 
(3) สมาชิกต้องท าความรู้จักลูกค้า / คู่ค้า โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีเอกสารที่แสดงความมีตัวตนของลูกค้า / คู่ค้า  
     หรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสนิใจซื้อขายในกรณีที่ลูกค้า / คู่ค้าเป็นนิติบุคคล 
(4) ในการติดต่อซื้อขายกับลูกค้ารายย่อย สมาชิกต้องปิบิัติตามหลักเกณฑ์การให้ข้อมูลและการจัดท าเอกสาร   
     หลักฐานการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทนุตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

ข้อ 53 ผลประโยชน์ส่วนรวม     
สมาชิกต้องให้ความร่วมมือแก่หมู่คณะในกิจกรรมเพื่อประโยชนส์่วนรวมและต้องรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์

ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์สว่นตน    

ข้อ 54 สัมพันธภาพต่อผู้ร่วมธุรกิจ   
  สมาชิกต้องละเว้นจากการกระท าอันเป็นการกล่าวร้ายต่อสมาชิกด้วยกัน  หรือการกระท าอันก่อให้เกิด
 ความแตกแยกกันในหมู่คณะ เว้นแต่เมื่อสมาชิกเห็นว่าการกระท าหรือการประกอบธุรกิจของคู่ค้า หรือผู้ร่วม
 ธุรกิจนั้นเป็นการละเมิดกฎข้อบังคับ หรือผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ  สมาชิกต้องรายงานต่อองค์กรก ากับ
 ดูแลในทันที 

ข้อ 55  ความสัมพันธ์กับผู้ก ากบัดูแล    
 (1) การให้ความร่วมมือ 

 สมาชิกต้องให้ความร่วมมือและให้รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่องค์กรก ากับดูแลที่มีอ านาจหน้าที่ใน การ
ตรวจสอบการปิิบัติงานของสมาชิกและการซื้อขายตราสารหนี้ รวมทั้งในการสอบสวนค าร้องเรียนของคู่ค้า 

 (2) การเปิดเผยข้อมูล 
  หากมีข้อมูลใดๆ ของสมาชิกที่ขัดต่อกฎหมายที่องค์กรก ากับดูแลควรทราบ สมาชิกต้องแจ้งให้องค์กรที่ 
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ก ากับดูแลทราบโดยไม่ชักช้า     
 

ข้อ 56 การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน 
 (1) โครงสร้างองค์กร  
  สมาชิกต้องจัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  มีระบบการ
 ควบคุมและการตรวจสอบภายในที่รัดกุม  มีการบันทึกข้อมูลและมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่าง
 หน่วยงานและบุคลากรของสมาชิก (Chinese wall)  อย่างเหมาะสม  ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มี
 ความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการปิิบัติหน้าที่  โดยสมาชิกจะต้องก าหนดกฎระเบียบการปิิบัติงานให้
 สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบปิิบัติ และกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้บังคับ และควบคุมดูแลให้ผู้ค้าตราสารหนี้ของตน
 ปิิบัติงานตามกฎระเบียบดังกล่าว    
 (2) การมอบหมายอ านาจหน้าที ่ 

สมาชิกจะต้องมีการแต่งตั้งและมอบอ านาจการด าเนินการต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี้    
ของตนอย่างเหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องรับผิดชอบต่อการด าเนินการใดๆของผู้บริหารและ  
ผู้ค้าตราสารหนี้ที่ได้รับมอบหมายนั้น   

 (3) การรักษาทรัพย์สนิและแยกบัญชีทรัพยส์ินของลูกค้า    
  ในกรณีที่สมาชิกเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า  สมาชิกต้องจัดให้มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและ 

มีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแยกบัญชทีรัพย์สินของลูกค้าให้ชัดเจน   
 (4) การควบคุมวงเงินของลูกค้า / คู่ค้า 

สมาชิกจะต้องไม่ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายตราสารหนี้จนเกินฐานะหรือวงเงินของลูกค้า   และควรจัดให้มีการ
พิจารณาทบทวนวงเงินดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ   

ข้อ 57 การปิิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ    
 (1) การด าเนินงานตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ  
  สมาชิกจะต้องปิิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ 

ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในการท าผิดกฎหมาย ระเบียบ  หรือข้อบังคับ  
 (2) การบันทึกและจัดเก็บ   
  สมาชิกจะต้องด าเนนิการให้มีระบบการบนัทึกและเก็บรักษาข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วนรวมทั้ง 
 พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่จากองคก์รก ากับดูแลสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ 
 (3) การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / คู่ค้า    
   สมาชิกจะต้องจัดให้มีระเบียบวิธีการท างานเกี่ยวกับการร้องเรียนจากลูกค้า/คู่ค้า มาตรการแก้ไขที่
 เหมาะสมและรวดเร็ว รวมทั้งจะต้องแจ้งให้ลูกค้า/คู่ค้าทราบถึงวิธี อ่ืนที่คู่ค้าและลูกค้าจะร้องเรียนได้ภายใต้
 ข้อก าหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง   
 (4) การขึ้นทะเบียนผู้คา้ตราสารหนี้และอบรมจรรยาบรรณ   

ในการซื้อขายตราสารหนี้  สมาชิกต้องแต่งตั้งผู้คา้ตราสารหนี้ทีข่ึ้นทะเบียนกับสมาคมตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่สมาคมก าหนด และจัดให้มีการฝึกอบรมจรรยาบรรณแก่ผู้ค้าตราสารหนี้อยา่งต่อเนื่อง    

 (5) ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน   
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  สมาชิกจะต้องด าเนินการให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง  ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและจะต้อง
 เปิดเผยหรือเผยแพร่รายงานทางการเงินตามที่องค์กรก ากับดูแลที่เก่ียวข้องก าหนด   

ข้อ 58 ความมั่นคงทางการเงิน   
 (1) ความเพียงพอของเงินกองทุน 
  สมาชิกต้องด ารงเงินกองทุนให้เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจและสามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะ 
 เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ 
 (2) สภาพคล่องและคุณภาพของทรัพย์สิน 
  สมาชิกต้องด าเนินการให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการประกอบธุรกิจมีสภาพคล่องและคุณภาพที่ดี 

ข้อ 59 ขั้นตอนการปิิบัติในกรณีฉุกเฉิน (Contingency Plan)   
  สมาชิกต้องวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในการปิิบัติงานด้านการเงิน ทั้งในหน่วยงานทีเ่ก่ียวกับ     

การค้าตราสารหนี้  (Front Office) และหน่วยงานหลังการซื้อขาย  (Back Office) เพื่อให้การปิิบัติงานสามารถ 
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องในกรณีที่เกิดวิกฤติการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนี้ผู้บริหารควรทบทวนแผนเป็นประจ า
เพื่อให้แผนมีความพร้อมและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

ข้อ 60  ให้สมาชิกวิสามัญปิิบตัิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ให้ยกเว้น ข้อ 52 และ ข้อ 57 (4)  
ไม่ต้องปิิบัต ิ

 
หมวดที่ 2 

จรรยาบรรณผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี้ 
 
ข้อ 61   ผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องปิิบัติ เช่นเดียวกับจรรยาบรรณสมาชิกตามหมวดที่ 1 รวมถึงจรรยาบรรณ 

ที่เก่ียวข้องโดยอนุโลม และในกรณีที่ผู้บริหารหรือผู้ค้าตราสารหนี้มีจรรยาบรรณอื่นใดก าหนดไว้โดยเฉพาะให้ 
พึงปิิบัติตามด้วย   

ข้อ 62 การเลี้ยงรับรอง  การรับของขวัญ    
 (1) ผู้บริหารต้องก าหนดขอบเขตการเลี้ยงรับรอง การให้หรือการรับของขวัญหรือผลตอบแทนใด ๆ ไม่ให้มากหรือ 
      บ่อยจนเกินไปอันส่อไปในทางที่ผิดปกต ิ
 (2) ผู้ค้าตราสารหนี้ต้องแจ้งให้ผูบ้ริหารทราบ หากได้รับการเลี้ยงรับรองหรือของขวัญ หรือผลตอบแทนใดๆ ที่ม ี
         มูลค่ามากหรือบ่อยผิดปกต ิ

ข้อ 63 การปิิบัติตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  
  ผู้บริหารและผู้คา้ตราสารหนี้จะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน โดยจะต้องไม่กระท าหรือ
 เก่ียวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการปิิบตัิที่ไม่เหมาะสมกับวิชาชีพ เชน่ การพนนั หรือการเสพของ 

มึนเมาในระหว่างปิิบัติหน้าที่  เป็นต้น 

ข้อ 64 การซื้อขายเพื่อบัญชีของผู้ค้าตราสารหนี้    
ผู้บริหารควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนอนุญาตให้ผู้ค้าตราสารหนี้ซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีของตนเอง    

หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรอนุญาตให้กระท าได้  ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องออกระเบียบและวิธีปิิบัติในการซื้อขายตรา
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สารหนี้เพื่อบัญชีของผู้ค้าตราสารหนี้ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องด าเนินการตาม
แนวทางที่องค์กรก าหนดในเร่ืองการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีส่วนตัวอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 65 ภาษาที่ใช้ในการซื้อขายตราสารหนี้    
  ผู้ค้าตราสารหนี้ควรใช้ภาษาในการตกลงซื้อขายที่ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและ 
  ควรเป็นภาษาที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในตลาดตราสารหนี้    

ข้อ 66 ข้อพิพาทกับลูกค้า / คู่ค้า    
หากลูกค้า /คู่ค้าปิิเสธการซื้อขายตามที่ได้ตกลงกันไว้ หรือมีข้อพิพาทอ่ืนใดเกี่ยวกับการซื้อขาย                     

ตราสารหนี้ ผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบทันที พร้อมทั้งจัดท ารายงานประกอบการชี้แจงข้อพิพาทที่
เกิดขึ้น   

ข้อ 67 การหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ    
  ผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยมชิอบ 

 
ส่วนที่ 7 

วินัยและการลงโทษสมาชิก 
 

ข้อ 68 สมาชิกใดฝา่ฝนืหรือไม่ปิิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกตามข้อก าหนดของสมาคมคณะกรรมการอาจมีมติลงโทษ
 สมาชิกนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน ดังต่อไปนี้ 
  (1) ตักเตือน 
  (2) ภาคทัณฑ ์
  (3) ปรับ 
  (4) ตัดสิทธิในการใช้สิทธิใดๆ ในฐานะสมาชิก 
  (5) ให้พ้นจากสมาชิกภาพของสมาคมตามข้อ 110 (3) 

ข้อ 69 สมาชิกใดฝ่าฝืนหรือไม่ปิิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกตามข้อก าหนดของสมาคม หากคณะกรรมการพิจารณา                 
เห็นว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปิิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการกระท าหรือมีส่วนร่วมกระท าโดยกรรมการ พนักงาน หรือ  
ลูกจ้างของสมาชิก คณะกรรมการอาจมีค าสั่งให้สมาชิกนั้นพิจารณาลงโทษกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
สมาชิกดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร 

 
หมวดที่ 1 

การพิจารณาและด าเนินการทางวินัย 
 
ข้อ 70 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินัยคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อท าหน้าที่พิจารณาความผิดและ
 ลงโทษและปิิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ 
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ข้อ 7114 ให้คณะอนุกรรมการวินัยคณะหนึ่งประกอบด้วยอนุกรรมการวินยัจ านวน 5 คน ได้แก่ กรรมการสมาคม 2 คน
 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมไิด้มาจากบริษทัสมาชิก จ านวนอย่างน้อย  3 คน โดยเปน็ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจหลักทรัพย์    
2  คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน  

  ให้คณะกรรมการเลือกประธานอนุกรรมการวินัย จากอนุกรรมการวินัยตามวรรคหนึ่ง   
  ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งพนกังานของสมาคมอยา่งน้อยคนหนึ่งท าหน้าที่เปน็เลขานุการ ด าเนินการ 

รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องตรวจสอบและเสนอความเห็นพร้อมทั้งข้อเท็จจริง และ   
ข้อกฎหมายต่อคณะอนุกรรมการวินัย  ตลอดจนด าเนนิการอ่ืนใดเพื่อปิิบัติตามข้อบังคบันี้ 

ข้อ 7215 ให้อนุกรรมการวินัยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

ในกรณีที่อนุกรรมการวินัยพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการวินัยขึ้นใหม่             
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการวินัยขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการวินัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งอยู่ในต าแหน่งเพื่อ
ปิิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าอนุกรรมการวินัยซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ข้อ 73 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  อนุกรรมการวินัยพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก 
 (3)  ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
 (4)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(5)  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เปน็ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
(6) คณะกรรมการมีมติให้ออก 
(7)  เป็นผู้ขาดคุณสมบตัิตามข้อ 71 

  ในกรณีที่อนุกรรมการวินัยพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเป็น
 อนุกรรมการวินัยแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
 อนุกรรมการวินัยซึ่งตนแทน 

ข้อ 74  การประชุม องค์ประชุม และการลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการวินัย ให้น าความในข้อ 32 ข้อ 33 และ  
ข้อ 34 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม นอกจากนี้ในการประชุมถ้าอนุกรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้บันทึก 
ความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมด้วย และอนุกรรมการนั้นจะเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือ
ด้วยก็ได้ 

ข้อ 7516 ให้คณะอนุกรรมการวินัยมีอ านาจพิจารณาความผิดและลงโทษ สมาชิก และผู้ค้าตราสารหนี้ที่ฝ่าฝนืหรือมีส่วน 
               เกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อก าหนดของสมาคม ยกเว้นการพิจารณาความผิดและสั่งลงโทษ ดังต่อไปนี ้
  (1) การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพ 

(2) กรณีอื่นที่คณะกรรมการก าหนด 

                                                           
14 ข้อ 71 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
15 ข้อ 72 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 
   และข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 
16  ข้อ 75  ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 4)  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
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ข้อ 76 เมื่อปรากิข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยที่อาจเชื่อได้ ว่ามีการฝ่าฝืนข้อก าหนดของสมาคม ให้กรรมการผู้จัดการ
 พิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าว 

(1) หากเห็นว่าข้อเท็จจริงมีมูล ให้รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง   และจัดท าความเห็นพร้อมด้วย 
เหตุผลและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องเสนอต่อคณะอนุกรรมการวินัย และแจ้งข้อกล่าวหาเปน็หนังสือให้บุคคลที่ 
ถูกกล่าวหาทราบ   

(2) หากเห็นว่าข้อเท็จจริงไม่มีมูล ให้พิจารณาสั่งยุติเร่ือง และรายงานให้คณะอนุกรรมการวินัยทราบ ทั้งนี้ หาก 
คณะอนุกรรมการวินัยไม่เห็นด้วย อาจสั่งไม่ยุติเรื่อง และให้ด าเนินการตาม (1) ต่อไป 

 ในกรณีที่ปรากิข้อเท็จจริงว่าเร่ืองที่พิจารณาไม่อยู่ในอ านาจของคณะอนุกรรมการวินัยที่จะพิจารณาและสัง่
ลงโทษตามข้อ 75 (1) หรือ (2)  ให้คณะอนกุรรมการวนิัยท าความเห็นแล้วส่งเรื่องไปยงัคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ภายใน 15 
วัน  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยและด าเนินการตามข้อ 97 ต่อไป  

ข้อ 7717  หนังสือแจ้งข้อกล่าวหาต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 (1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา 

(2) การกระท าที่เปน็เหตุในการกล่าวหา พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณต์ามสมควรเกี่ยวกบัการกระท าดงักลา่ว 
 (3) อ้างเนื้อหาในข้อก าหนดของสมาคมซึ่งก าหนดว่าการกระท าเช่นนัน้เป็นความผิด 

 (4) ระยะเวลาในการแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งต้องไม่เกินกว่า 60 วันนบัจากวันที่ได้รบัหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา 

ข้อ 78   ในการด าเนนิกระบวนพิจารณาตามข้อบังคับนี้ ผู้ถูกกล่าวหาจะด าเนนิการทั้งปวงด้วยตนเองหรืออาจท าหนังสือ
 มอบอ านาจให้บุคคลใดด าเนินการแทนก็ได้ 

ข้อ 79  ในการด าเนินกระบวนพิจารณาต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง                
แก้ข้อกล่าวหา และแสดงพยานหลักฐานประกอบอย่างเต็มที่ 

การชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือ ยกเว้นคณะอนุกรรมการวินัยอนุญาตให้ชี้แจง
หรือแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาต่อหน้าคณะอนุกรรมการวินัย 

  การชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาตามวรรคสองให้เลขานุการจัดให้มีการบันทึกและให้ผู้ถูกกล่าวหา ลง 
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 80   ผู้ถูกกล่าวหาจะชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะอนุกรรมการวินัยหรือไม่ก็ได้ และเมื่อพ้นระยะเวลาแก้ข้อกล่าวหา 
ตามข้อ 77 แล้ว ให้เลขานุการรายงานต่อคณะอนุกรรมการวินัยทราบ เพื่อก าหนดวันเร่ิมพิจารณาความผดิ           
โดยคณะอนุกรรมการวินัยมีอ านาจพิจารณาความผิดและวินจิฉัยไปได้โดยไม่จ าต้องมีค าชี้แจงหรือค าแก้ข้อ 
กล่าวหา 

ข้อ 81  ในการพิจารณาความผิด ให้คณะอนุกรรมการวินัยด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วนัที่เร่ิมพิจารณา
ความผิดนั้นครั้งแรก  

                                                           
17 ข้อ 77 (4)  ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
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 ในระหว่างการพิจารณาความผดิคณะอนุกรรมการวินัยอาจมีหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหามาพบ เพือ่สอบถาม 
หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่ก าหนด 

  การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมการวินัยมีค าสั่งตาม
 วรรคสองจนถึงวันที่คณะอนุกรรมการวินัยได้รับเอกสาร หลักฐาน หรือค าชี้แจงโดยครบถ้วน 
ข้อ 82  ก าหนดระยะเวลาตามหมวดนี้ คณะอนุกรรมการวินัยมีอ านาจขยายเวลาออกไปได้ตามสมควรเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ข้อ 83  เมื่อคณะอนุกรรมการวินัยพิจารณาออกค าสั่งลงโทษเสร็จสิ้นแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการมีหนังสือแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้
ผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการ และส านักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า โดยต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(1) วัน เดือน ปี ทีท่ าค าสั่ง 
(2) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา 
(3) เหตุและข้อเท็จจริงของการกล่าวหา 
(4) เนื้อหาและเหตุผลของค าสั่ง 
(5) ผลบงัคับของค าสัง่ 

 
หมวดที่ 2 

การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 
ข้อ 84 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ขึ้นคณะหนึ่ง  เพื่อท าหน้าที่วินิจฉัยพิจารณาอุทธรณ์และ
 พิจารณา กลั่นกรองตามข้อ 76 วรรคสอง โดยประกอบด้วยอนุกรรมการอุทธรณ์จ านวน 5 คน ได้แก่                     
              กรรมการสมาคม 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้มาจากบริษัทสมาชิก อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
              ด้านกฎหมาย 1 คน ด้านการบัญชีและการเงิน 1 คน ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 1 คน   

คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงาน ก.ล.ต. 

ข้อ 8518 อนุกรรมการอุทธรณ์ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 

ในกรณีที่อนุกรรมการอุทธรณ์ พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการอุทธรณ์ขึ้น
ใหม่ ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการอุทธรณ์ข้ึนใหม่ ให้อนุกรรมการอุทธรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อปิิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าอนุกรรมการอุทธรณ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  ทั้งนี้ อนุกรรมการที่
แต่งตั้งขึ้นใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ข้อ  86 นอกจากการพ้นต าแหนง่ตามวาระ  อนุกรรมการอุทธรณ์พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 

 (3) ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

                                                           
18 ข้อ 85  ถกูยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 3)  พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และ  
   ขอ้บังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  9)  พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 
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 (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(5) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เปน็ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
(6) คณะกรรมการมีมติให้ออก 

  ในกรณีที่อนุกรรมการอุทธรณ์พ้นจากต าแหน่ง ก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเป็น
 อนุกรรมการอุทธรณ์แทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
 อนุกรรมการอุทธรณ์ซึ่งตนแทน  ทั้งนี้อนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ข้อ 87  การประชุม องค์ประชุม การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทั้งหมด โดยไม่รวมอนุกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและในการลงคะแนนให้อนุกรรมการคนหนึ่ง
มีหนึ่งเสียง อนุกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเร่ืองนั้น 

ข้อ 8819 สมาชิกและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากค าสั่งลงโทษดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ได้และในการนี้ผู้อุทธรณ์จะด าเนินการ     
ทั้งปวงด้วยตนเอง หรือท าหนังสือมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนก็ได้ 

ข้อ 89 ให้ผู้อุทธรณ์ ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งลงโทษ      
ค าอุทธรณ์ ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์หรือผู้รับมอบอ านาจแล้วแต่กรณี โดยระบุค าสั่งลงโทษ

อันเป็นเหตุให้ต้องอุทธรณ์ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเหตุผลที่เป็นข้อโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับค าสั่งลงโทษในเร่ืองใด 
บรรดาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อุทธรณ์ซึ่งผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างประกอบข้อโต้แย้งหรือ

เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์แนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับอุทธรณ์ด้วย 

ข้อ 90 ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของสมาคมอย่างน้อยคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการ ด าเนินการรวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและเสนอความเห็นพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อ
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดเพื่อปิิบัติตามข้อบังคับในหมวดนี้ 

ข้อ 91 การยื่นอุทธรณ์ตามข้อ 89 ให้ยื่นได้ที่สมาคม เมื่อสมาคมได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้ออกใบรับอุทธรณ์แก่ ผู้อุทธรณ์   
โดยใบรับอุทธรณ์นั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความแสดงถึงวัน เดือน ปี ที่รับอุทธรณ์ และชื่อผู้อุทธรณ์ พร้อมทั้งมีหนังสือ
แจ้งส านักงาน ก.ล.ต. ทราบด้วย 

ข้อ 92 เมื่อสมาคมได้รับค าอุทธรณ์แล้ว ให้เลขานุการพิจารณาและด าเนินการ  ดังนี้ 
 (1) ในกรณีที่เป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามข้อ 89 ไปแล้ว ให้เลขานุการเสนอกรรมการผู้จัดการ 
 เพื่อพิจารณาสั่งจ าหน่ายอุทธรณ์ดังกล่าว โดยรายงานให้คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทราบและมีหนังสือแจ้งให้ 

     ผู้อุทธรณ์นั้นทราบด้วย 
 (2) ในกรณีที่เลขานุการเห็นว่า ค าอุทธรณ์เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือมีรายการไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ให้ 
 เลขานุการมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง     หรือรายการที่ไม่ครบถ้วนดังกล่าวโดยแจ้ง  
  ก าหนดเวลาให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขหรือจัดท าอุทธรณ์ที่ถูกต้องครบถ้วน มายืน่ใหม่ภายในเวลาที่ก าหนด 

                                                           
19 ข้อ 88  ถกูยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 5)  พ.ศ. 2555  ลงวันที่ 24 เมษายน 2555   
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ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่แก้ไขหรือไม่จัดท าอุทธรณ์ที่ถูกต้องครบถ้วนมายื่นใหม่ภายในเวลาที่ก าหนดให้น าความ
ใน (1) มาใช้บังคับ แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ได้แก้ไขหรือจัดท าอุทธรณ์ที่ถูกต้องครบถ้วนมายื่นใหม่ภายในเวลาที่ก าหนด   
ให้ถือว่าผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 89  แล้ว 

(3) ในกรณีที่เลขานุการเห็นว่า ค าอุทธรณ์เป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เลขานุการจัดท าความเห็นพร้อม 
     ด้วยเหตุผลและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง เสนอต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์โดยไม่ชักชา้ 

ข้อ 93 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มการ
 พิจารณาอุทธรณ์นั้นครั้งแรก แต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเ วลา
 ดังกล่าว คณะอนุกรรมการอุทธรณ์อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ครบ
 ก าหนด และในการนี้ ให้สมาคมมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดเวลาด้วย 

ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ คณะอนุกรรมการอุทธรณ์อาจมีหนังสือเรียกให้ผู้ อุทธรณ์ม าพบ        
เพื่อสอบถาม หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับเร่ืองที่อุทธรณ์เพิ่มเติมภายในเวลาที่
ก าหนด 

  การชี้แจงตามวรรคสองต้องท าเป็นหนังสือ เว้นแต่ในกรณีที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ์อนุญาตให้ชี้แจง
 ด้วยวาจาต่อหน้าคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ 
  ในกรณีที่ชี้แจงด้วยวาจาตามวรรคสาม ให้เลขานุการจดบันทึกการชี้แจงนั้นและให้ผู้ชี้แจงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมี ค าสั่งตามวรรคสอง 
จนถึงวันที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ได้รับเอกสารหลักฐานหรือค าชี้แจงเพิ่มเติมโดยครบถ้วน 

เมื่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแล้วเสร็จ ให้เลขานุการจัดท าบันทึกความเห็นและข้อเสนอ           
บทลงโทษรวมทั้งเหตุผลของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการตามข้อ 94 ต่อไป 

ข้อ 94 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสั่งการเสร็จสิ้นแล้ว ให้สมาคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาสั่งการดังกล่าว ให้          
 ผู้อุทธรณ์ และส านักงาน ก.ล.ต. ทราบพร้อมด้วยเหตุผลประกอบการสั่งการโดยไม่ชักช้า 

ในการพิจารณาสั่งการ หากคณะกรรมการพิจารณาสั่งการแตกต่างไปจากความเห็นของคณะอนุกรรมการ
อุทธรณต์ามข้อ 93 คณะกรรมการต้องแสดงเหตุผลที่ตัดสินแตกต่างประกอบการสั่งการนั้นด้วย 

  การพิจารณาสัง่การของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

ข้อ 95 การยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งลงโทษ แต่ผู้อุทธรณ์อาจยื่นค าขอทุเลาการบังคับตามค าสั่ง
ลงโทษดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์ได้ โดยในค าขอนั้นต้องแสดงเหตุผลที่ขอให้คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทุเลา
การบังคับตามค าสั่งลงโทษ  พร้อมทั้งแนบส าเนาหนังสือแจ้งค าสั่งเก่ียวกับการลงโทษมาด้วย 

เมื่อมีการยื่นค าขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งลงโทษโดยถูกต้อง ให้เลขานุการพิจารณาค าขอดังกล่าวเป็น  
การด่วน และท าความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์โดยไม่ชักช้า 

ข้อ 96 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นวา่ เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นรีบดว่นและค าขอทุเลาการ 
บังคับตามค าสั่งลงโทษนั้นมีเหตุผลอันสมควร  จะสั่งให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งลงโทษดังกล่าวทั้งหมดหรือ 
บางส่วนโดยจะก าหนดเงื่อนไขหรือมีหลักประกันใดๆ ตามที่จ าเป็นด้วยก็ได้และให้เลขานุการมีหนังสือแจ้งให้      

 ผู้อุทธรณ์และผู้ออกค าสั่งลงโทษทราบ  
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  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรสั่งไม่ให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งลงโทษให้ 
 เลขานุการมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยไม่ชักช้า 
  การพิจารณาสัง่การตามวรรคแรกและวรรคสองของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 97  ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ที่ต้องสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพหรือกรณีอ่ืนๆ ตามข้อ 76 วรรคสอง   
 ให้น าความในข้อ 87 ข้อ 90 ข้อ 93 และข้อ 94 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม แต่ในการลงมติให้ใช้คะแนนเสียง    
  ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทั้งหมด 

 
ส่วนที่ 8 

การประชุมใหญ ่
 

ข้อ  98 ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาคมภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบ
 ระยะเวลาบัญชี 

การประชุมสมาชิกคราวอ่ืนนอกจากนี้เรียกว่าการประชุมใหญ่วิสามัญ 

ข้อ  99 การบอกกล่าวเรียก ประชุมใหญ่สามัญและประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดและให้ส่งไปยัง 
สมาชิกทุกราย 

  ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในค าบอกกล่าวนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระที่จะ
 ประชุมปรึกษาในครั้งนั้น 

ข้อ 100 การบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ จะกระท าได้เมื่อคณะกรรมการเห็นควรให้มีการเรียกประชุม หรือ  
           เมื่อสมาชิกสามัญหรือวิสามัญจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกสามัญและวิสามัญทั้งหมดร้องขอ  
 โดยท าเป็นหนังสือให้มีการจัดประชุม    

ข้อ 101 ในการประชุม จะต้องมีสมาชิกสามัญ และ/หรือ วิสามัญเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสามัญ
 และวิสามัญทั้งหมด  จึงจะถือเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุมครั้งใด มีจ านวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้คณะกรรมการก าหนดให้มี
 การประชุมใหม่ภายในสามสิบวันนับจากวันประชุมครั้งก่อน และในการประชุมสมาชิกครั้งหลังนี้ ไม่จ าต้องครบ
 องค์ประชุม 

ข้อ 102 ในการประชุมทุกครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มี หรือเข้าร่วมประชุม
ไม่ได้ ให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่มี
หรือไม่มาเข้าร่วมประชุมหรือไม่อาจปิิบัติหน้าที่ได้    ให้สมาชิกสามัญหรือวิสามัญซึ่งอยู่ในที่นั้นเลือกกรรมการ 
ผู้หนึ่งในจ านวนซึ่งมาประชุม ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน 

ข้อ 103 กิจการที่พึงกระท าในที่ประชุมใหญ่สามัญ ได้แก ่
 (1) รับรองรายงานการประชุมคราวก่อน 
 (2) คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปทีี่ผ่านมา 
 (3) พิจารณาอนุมตัิงบดลุ และบญัชีรายได้รายจา่ยของสมาคม 
 (4) พิจารณาเลือกตั้งผูส้อบบญัชีของสมาคมและก าหนดค่าตอบแทน 
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 (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ถ้ามี) 
 (6) พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อ 104 ให้คณะกรรมการจัดให้มีและรักษาไว้ซึง่บนัทึกรายงานการประชุมใหญ่   
 บันทึกรายงานการประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันประชุมเพื่อให้  
ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้   จากนั้นให้คณะกรรมการน าเข้าที่ประชุมใน
การประชุมสมาชิกคร้ังต่อไปเพื่อรับรองบันทึกการประชุมนั้น   

ข้อ 105 ประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมใดๆไปในวันและเวลาอ่ืนโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ แต่ในที่ประชุม
ซึ่งเลื่อนไปนั้นจะปรึกษากิจการอ่ืนใดนอกจากที่ค้างมาจากการประชุมคร้ังก่อนไม่ได้ 

ข้อ 106 สมาชิกผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้ออันใดซึ่งที่ประชุมใหญ่จะลงมติ ห้ามสมาชิกผู้นั้นออกเสียงลงคะแนนด้วย 
ในข้อนั้น    

ข้อ 107 การออกเสียงในการประชุมใหญ่ ให้กระท าเป็นการเปิดเผย แต่เมื่อคณะกรรมการร้องขอหรือสมาชิกสามัญหรือ
วิสามัญจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกสามัญ หรือวิสามัญที่มาประชุมร้องขอให้การออกเสียงกระท าโดยวิธีลับ
ก็ให้ออกเสียงกระท าโดยวิธีลับ 

   การลงคะแนนลบัจะกระท าด้วยวิธีใดนั้นแล้วแตป่ระธานในที่ประชุมจะเห็นสมควร 

ข้อ 108 มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือตามเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญ และวิสามัญที่มาประชุม และถ้าคะแนนเสียง 

เท่ากันให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด   

ข้อ 109 การออกเสียงในการประชุมใหญ่ให้สมาชิกสามัญและวิสามัญออกเสียงได้รายละหนึ่งเสียง  ยกเว้นการประชุมเพื่อการ
เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อ 29 

 
ส่วนที่ 9 

การพ้นจากสมาชิกภาพ 
 
ข้อ 110 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ 
 (1)  ขาดคุณสมบตัิตามข้อ 6 
 (2)  ลาออกโดยยื่นเปน็หนังสือต่อสมาคม 
 (3)  คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพในกรณีต่อไปนี้ 

(ก) ไม่ช าระค่าบ ารุงให้แก่สมาคมตามเวลาที่ก าหนด 
  (ข) ฝ่าฝนืหรือไม่ปิิบัตติามหนา้ที่ของสมาชิกตามข้อบังคบันี้  
  การลงมติให้พ้นจากสมาชิกภาพตาม  (3) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน 

กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ 
 เมื่อคณะกรรมการมีมติให้สมาชกิใดขาดจากสมาชิกภาพตาม  (3)  ให้สมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิก 
ที่พ้นจากสมาชิกภาพนัน้และสมาชิกอ่ืนทราบดว้ย และให้รายงานพร้อมด้วยเหตผุลให้ส านักงาน ก.ล.ต.  ทราบโดยพลนั 

 
ส่วนที่ 10 
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การเงินและการบัญชีของสมาคม 
 
ข้อ 111 ให้คณะกรรมการจัดท างบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายปีละ 1 คร้ัง แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในเวลา 

ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป โดยถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ้นรอบปีบัญชีของสมาคม 

ข้อ 112 ให้คณะกรรมการสมาคมจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมในรอบปีที่ผา่นมา เพื่อเสนอต่อ 
 ที่ประชุมใหญ่สามัญของสมาคม 

ข้อ 113 ผู้สอบบัญชี ซึ่งทีป่ระชมุสามัญเลือกตั้งมีอ านาจตรวจสอบสมุดบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของ 
สมาคมและมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสาร

 ดังกล่าว ในการนี้กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมต้องช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบ
 ดังกล่าว  

ข้อ 114 สมุดบัญชีและเอกสารการเงินของสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานของสมาคม  และให้อยู่ในความรับผิด 
ชอบของเจ้าหน้าที่ดา้นการเงินของสมาคมหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 115 เงินสดของสมาคมต้องฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดที่สมาคมตั้งอยู่ 
ในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  การเบิกจ่าย  การฝากถอนเงิน  อ านาจในการสั่งจ่าย  การเก็บรักษาเงินสดเพื่อทดรองจ่ายและ
 การบริหารเงินลงทุนของสมาคมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 การเบิกค่าใช้จ่ายของสมาคมให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง  ทั้งนี้โดยส่วนงานใดประสงค์จะเบิกค่าใช้จ่ายของ 
สมาคม  ให้ตรวจสอบกับงานบญัชีก่อนว่า รายการนั้นมีก าหนดวงเงินไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายสมาคม หรือ 
ตามแผนงบประมาณรายจ่ายในโครงการพิเศษที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว    และเมื่อได้ตรวจสอบ 
แล้ว ให้ส่วนงานนัน้ท าใบเบิกค่าใช้จ่ายตามแบบที่สมาคมก าหนด พร้อมทั้งแนบหลักฐานการอนุมัติให้ด าเนินการ 
และเอกสารประกอบการจ่ายเงินที่ผู้เบิกได้ลงนามก ากับ เพื่อจัดให้มีการอนุมัติค่าใช้จ่ายก่อนส่งให้ส่วนงาน    

 ด้านการเงินด าเนินการต่อไป 
 

ส่วนที่ 11 
ค่าเข้าเป็นสมาชิก  ค่าบ ารุงสมาชิก 

ค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้และค่าบริการต่างๆ20 
 
ข้อ 11621 สมาชิกต้องช าระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบ ารุงรายปี และค่าบริการตามประเภทและอัตราที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี ้
  (1) ค่าเข้าเป็นสมาชิก 

                                                           
20 ชื่อหัวข้อ (ส่วนที่ 11)  ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 4)  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม  
   2554 
21 ข้อ 116 วรรคสุดท้ายถูกเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549  
   และข้อ 116 (2)  ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2555  ลงวันที่ 24 เมษายน 2555   
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 ผู้สมัครที่คณะกรรมการการอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกโดยมิได้มีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิก จากสมาชิกอ่ืน  
ต้องช าระค่าเข้าเปน็สมาชิกตามประเภทและอัตราที่ คณะกรรมการก าหนด ดังนี้  

(ก) สมาชิกสามัญ  จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)  
ให้สมาชิกสามัญช าระ ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก 
(ข) สมาชิกวิสามัญ จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)  
ให้สมาชิกวิสามัญช าระอย่างน้อยร้อยละ 10 ของค่าเข้าเป็นสมาชิก ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่

สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก และช าระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันท าการนับจากวันที่สมาชิก         
มีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 20,000 ล้านบาทขึ้นไปภายในช่วง
ระยะเวลานับย้อนหลังไป 1 ปีปิิทิน   

 (ค) สมาชิกสมทบ จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)  
ให้สมาชิกสมทบช าระอย่างน้อยร้อยละ 20 ของค่าเข้าเป็นสมาชิก ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่สมาคม

แจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก และช าระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันท าการนับจากวันที่สมาชิกมีมูลค่า  
การซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 100 ล้านบาทขึ้นไปภายในช่วงระยะเวลา
นับย้อนหลังไป 1 ปีปิิทิน   

 (2) ค่าบ ารุงสมาชิกรายปี 
  สมาชิกต้องช าระคา่บ ารุงให้แก่สมาคมตามประเภทและอัตราทีค่ณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 
               (ก) สมาชิกสามัญ ช าระในอัตราต่ าสุด 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
             (สองแสนบาท) โดยคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.0005 บาท ของมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) 
 ของสมาชิกสามัญรายนั้น ภายในช่วงระยะเวลานบัย้อนหลังไป 1 ปีปิิทิน   
  (ข) สมาชิกวิสามัญ ช าระในอัตราต่ าสุด 50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาท)   สูงสุดไม่เกิน  200,000 บาท 
             (สองแสนบาท) โดยคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.0001 บาท ของมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) 
 ของสมาชิกวิสามัญรายนั้น ภายในช่วงระยะเวลานับย้อนหลังไป 1 ปีปิิทิน   
  (ค) สมาชิกสมทบ ช าระเป็นจ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

 การช าระค่าบ ารุงรายปีตามข้อนี้ให้สมาชกิท าการช าระเป็นการล่วงหน้าโดยจะตอ้งช าระอย่างชา้ภายในวันที ่
30 ของเดือนมกราคมของทุกปี    เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสามัญและวิสามัญที่เข้าใหม่ให้ช าระค่าบ ารุงรายปีเต็มปี 
และจะต้องช าระภายใน 15 วันท าการนับแต่วันที่สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก  
 ในกรณีที่สมาชิกรายใดเร่ิมมีสมาชิกภาพภายในเดือนใดซึ่งไม่ครบปี   ให้สมาชิกรายนั้นช าระค่าบ ารุงรายปี
ตามสัดส่วนของระยะเวลาตั้งแต่เดือนที่เร่ิมมีสมาชิกภาพจนถึงเดือนสิ้นปีปิิทิน 

 (3) ค่าบริการอ่ืนๆ 
  สมาชิกต้องช าระค่าบริการให้แก่สมาคม ตามประเภทของบริการและอัตราที่คณะกรรมการก าหนด  ได้แก ่
  (ก) ค่าเช่าหรือค่าบริการการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ซึ่งสมาคมมีไว้เพื่อให้บริการ 
 (ข) ค่าบ ารุงและคา่บริการอ่ืนใดเพื่อบริการสมาชิกตามที่คณะกรรมการก าหนด 
                          การยกเว้นหรือขยายระยะเวลาการช าระค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าบ ารุงสมาชิกรายปีให้ท าได้เมื่ อ 
              ได้รับฟังความเห็นจากสมาชิกสามัญและวิสามัญก่อนและคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ท าได้ 
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ข้อ 117 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยการรับโอนสทิธิการเป็นสมาชิกจากสมาชิกอ่ืนต้องช าระค่าโอนสิทธิการเป็นสมาชิก
 ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีารที่คณะกรรมการก าหนด   

ข้อ 11822 ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ ต้องช าระคา่ขึ้นทะเบียนตามประเภทและอัตราที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
  คณะกรรมการอาจประกาศเปลีย่นแปลงหรือยกเว้นค่าขึ้นทะเบยีนตราสารหนี้ตามข้อนีไ้ด้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ 
  จากส านักงาน ก.ล.ต 

ข้อ 11923 อัตราค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ตามข้อ 118 นี้ไม่ใช้บังคับกับพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร  หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น
ผู้ออก และตราสารหนี้อ่ืนใดที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ได้รับการยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ 

 
ส่วนที่ 12 

การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการช าระบัญชี 
 
ข้อ 12024 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมจะท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
             และให้คณะกรรมการน าเสนอข้อบังคับของสมาคมดงักล่าวต่อที่ประชุมสมาชิกเพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
    การลงมติของที่ประชุมสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อ 105 ถึง ข้อ 108 โดยอนุโลม 

ข้อ 121 สมาคมย่อมเลิกกิจการด้วยเหตุดังต่อไปนี ้
 (1) ล้มละลาย 
 (2) ที่ประชุมใหญ่ ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสามัญและวิสามัญทั้งหมด 
 (3) เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าสั่งตามกฎหมายให้เลิกสมาคม 

ข้อ 122 เมื่อสมาคมต้องเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด  ให้มีการช าระบัญชีของสมาคม โดยให้คณะกรรมการหรือบุคคล 
 ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผูช้ าระบัญชี 
  หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลอืจากการช าระบัญชี  ให้ยกให้แก่นิติบุคคลในประเทศไทยที่มีวัตถ ุ

ประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใดหรือหลายแห่ง ตามมติของที่ประชุมสมาชิก 
 

ส่วนที่ 13 
การพัสดุและงานบริการ 

 
ข้อ 123 การจัดหาพัสดุและงานบริการของสมาคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
  ซึ่งต้องมีรายละเอียดในเร่ืองดังต่อไปนี้เปน็อย่างน้อย 

(1) วิธีการและวงเงนิในการจัดหา  

                                                           
22 ข้อ 118  ถกูยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
23 ข้อ 119  ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
24 ข้อ 120  ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 
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(2) การตรวจรับ 
(3) การท าสัญญาและหลักประกัน 
 
 
 
 
 

ข้อ 124 การเก็บรักษา ควบคุมและจ าหน่ายพัสดุของสมาคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก าหนด ซึ่งต้องมีรายละเอียดในเร่ืองดังต่อไปนี้เป็นอยา่งน้อย 
(1) การลงบัญชีหรือทะเบียนพสัดุ 
(2) การเบิก-จ่ายพัสด ุ
(3) การตรวจสอบพัสดปุระจ าปี 
(4) การจ าหน่ายพัสด ุ

ข้อ 125 ในการจัดหาพัสดุหรือบริการของสมาคมทุกกรณี จะต้องตรวจสอบกับงานบัญชีก่อนว่า รายการนั้นมีก าหนด
 วงเงินไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายสมาคมหรือตามแผนงบประมาณรายจ่ายในโครงการพิเศษที่ได้รับการอนุมัติ 

จากคณะกรรมการแล้ว เมื่อได้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่วนงานนั้นขออนุมัติด าเนินการจัดหาพัสดุหรือบริการนั้นได้  โดย
จะต้องแสดงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
(1) รายละเอียดของพัสดุหรืองานบริการที่จะจัดหา 
(2) ราคาพัสดุหรืองานบริการในท้องตลาดทีส่ืบทราบหรือที่ประมาณได้  
(3) ถ้าเคยจัดหามาก่อนภายในระยะเวลา 6 เดือน ก็ให้แสดงราคาที่ได้จัดหาคร้ังหลังสุดด้วย 
(4) วงเงินที่จะจัดหา โดยให้ระบวุงเงินในแผนงบประมาณด้วย 
(5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุหรือให้งานนัน้แล้วเสร็จ 
(6) วิธีการจัดหาและเหตุผลที่ตอ้งจัดหาตามวิธีที่เสนอ 
(7) อื่น ๆ (ถ้ามี)  

ทั้งนี้ วงเงนิและบุคคลที่มีอ านาจอนุมัติให้ด าเนินการจัดหาและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดหาพสัดุหรืองาน
บริการคราวหนึ่งๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด      

 
ส่วนที่ 14 

บทเฉพาะกาล 
 
ข้อ 12625เมื่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตและรับรองจดทะเบียนสมาคมแล้ว  
 (1) ให้คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่ส านักงาน  

      ก.ล.ต.  รับจดทะเบียนท าหน้าที่คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการสมาคมชั่วคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง 

                                                           
25  ข้อ 126 (5) ถูกเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ ์2549 
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       คณะกรรมการสมาคมชุดแรก  ซึ่งต้องจัดให้มีขึ้นภายในเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
      และจดทะเบียนสมาคม 

 (2) ให้สมาชิกผู้ก่อตั้งมีสถานภาพเป็นสมาชิกของสมาคม และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าบ ารุง 
                รายปีปีแรก 

(3) ภายในวนัสิ้นปีทีไ่ด้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจดัตั้งสมาคมต่อส านักงาน ก.ล.ต. ถ้าสมาชิกศูนยซ์ื้อขาย 
    ตราสารหนีไ้ทยรายใด ได้ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคม และคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกสมาคม   
    ได้ให้ได้รับสิทธิเสมือนสมาชกิผู้ก่อตั้ง และได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบ ารุงรายปีปีแรก 
(4) ให้ตราสารหนี้ระยะสั้น ตั๋วแลกเงิน และตราสารหนี้อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน ที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน  ซึ่งได้ 
     ขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2549  ได้รับยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ตาม 
     ข้อ 118 
(5) ภายในวันสิ้นปีที่ได้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจดัตั้งสมาคมต่อส านักงาน ก.ล.ต. ถ้าผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิก 
     วิสามัญของสมาคมรายใด ได้ยื่นใบสมัครเปน็สมาชิกสมาคมและคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิก 
     สมาคมได้  ให้ได้รับยกเว้นยังไม่ต้องช าระค่าเข้าเป็นสมาชิกจนกว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท  
     Outright) โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 20,000 ล้านบาทขึ้นไป ภายในช่วงระยะเวลานับย้อนหลังไป 1 ปีปิิทิน  
     โดยช าระภายใน 30 วันนับจากวันที่มีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ตามที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น 

ข้อ 127 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป 

 
 

      ประกาศ ณ วันที่   21  กันยายน  พ.ศ. 2548 

 

                              (นายสมหมาย ภาษ)ี 

             ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 


