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ข�อบังคับ 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

(ฉบับประมวล) 
 
 

 สมาคมนี้เป�นสมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย� จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
พ.ศ. 2535 และอยู-ภายใต0การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
 

ส�วนที่ 1 
บททั่วไป 

 
ข�อ 1 สมาคมนี้มชีื่อว-า “สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย” 
 เขียนเป�นภาษาอังกฤษว-า “Thai Bond Market Association” 

ข�อ 21 สํานักงานของสมาคมตั้งอยู-ที่ เลขที่ 900 อาคารต0นสนทาวเวอร� ชั้น 10 ถนนเพลนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน   
 กรุงเทพมหานคร 

ข�อ 32 (ยกเลิก) 

ข�อ 4 ในข0อบังคับนี ้
 “ข0อบังคับ”  หมายความว-า ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 “สมาคม”  หมายความว-า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
 “สมาชิก”  หมายความว-า สมาชิกของสมาคม 
 “บริษัทหลักทรัพย�” หมายความว-า นิติบุคคลทีไ่ด0รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย� 

“คณะกรรมการ”  หมายความว-า คณะกรรมการของสมาคม 
 “กรรมการ”  หมายความว-า กรรมการของสมาคม 
 “กรรมการผู0จัดการ” หมายความว-า กรรมการผู0จัดการของสมาคม 
 “ตราสารหนี้ข้ึนทะเบียน” หมายความว-า ตราสารหนี้ที่ข้ึนทะเบียนกับสมาคม 
 “สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว-า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย� 
 “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว-า คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 
 “เจ0าหน0าที่บริหาร” หมายความว-า ผู0บริหารของสมาชิกทีไ่ด0รับการแต-งตั้งให0เป�นผู0แทนของสมาชิก  
 “เจ0าหน0าที่กํากับดูแล” หมายความว-า ผู0บริหารของสมาชิกที่มีอํานาจในการกํากับดูแลการปฏิบัตงิาน     
        ของสมาชิก  
 “ผู0ค0าตราสารหนี”้  หมายความว-า เจ0าหน0าที่ของสมาชิกทีไ่ด0รับการแต-งตั้งให0เป�นผู0กระทําการแทน   

ในการซ้ือขายตราสารหนี้ และข้ึนทะเบียนกับสมาคม 
 “การซ้ือขาย”  หมายความว-า การซ้ือขายตราสารหนี ้

                                                           

1
 แก0ไขโดยข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  6)  พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี 27 เมษายน 2559 

2 ยกเลิกโดยข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  6)  พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี 27 เมษายน 2559 
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 “ราคาซ้ือขาย”  หมายความว-า ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซ้ือขายตราสารหนี ้
 “ลูกค0า”   หมายความว-า ลูกค0าที่ทําการซ้ือขายตราสารหนี้กับสมาชิก 
 “คู-ค0า”   หมายความว-า สถาบนัการเงินทีไ่ด0รับใบอนญุาตค0าหลักทรัพย�อันเป�นตราสาร  

     แห-งหนี้ และทําการซ้ือขายตราสารหนี้กับสมาชิก 
 “ผู0ถือหุ0นรายใหญ-” หมายความว-า บุคคลที่ถือหุ0นในบริษัทสมาชิกไม-ว-าโดยทางตรงหรือทางอ0อม     

     เกินกว-าร0อยละสิบของจาํนวนหุ0นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
     บริษัทนัน้ 
“คําสั่งลงโทษ” 3  หมายความว-า คําสั่งของคณะกรรมการ คําสั่งของกรรมการผู0จัดการ และคําสั่ง 

ของคณะอนุกรรมการที่มีผลการลงโทษผู0ที่ฝVาฝWน หรือมีส-วน 
เก่ียวข0องในการฝVาฝWนข0อกําหนดของสมาคม  

“การจัดหา”    หมายความว-า  การซ้ือพัสดุหรือการจ0างงานบริการ แล0วแต-กรณี 
“พัสดุ” หมายความว-า  วัสดุสํานักงาน เฟอร�นิเจอร�และเคร่ืองตกแต-งสํานักงาน อุปกรณ� 

สํานักงาน ยานพาหนะ สิ่งของที่ใช0เพื่อการบํารุงรักษาหรือซ-อมแซม  
หนังสือ ประกาศ และแบบพิมพ�ต-าง ๆ ทีส่มาคมกําหนดหรือให0 
จัดพิมพ�ข้ึนเพื่อใช0ในกิจการของสมาคม 

“งานบริการ”  หมายความว-า  การจ0างทาํของ การจ0างแรงงาน การเช-า หรือการจ0างเหมาบริการ  
แต-ไม-รวมถึงการจ0างลูกจ0างของสํานักงาน 

“โครงการพิเศษ”   หมายความว-า  โครงการใดๆที่สมาคมได0รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน-วยงานอ่ืน  
“ข0อกําหนดของสมาคม” 4 หมายความว-า ข0อบังคับ ประกาศ กฎ ระเบียบ ที่คณะกรรมการและสมาคมกําหนดข้ึน 

เพื่อบังคับใช0 กับสมาชิก ผู0ค0าตราสารหนี้  ผู0ยื่นคําขอข้ึนทะเบียน                  
ตราสารหนี้ 

 
ส�วนที่ 2 

วัตถุประสงค% 
 
ข�อ 5 วัตถุประสงค�ของสมาคมมีดังต-อไปนี ้
 (1) เป�นศูนย�รวมของข0อมูลด0านตลาดตราสารหนี้และให0บริการข0อมูลตราสารหนี ้

(2) ส-งเสริมและพฒันาตลาดตราสารหนี้   การทาํธุรกรรมเก่ียวกับตราสารหนี้ เพื่อประโยชน�ของสมาชิกและ 
     ผู0มีส-วนร-วมในตลาดตราสารหนี้ 

 (3) ส-งเสริม พัฒนา และกําหนดมาตรฐานและวิธปีฏิบัติในการประกอบธุรกิจตราสารหนี้    
 (4) กํากับดูแลสมาชิกให0ปฏิบัติตามระเบียบ ข0อบังคับ จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้   
 (5) ส-งเสริมและสนบัสนนุการศึกษา วิจัยเก่ียวกับตราสารหนี้   รวมถึงรับปรึกษาและให0ความเห็นทางวชิาการ 
      ที่เก่ียวข0อง ตลอดจนเผยแพร-ข-าวสารประชาสัมพันธ�เก่ียวกับตลาดตราสารหนี้ 

                                                           

3
 ถูกยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 

4 เพิ่มเติมโดยข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 
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 (6) ส-งเสริมความสัมพันธ�และความร-วมมือระหว-างสมาชิก   
 (7) ประนปีระนอมและแก0ไขข0อพิพาทระหว-างสมาชิก หรือระหว-างสมาชิกกับบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจาก 
       การประกอบธุรกิจด0านตราสารหนี ้
 (8) บําเพ็ญสาธารณประโยชน�และกระทํากิจการอ่ืนใดที่เก่ียวข0องกับวัตถุประสงค�ดงักล-าวข0างต0น 

 ทั้งนี้ วัตถุประสงค�ที่กล-าวมาทุกประการไม-เก่ียวข0องกับการเมือง 
  

ส�วนที่ 3 
สมาชิก และสมาชิกภาพ 

 
ข�อ 6 5 สมาชิกของสมาคมประกอบด0วยบริษัทหลักทรัพย�ซ่ึงเป�นสมาชิกผู0ก-อตั้งสมาคม และบริษัทหลักทรัพย�อ่ืน            

ซ่ึงคณะกรรมการมีมติอนุมัติรับเข0าเป�นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กําหนดในข0อบังคับนี้ 
 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ 

(1)   สมาชิกสามัญ ได0แก- บริษทัหลักทรัพย�ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย�ประเภทค0าหลักทรัพย� 
       และค0าหลักทรัพย�ที่เป�นตราสารแห-งหนี ้
(2)   สมาชิกวิสามัญ ได0แก- บริษัทหลักทรัพย�ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย�ประเภทการเป�นนายหน0า 
       ระหว-างผู0ค0าหลักทรัพย�  

 (3)   สมาชิกสมทบ ได0แก- บริษทัหลักทรัพย�ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย�ประเภทค0าหลักทรัพย� 
       เฉพาะรายที่มีมูลค-าการซ้ือขายตราสารหนี้ ประเภท outright  โดยเฉลี่ยนับย0อนหลงัไป 1 ปbปฏิทิน 
       น0อยกว-า100 ล0านบาทต-อเดือน และมีความประสงค�ที่จะเป�นสมาชิกสมทบของสมาคม 

  เม่ือสมาชิกสมทบมีมลูค-าการซ้ือขายตราสารหนี้ ประเภท outright โดยเฉลี่ยนับย0อนหลงัไป 1 ปbปฏิทนิ 
 ตั้งแต- 100 ล0านบาทต-อเดือนข้ึนไป ให0ชาํระค-าเข0าเป�นสมาชิกส-วนที่เหลือตาม 116 (1) (ค) และให0เปลี่ยนฐานะ 
 ไปเป�นสมาชิกสามัญ  
ข�อ 7 ผู0ที่มีคุณสมบตัิตามข0อ 6 ที่มีความประสงค�จะสมัครเข0าเป�นสมาชิกของสมาคมให0ยื่นใบสมัครเข0าเป�นสมาชิก      

ต-อสมาคม ทั้งนี้ ตามแบบ หลักเกณฑ� และวิธีการที่สมาคมกําหนด 
ข�อ 8 เม่ือสมาคมตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติผู0สมัครแล0วเห็นว-าถูกต0องครบถ0วน ให0สมาคมเสนอเร่ืองต-อ           
 ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต-อไป 
ข�อ 9 ในการพิจารณาอนุมตัิการเข0าเป�นสมาชิก  คณะกรรมการอาจขอให0 
 (1)  ผู0สมัครยื่นหลักฐานเอกสารและข0อมูลเพิ่มเติม 
 (2)  ผู0บริหารของผู0สมัครมารับการสัมภาษณ� โดยคณะกรรมการ กรรมการผู0จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ  
                    มอบหมาย 
ข�อ 10 เม่ือคณะกรรมการมีมติอนุมัติให0รับผู0สมัครรายใดเข0าเป�นสมาชิก ให0สมาคมมีหนังสือแจ0งให0ผู0สมัครนั้นทราบ  
 โดยกําหนดเวลาและวิธีการที่ผู0สมัครจะต0องชําระค-าเข0าเป�นสมาชิกหรือค-าโอนสิทธิแล0วแต-กรณี ค-าบํารุง และ
 ค-าบริการ ตามอัตราและระยะเวลาที่สมาคมกําหนด  

                                                           

5
 ข0อ 6 (3)  ถูกยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 
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ข�อ 11 เม่ือสมาคมได0รับค-าเข0าเป�นสมาชิกหรือค-าโอนสิทธิแล0วแต-กรณี ค-าบํารุง  และค-าบริการภายในกําหนดระยะเวลาตาม
ข0อ 10 เรียบร0อยแล0ว ให0ถือว-าผู0สมัครนัน้เป�นสมาชิกตั้งแต-วนัที่สมาคมได0รับชาํระเงินนั้นโดยถูกต0องครบถ0วน หรือ
ตั้งแต-วันที่คณะกรรมการกําหนดซ่ึงต0องไม-ช0ากว-าวนัที่ผู0สมัครชาํระเงินให0สมาคมครบถ0วน จากนั้นให0สมาคมประกาศ
ชื่อให0สมาชิกทราบเป�นหนงัสือ 

ข�อ 12 เม่ือปรากฏว-า 
(1)  ข0อเท็จจริงหรือหลักฐานต-างๆที่ผู0สมัครเข0าเป�นสมาชิกได0แจ0งหรือได0ยื่นไว0กับสมาคมเพื่อประกอบการพิจารณา 
       ใบสมัครขอเข0าเป�นสมาชกิคลาดเคลื่อนจากความเป�นจริง  หรือ 
(2)  ผู0สมัครไม-ชําระค-าเข0าเป�นสมาชิก ค-าบํารุง หรือค-าโอนสทิธแิล0วแต-กรณี  ให0แก-สมาคมภายในเวลาที ่
      คณะกรรมการกําหนดตามข0อบังคับนี้        
คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกมติที่ได0พิจารณาอนมัุติให0รับผู0สมัครรายนั้น เข0าเป�นสมาชิกก็ได0 

ข�อ 13 สมาชิกอาจโอนสิทธิการเป�นสมาชิกได0ตามหลักเกณฑ� เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดโดยให0นําความใน
ข0อ 6 ถึง ข0อ 12 มาใช0บังคับแก-ผู0ขอรับโอนสิทธิในการเป�นสมาชิกโดยอนุโลม 

 
ส�วนที่ 4 

สิทธิและหน�าที่ของสมาชกิ 
   

ข�อ 146 สิทธิของสมาชิกมีดังต-อไปนี ้
(1) เข0าร-วมประชุม อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ-ของสมาคม โดยสมาชิกสามัญ และ 

วิสามัญเท-านั้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคม  
 (2)  เสนอความคิดเห็นหรือให0คําแนะนําแก-สมาคมและคณะกรรมการในเร่ืองใดๆอันเก่ียวกับกิจการของสมาคม 
 (3)  รับบริการใดๆ ที่สมาคมจัดให0มีข้ึน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ� เงือ่นไข และวิธีการทีส่มาคมกําหนด 
ข�อ 15  หน0าที่ของสมาชิกมีดงัต-อไปนี ้

(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข0อบังคับของสมาคม วินัย จรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาด 
ตราสารหนี้ มติของที่ประชุม และมติคณะกรรมการโดยเคร-งครัด 

(2)  แต-งตั้งผู0แทนสมาชิก ได0แก- เจ0าหน0าที่บริหาร (Executive officer) เจ0าหน0าที่กํากับดูแล (Compliance   
officer) และผู0ค0าตราสารหนี้ (Trader) โดยสมาชิกมีหน0าที่ดูแลให0บุคคลดังกล-าวที่อยู-ในความรับผิดชอบของตน
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้ และระเบียบข0อบังคับต-างๆ
ของสมาคม  

 (3)   รายงานการเสนอราคาซ้ือขายและข0อมูลการซ้ือขายตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ� เงื่อนไข และวิธีการทีส่มาคม  
        กําหนด 

(4)   จัดทําและเก็บบนัทึกเอกสารหลักฐาน รวมทั้งบัญชีการซ้ือขายตราสารหนี้ เพื่อประโยชน�ในการตรวจสอบ  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ�  เงื่อนไข  และวิธีการที่สมาคมกําหนด 

 (5)   รับผดิชอบต-อการปฏิบัติงานของกรรมการ  พนักงาน หรือลูกจ0างของสมาชิกที่เก่ียวข0องกับการซ้ือขายตราสารหนี ้
 (6)   ส-งรายงานและงบการเงินตามแบบ  หลักเกณฑ�  เงื่อนไข  และวิธีการที่สมาคมกําหนด 

                                                           

6
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(7)  ชําระค-าเข0าเป�นสมาชิกหรือค-าโอนสิทธ ิค-าบาํรุง และค-าบริการต-างๆ ให0แก-สมาคมตามระเบียบหรือข0อบังคับ  
      ที่คณะกรรมการกําหนด 

 (8)  ดํารงรักษาเกียรติและผลประโยชน�ส-วนได0ส-วนเสียของสมาคม 
(9)  ส-งเสริมและสนบัสนนุกิจการของสมาคมรวมทั้งร-วมศึกษา และเสนอข0อคิดเห็นในอันที่จะเป�นประโยชน� 
      ต-อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยรวม 
(10) รายงานให0สมาคมทราบเม่ือรู0ว-าสมาชิกอ่ืนกระทาํการฝVาฝWนหรือไม-ปฏิบัติตาม (1) 

 
ส�วนที่ 5 

คณะกรรมการสมาคม 
 

ข�อ 167 คณะกรรมการมีจํานวนไม-เกิน 11 คน ประกอบด0วยกรรมการผู0จัดการ 1 คน เป�นกรรมการโดยตําแหน-ง และ 
บุคคลซ่ึงได0รับเลือกจากสมาชิกสามัญและวิสามัญ จํานวนไม-เกิน 10 คน โดยในจาํนวนนัน้ให0เป�นกรรมการอิสระ 
ไม-น0อยกว-า 3 คน 

ข�อ 178 กรรมการอิสระตามข0อ 16 ต0องเป�นบุคคลที่ไม-ใช-กรรมการบริหาร กรรมการผู0จัดการ บุคคลผู0มีอํานาจในการ  
จัดการงานประจาํ พนักงาน หรือลูกจ0างของสมาชิก หรือเป�นผู0ถือหุ0นรายใหญ-ของสมาชิก 

ข�อ 189  ให0คณะกรรมการร-วมกันเลือกกรรมการนอกจากกรรมการผู0จัดการ เป�นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และตาํแหน-งอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ให0คณะกรรมการเป�นผู0แต-งตั้งกรรมการผู0จัดการ  โดยให0ได0รับเงินเดือนและประโยชน�ตอบแทนอย-างอ่ืน
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ผู0ได0รับการแต-งตั้งเป�นกรรมการผู0จัดการไม-นับเป�นกรรมการอิสระ  
คุณสมบัติหน0าที่ ความรับผิดชอบ และจาํนวนกรรมการตรวจสอบให0เป�นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  

ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบต0องเป�นกรรมการอิสระ 

ข�อ 19 ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ ให0สมาคมแจ0งชื่อและตําแหน-งให0สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบเพื่อจดทะเบียน
 เปลี่ยนแปลง ภายใน 30 วันนบัแต-วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ข�อ 20 หน0าที่ของคณะกรรมการ มีดังต-อไปนี ้
 (1) กําหนดนโยบายในการบริหารสมาคม ให0เป�นไปตามวัตถุประสงค� ข0อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ- 
 (2) กําหนดระเบียบ ข0อบังคับ ประกาศ และคําสั่งของสมาคม 
 (3) กําหนดจรรยาบรรณของสมาคม 
 (4) พิจารณารับและเพิกถอนสมาชิก 
 (5) พิจารณาลงโทษสมาชิกหรือผู0เก่ียวข0องที่ประพฤติผิดระเบียบข0อบังคับ  ประกาศ  คําสัง่ และจรรยาบรรณของ 
      สมาคม 
 (6) แต-งตั้งคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาสมาคม 
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8 ข0อ  17 ถูกยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 
9 ข0อ 18  ถูกยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2553  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2553 
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ข�อ 21 กรรมการต0องมีคุณสมบัติและไม-มีลักษณะต0องห0ามดังต-อไปนี ้
 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) ไม-เป�นหรือเคยเป�นบุคคลล0มละลาย เว0นแต-จะพ0นจากการเป�นบุคคลล0มละลายมาแล0วไม-น0อยกว-าสามปb 
 (3) ไม-เป�นบุคคลไร0ความสามารถหรือเสมือนไร0ความสามารถ 
 (4) ไม-เคยได0รับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให0จําคุก เว0นแต-เป�นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท 
       หรือความผิดลหุโทษ 
ข�อ 22 ในการเลือกตั้งกรรมการให0สมาชิกสามัญ และ/หรือวิสามัญเสนอชื่อผู0ที่มีคุณสมบัติและไม-มลีักษณะต0องห0าม
 ตามข0อ 21 ที่ตนเห็นสมควรจะให0เป�นกรรมการต-อที่ประชุม โดยต0องมีสมาชิกสามัญหรือวิสามัญอ่ืนรับรองไม- 

น0อยกว-าสองราย 
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต0องได0รับการยินยอมจากผู0ที่ได0รับการเสนอชื่อหากผู0ที่ได0รับการเสนอชื่อมิได0 

อยู-ในที่ประชุมต0องได0รับการ ยินยอมเป�นหนังสือ 
ข�อ 23 ให0สมาชิกสามัญและวิสามัญเลือกตั้งกรรมการโดยการออกเสียงเลือกผู0ที่ได0รับการเสนอชื่อตามข0อ 22 และให0
 เลือกตั้งได0เท-ากับจํานวนที่จะต0องเลือกตั้งในคราวนั้น 
ข�อ 24 ผู0ที่ได0รับเลือกเป�นกรรมการ คือ ผู0ที่ได0รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับและหากปรากฏว-าผู0ที่ได0รับคะแนนเสียง
 เลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท-ากันเกินจํานวนกรรมการที่ต0องเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให0ใช0วิธีจับสลาก 
ข�อ 25 ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให0กระทําเป�นการเปmดเผย แต-เม่ือคณะกรรมการร0องขอหรือสมาชิกสามัญหรือ
 วิสามัญรายใดรายหนึ่งร0องขอให0การออกเสียงกระทําโดยวิธีลับ  ก็ให0การออกเสียงกระทําโดยวิธีลับ 
ข�อ 26 ให0กรรมการนอกจากกรรมการผู0จัดการดํารงตําแหน-งคราวละสามปb โดยเม่ือครบกําหนดทุกๆหนึ่งปbให0กรรมการ
 นอกจากกรรมการผู0จัดการออกจากตําแหน-งจํานวนหนึ่งในสาม  ถ0าแบ-งเป�นสามส-วนไม-ได0ให0ออกโดยจํานวน
 ใกล0เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยในปbแรกและปbที่สองใช0วิธีจับสลากเว0นแต-กรรมการจะตกลงกันเองเป�นวิธีอ่ืน
 และในปbต-อๆไปให0กรรมการที่อยู-ในตําแหน-งนานที่สุดเป�นผู0ต0องออก ในการนี้ให0ถือว-าการออกจากตําแหน-งโดย
 การจับสลากเป�นการออกตามวาระด0วย 

 การเลือกตั้งกรรมการเพื่อให0ดํารงตําแหน-งแทนกรรมการที่ออกไปตามข0อนี้ ให0เลือกตั้งได0เท-าจํานวน
กรรมการที่ออกไปเท-านั้น  และให0นําความในข0อ 16 มาใช0บังคับโดยอนุโลม 

ข�อ 2710 เม่ือกรรมการพ0นจากตําแหน-งตามวาระให0ดําเนินการเลือกตั้งใหม-ภายในหกสิบวัน  ใน ระหว- า งที่ ยั ง มิ ไ ด0 มี ก า ร
เลือกตั้งกรรมการข้ึนใหม-  ให0กรรมการซ่ึงพ0นจากตําแหน-งดังกล-าวอยู-ในตําแหน-งเพื่อดําเนินการต-อไปจนกว-า
กรรมการซ่ึงได0รับเลือกตั้งใหม-เข0ารับหน0าที่ 

  กรรมการที่พ0นจากตําแหน-งตามวาระอาจได0รับเลือกตั้งได0อีก แต-จะดํารงตาํแหน-งติดต-อกันเกินสองวาระมิได0 
        กรรมการผู0จัดการมีวาระอยู-ในตาํแหน-งคราวละสีป่b แต-จะดํารงตาํแหน-งติดต-อกันเกินสองวาระมิได0 
ข�อ 28 นอกจากการพ0นจากตาํแหน-งตามวาระ  กรรมการพ0นจากตําแหน-งเม่ือ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) เป�นผู0ขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะต0องห0ามตามข0อ 21 

                                                           

10
 ข0อ 27  วรรคท0าย ถกูยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2553  ลงวันท่ี                                 

10  พฤษภาคม 2553 
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 (4) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให0ออก 
 (5) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให0ออก 
 (6) เป�นผู0ขาดคุณสมบตัิตามข0อ 17   

ความใน (6) ให0มีผลเฉพาะกับกรรมการอิสระเท-านั้น  
ข�อ 29 การเลือกตั้งและการถอดถอนกรรมการตามมติของที่ประชุมสมาชิกให0ถือตามเสียงข0างมากของสมาชิกสามัญ
 และวิสามัญที่มาประชุม โดยให0ใช0วิธีการนับคะแนนซ่ึงแบ-งเป�น 2 ส-วน ดังนี ้

ส�วนที่ 1 (ร0อยละ 75) ให0นับจากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญโดยที่สมาชิกสามัญและ
วิสามัญแต-ละรายมีสิทธิในการออกเสียงรายละหนึ่งเสียง และ 
ส�วนที่ 2 (ร0อยละ 25) ให0นับจากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญ โดยคํานวณจากสัดส-วนของมูลค-า
การซ้ือขายตราสารหนี้ประเภท outright ของสมาชิกสามัญหรือวิสามัญแต-ละราย ในช-วงระยะเวลา 1 ปb  โดยให0นับ
ถึงวันก-อนวันลงคะแนนเสียง 30 วัน  

ทั้งนี้ มูลค-าการซ้ือขายของสมาชิกวิสามัญที่นํามาคํานวณ  ให0ใช0เท-ากับร0อยละ 10 ของมูลค-าซ้ือขายของ
สมาชิกวิสามัญรายนั้นๆ  โดยนับธุรกรรมการซ้ือขายแต-เพียงขาเดียว  

ข�อ 30 เม่ือกรรมการพ0นจากตําแหน-งก-อนครบวาระ กรรมการที่เหลืออยู-อาจแต-งตั้งผู0เข0าดํารงตําแหน-งแทน โดยให0
 สัดส-วนในการดํารงตําแหน-งการเป�นกรรมการเป�นไปตามที่ระบุในข0อ 16 และให0กรรมการที่ได0รับแต-งตั้งดํารง
 ตําแหน-งได0เท-ากับวาระที่เหลืออยู-ของกรรมการที่ตนแทน 
ข�อ 31  ให0มีการประชุมคณะกรรมการอย-างน0อยหนึ่งคร้ังภายในหนึ่งไตรมาส 
   ในกรณีที่ประธานสมาคม กรรมการผู0จัดการ หรือกรรมการไม-น0อยกว-าหนึ่งในสามเห็นสมควรจะให0มี
 การเรียกประชุมคณะกรรมการเป�นพิเศษข้ึนก็ได0 
ข�อ 32 การประชุมของคณะกรรมการต0องมีกรรมการเข0าร-วมประชุมไม-น0อยกว-าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด    จึงจะ

ครบองค�ประชุม 
  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ0าประธานกรรมการไม-มาประชุมหรือไม-อาจปฏิบัติหน0าที่ได0 ถ0ามี   
 รองประธานให0รองประธานทาํหน0าที่ประธานในทีป่ระชุม ถ0าไม-มีรองประธานหรือมีแต-ไม-อาจปฏิบัติหน0าที่ได0ให0
 กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป�นประธานในที่ประชุม 
ข�อ 3311 ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให0ถือตามเสียงข0างมากของกรรมการที่มาประชุม และในการลงคะแนนให0

กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ถ0าคะแนนเสียงเท-ากันให0ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป�นเสียงชี้ขาด  
เว0นแต-ความตามวรรคสอง 
 ในการวินิจฉัยชี้ขาดการสั่งลงโทษเพิกถอนสมาชิกภาพ การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการต0องมี
จํานวนไม-น0อยกว-า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการทั้งหมดโดยไม-รวมกรรมการผู0มีส-วนได0เสียและในการลงคะแนน             
ให0กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงกรรมการผู0ใดมีส-วนได0เสียในเร่ืองที่พิจารณา ห0ามเข0าร-วมพิจารณาในเร่ืองนั้น 

ข�อ 34 กรรมการผู0ใดมีส-วนได0เสียเป�นพเิศษในเร่ืองที่พิจารณา  ห0ามเข0าร-วมพิจารณาในเร่ืองนั้น 
ข�อ 35 ให0คณะกรรมการแต-งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต-างๆ ดงัต-อไปนี้  

(1) คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด(Market Practice Subcommittee) เพื่อทําหน0าที่
พิจารณาเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานปฏิบัติงานในด0านต-างๆ ของตลาดตราสารหนี้ให0เป�นไปอย-างมี

                                                           

11  ข0อ 33 ถูกยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2560 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 
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ประสิทธิภาพเหมาะสมและเป�นไปตามมาตรฐานสากลโดยประกอบด0วยผู0แทนจากสมาชิก  คณะกรรมการ   
สํานักงาน ก.ล.ต.  ธนาคารแห-งประเทศไทย  สภาวิชาชีพบัญชี   สมาคมบริษัทจัดการลงทุน   ผู0ดูแลผลประโยชน�  
และผู0ทรงคุณวุฒิในสาขาต-างๆ 

(2) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลตลาด (Market Regulation Subcommittee) เพื่อทําหน0าที่พิจารณา
เสนอแนะแนวทางเสริมสร0างและขยายบทบาทของสมาคมในด0านการเป�นองค�กรกํากับดูแลตนเอง แนวทางส-งเสริม
จรรยาบรรณและมาตรฐานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดีของตลาดและผู0ค0าตราสารหนี้ ตลอดจนพิจารณา
เสนอแนะการปรับปรุงแก0ไขข0อบังคับและประกาศต-างๆของสมาคมในด0านการกํากับดูแลสมาชิกให0เหมาะสม                
โดยประกอบด0วยผู0แทนจากสมาชิก   คณะกรรมการสํานักงาน ก.ล.ต.  ธนาคารแห-งประเทศไทย  สมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และผู0ทรงคุณวุฒิในสาขาต-างๆ  

(3) คณะอนุกรรมการข0อมูลตราสารหนี้ (Market Information Subcommittee) เพื่อทําหน0าที่พิจารณา
เสนอแนะแนวทางส-งเสริมและขยายบทบาทของสมาคมในการเป�นศูนย�กลางข0อมูลตราสารหนี้ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข0อมูลตราสารหนี้ ให0สามารถรองรับและตอบสนองความต0องการของผู0ที่มี                  
ส-วนร-วมในตลาดตราสารหนี้ได0อย-างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด0วยผู0แทนจากสมาชิก คณะกรรมการ สํานักงาน 
ก.ล.ต.  ธนาคารแห-งประเทศไทย  สถาบันจัดอันดับความน-าเชื่อถือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู0ทรงคุณวุฒิใน
สาขาต-างๆ 

คุณสมบัติ หน0าที่ความรับผิดชอบ และจํานวนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต-างๆ ให0เป�นไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

ข�อ 36 คณะกรรมการอาจแต-งตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการอ่ืนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว0ในข0อ  35  เพื่อทําหน0าที่
พิจารณาเสนอแนะเก่ียวกับกิจการอย-างใดอย-างหนึ่งของสมาคมตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให0ที่ปรึกษาและ
คณะอนุกรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน-งและได0รับผลประโยชน�ตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

   องค�ประชุมและการลงมติของคณะอนุกรรมการตามข0อนี้ ถ0าคณะกรรมการไม-ได0กําหนดไว0เป�นอย-างอ่ืน  
       ให0นําความในข0อ 32  ข0อ 33  และข0อ 34 มาใช0โดยอนโุลม 

ข�อ 3712   กรรมการผู0จัดการต0อง 
 (1)  มีคุณสมบัติและไม-มลีักษณะต0องห0ามตามข0อ 21 
 (2) เป�นผู0สามารถปฏิบัติงานเตม็เวลาให0แก-สมาคม 
ข�อ 38 กรรมการผู0จัดการมีหน0าที่บริหารกิจการของสมาคมให0เป�นไปตามนโยบายและระเบียบข0อบังคับของสมาคม 
 และมีอํานาจบงัคับบญัชาพนักงานและลูกจ0างของสมาคม  
  ในการบริหารกิจการของสมาคม   กรรมการผู0จัดการต0องรับผิดชอบต-อคณะกรรมการ 
ข�อ 39 คณะกรรมการเป�นผู0แทนของสมาคมในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก และเพื่อการนี้คณะกรรมการอาจมอบ 

หมายให0กรรมการผู0จัดการปฏิบัติการแทนได0โดยไม-ขัดต-อระเบียบ หรือข0อบังคับที่คณะกรรมการกําหนดไว0ก็ได0         
โดยการมอบหมายหน0าที่ดังกล-าวให0ทําเป�นหนังสือ 

ข�อ 40 เม่ือตําแหน-งกรรมการผู0จัดการว-างลงหรือไม-อาจปฏิบัติหน0าที่ได0  ให0คณะกรรมการแต-งตั้งกรรมการหรือพนักงาน 
ของสมาคมคนใดคนหนึ่งเป�นผู0ทําการแทนเป�นการชั่วคราวได0  ในการนี้ให0ผู0ทําการแทนมีอํานาจและหน0าที่

 เช-นเดียวกับกรรมการผู0จัดการ 

                                                           

12
 ข0อ 37   ถูกยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2553  ลงวันท่ี  10 พฤษภาคม 2553 
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ข�อ 41 ให0ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได0รับประโยชน�ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของ
 สมาคมกําหนด 

ให0ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  ที่ปฏิบัติงานให0แก-สมาคมเต็มเวลาหรือตาม
เงื่อนไขของเวลาที่คณะกรรมการกําหนดได0รับเงินเดือนและประโยชน�ตอบแทนอย-างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

  ให0กรรมการผู0จัดการได0รับเงินเดอืนและหรือประโยชน�ตอบแทนอย-างอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

ส�วนที่ 6 
จรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจ 

 
หมวดที่ 1 

จรรยาบรรณสมาชิก 
 
ข�อ 42  สมาชิกต0องปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เก่ียวข0องตามที่กําหนดโดยเคร-งครัด รวมทั้งสมาชิกต0องดําเนินการควบคุม 

ดูแลให0กรรมการ ผู0บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่อยู-ภายใต0การควบคุมของสมาชิก  ไม-ว-าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ0อมปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เก่ียวข0องตามที่กําหนดโดยเคร-งครัด หากบุคคลดังกล-าวของสมาชิกใดฝVาฝWน
หรือไม-ปฏิบัติตามให0ถือว-าสมาชกิกระทําผิดจรรยาบรรณ เว0นแต-สมาชิกจะพิสูจน�ได0ว-า มิได0มีส-วนร-วมหรือรู0เห็นใน
การกระทําดังกล-าว 

ข�อ 43 ความซ่ือสัตย�ในวชิาชีพ 
  สมาชิกต0องประกอบธุรกิจด0วยความซ่ือสัตย� สุจริต และมีจริยธรรม  ในการดําเนินงานที่เก่ียวข0องกับ
 ลูกค0าหรือประชาชน บริษัทหลกัทรัพย� รวมทั้งสมาชิกรายอ่ืน 
ข�อ 44   การปฏิบัติอย-างเป�นธรรม และอย-างมีความรู0ความสามารถ  
                 สมาชิกต0องปฏิบัติต-อลูกค0า / คู-ค0า อย-างเป�นธรรม และไม-เลือกปฏิบัติตลอดจนให0บริการโดยใช0ความรู0
 ความสามารถอย-างเต็มที่ด0วยความระมัดระวัง ด0วยข0อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอ0างอิงได0 
ข�อ 45  ความขัดแย0งทางผลประโยชน�   

สมาชิกต0องจัดให0มีมาตรการในการปsองกันความขัดแย0งทางผลประโยชน�อย-างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจทําได0
โดยการเปmดเผยข0อมูล หรือโดยปฏิเสธที่จะให0บริการหรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม  หากเกิดความขัดแย0งทาง
ผลประโยชน�ข้ึน  ให0สมาชิกปฏิบัติต-อลูกค0าอย-างเป�นธรรมและเสมอภาค  และสมาชิกต0องละเว0นจากการ เอาเปรียบ
ลูกค0า / คู-ค0า    

สมาชิกต0องเปmดเผยให0ลูกค0า / คู-ค0า ทราบในกรณีที่สมาชิกมีส-วนได0เสียไม-ว-าโดยทางตรงหรือทางอ0อม
เก่ียวเนื่องกับเร่ืองที่ให0บริการนั้น  

ข�อ 46  ความเป�นอิสระ   
  สมาชิกต0องดําเนินงานด0วยความเป�นอิสระ  โดยไม-สัญญาว-าจะให0หรือเรียกร0องหรือรับซ่ึงผลตอบแทน
 (อามิสสินจ0าง) ใด ซ่ึงจะทําให0ขัดหรือแย0งกันกับหน0าที่ที่สมาชิกหรือพนักงานหรือตัวแทนของสมาชิกพึงมีต-อลูกค0า
 ในการประกอบธุรกิจ 
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ข�อ 47 การปsองกันการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย     
  ห0ามมิให0สมาชิกช-วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทําอันเป�นความผิดตามกฎหมายว-าด0วยหลักทรัพย�และ
 ตลาดหลักทรัพย� หรือการกระทําอันเป�นความผิดเก่ียวกับทรัพย�โดยทุจริต หรือการกระทําอันเป�นภัยต-อเศรษฐกิจ 

หรือความม่ันคงของประเทศ ตลอดจนปกปmดหรือมีส-วนในการยักย0ายหรือจําหน-ายทรัพย�สินทีไ่ด0มาเนื่องจากการ 
กระทําดังกล-าว 

ข�อ 48 ความรับผิดชอบต-อลูกค0า 
(1) ข0อตกลงและความรับผิดชอบต-อลูกค0า  

ในการทําข0อตกลงหรือในการทํานิติกรรมเพื่อให0บริการลงทุนกับลูกค0า  สมาชิกจะต0องให0รายละเอียดของ
หลักการในการให0บริการอย-างเพียงพอ   สมาชิกจะต0องไม-ทําหนังสือหรือสัญญาใดๆ  เพื่อยกเลิกหรือจํากัดความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีหน0าที่ต0องปฏิบัติต-อลูกค0าตามกฎหมาย หรือข0อกําหนดขององค�กรกํากับดูแล    
(2) การดําเนินการเพื่อให0ลูกค0าได0ราคาที่เหมาะสมที่สุด 

ในการซ้ือขายตราสารหนี้เพื่อลูกค0าหรือกับลูกค0า   สมาชิกต0องดําเนินการตามสมควรให0แน-ใจว-าลูกค0าได0
ราคาที่เป�นธรรมและเหมาะสมที่สุดภายใต0สภาวะตลาดขณะนั้น โดยพิจารณาจากปtจจัยต-างๆ เช-น สภาพคล-องของ
ตลาดและตราสารหนี้  ขนาด  และประเภทของรายการ  ที่มาและจํานวนของราคาเสนอซ้ือขายในขณะนั้น 
(3) การเลิกให0บริการธุรกิจ   

   ในกรณีที่สมาชิกต0องการเลิกให0บริการธุรกิจแก-คู-ค0าและลูกค0ารายใด  สมาชิกจะต0องดาํเนินการให0งาน 
   ที่ค0างอยู-เสร็จสมบูรณ�หรือจัดการโอนไปให0บริษัทอ่ืนทําต-อไป    
ข�อ 49  การรักษาความลบัของลูกค0า / คู-ค0า  
  สมาชิกต0องรักษาความลับของลูกค0า / คู-ค0า และต0องไม-เปmดเผยข0อมูลส-วนบุคคล ข0อมูลการซ้ือขายหรือ
 ข0อมูลทางการเงินของลูกค0า / คู-ค0าที่ตนได0ล-วงรู0มาเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเป�นข0อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวน 
 ไว0ไม-เปmดเผยให0บุคคลอ่ืนทราบ เว0นแต-เป�นการเปmดเผยตามหน0าที่กฎหมาย หรือได0รับความยินยอมจาก เจ0าของข0อมูล 
          ที่เก่ียวข0องแล0ว 
ข�อ 50 การซ้ือขายกับลูกค0าหรือคู-ค0า     
 (1) การตกลงซ้ือขาย   

ในการตกลงซ้ือขาย  สมาชิกจะต0องปฏิบัติต-อคู-ค0าและคําสั่งของลูกค0าอย-างเป�นธรรม และเม่ือตกลงที่จะซ้ือ
ขายกันแล0ว  สมาชิกจะต0องดําเนินการตามข0อตกลงนั้นโดยทันที   

 (2) การควบคุมวงเงิน  
  ในขณะใดขณะหนึ่ง  สมาชิกจะต0องดําเนินการควบคุมให0ผู0ค0าตราสารหนี้ติดตามวงเงินที่ตนรับผิดชอบ 
 และวงเงินที่กิจการจะทําธุรกรรมกับลูกค0า / คู-ค0าแต-ละราย  ตลอดจนความเสี่ยงด0านต-างๆ อย-างเคร-งครัด   
ข�อ 51 ลักษณะการปฏิบัติที่มชิอบ   
  สมาชิกต0องละเว0นการกระทาํทีมิ่ชอบตามทีส่มาคมประกาศกําหนด    
ข�อ 52 การติดต-อและให0คําแนะนําเก่ียวกับการลงทนุ 

(1) สมาชิกต0องจัดให0มีผู0ทําหน0าที่ติดต-อหรือให0คําแนะนาํให0แก-ลูกค0าตามหลักเกณฑ�ที่สาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
     และต0องควบคุมดูแลให0ผู0ทําหน0าที่ดังกล-าวปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ�ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดด0วย 
(2) ในการให0คําแนะนาํหรือการเสนอข0อมูลหรือการเผยแพร-ข0อมูลเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ใดๆ สมาชิกจะ 
     ต0องกระทําภายใต0ความรู0  ความชํานาญบนพื้นฐานของเหตุผลอย-างมีหลักวชิา และต0องไม-ให0คําแนะนําหรือ 
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     ข0อมูลที่อาจก-อให0เกิดความเข0าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับการลงทุน 
(3) สมาชิกต0องทําความรู0จักลูกค0า / คู-ค0า โดยอย-างน0อยต0องจัดให0มีเอกสารที่แสดงความมีตัวตนของลูกค0า / คู-ค0า  
     หรือผู0ที่มีอํานาจในการตัดสนิใจซ้ือขายในกรณีที่ลูกค0า / คู-ค0าเป�นนิติบุคคล 
(4) ในการติดต-อซ้ือขายกับลูกค0ารายย-อย  สมาชิกต0องปฏิบัติตามหลักเกณฑ�การให0ข0อมูลและการจัดทําเอกสาร   
      หลักฐานการให0คําแนะนําเก่ียวกับการลงทนุตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

ข�อ 53 ผลประโยชน�ส-วนรวม     
สมาชิกต0องให0ความร-วมมือแก-หมู-คณะในกิจกรรมเพื่อประโยชน�ส-วนรวมและต0องรักษาไว0ซึง่ผลประโยชน�

ส-วนรวมเหนือผลประโยชน�ส-วนตน    
ข�อ 54 สัมพันธภาพต-อผู0ร-วมธุรกิจ   
  สมาชิกต0องละเว0นจากการกระทําอันเป�นการกล-าวร0ายต-อสมาชิกด0วยกัน  หรือการกระทําอันก-อให0เกิด
 ความแตกแยกกันในหมู-คณะ เว0นแต-เม่ือสมาชิกเห็นว-าการกระทําหรือการประกอบธุรกิจของคู-ค0า หรือผู0ร-วม
 ธุรกิจนั้นเป�นการละเมิดกฎข0อบังคับ หรือผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ  สมาชิกต0องรายงานต-อองค�กรกํากับ
 ดูแลในทันที 
ข�อ 55  ความสัมพันธ�กับผู0กํากับดูแล    
 (1) การให0ความร-วมมือ 

 สมาชิกต0องให0ความร-วมมือและให0รายละเอียดกับเจ0าหน0าที่องค�กรกํากับดูแลที่มีอํานาจหน0าที่ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสมาชิกและการซ้ือขายตราสารหนี้ รวมทั้งในการสอบสวนคําร0องเรียนของคู-ค0า 

 (2) การเปmดเผยข0อมูล 
  หากมีข0อมูลใดๆ ของสมาชิกที่ขัดต-อกฎหมายที่องค�กรกํากับดูแลควรทราบ สมาชิกต0องแจ0งให0องค�กรที่ 

กํากับดูแลทราบโดยไม-ชักช0า     
ข�อ 56 การจัดองค�กรและการควบคุมภายใน 
 (1) โครงสร0างองค�กร  
  สมาชิกต0องจัดให0มีรูปแบบการจัดโครงสร0างองค�กรเพื่อให0การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  มีระบบการ
 ควบคุมและการตรวจสอบภายในที่รัดกุม  มีการบันทึกข0อมูลและมาตรการปsองกันการล-วงรู0ข0อมูลภายในระหว-าง
 หน-วยงานและบุคลากรของสมาชิก (Chinese wall)  อย-างเหมาะสม  ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มี
 ความรู0ความสามารถอย-างเพียงพอในการปฏิบัติหน0าที่  โดยสมาชิกจะต0องกําหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานให0
 สอดคล0องกับกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และกฎเกณฑ�ต-างๆที่ใช0บังคับ และควบคุมดูแลให0ผู0ค0าตราสารหนี้ของตน
 ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดังกล-าว    
 (2) การมอบหมายอํานาจหน0าที ่ 

สมาชิกจะต0องมีการแต-งตั้งและมอบอํานาจการดําเนินการต-างๆ ให0แก-ผู0บริหารและผู0ค0าตราสารหนี้  ของ
ตนอย-างเหมาะสมและเป�นลายลักษณ�อักษร และจะต0องรับผิดชอบต-อการดําเนินการใดๆของผู0บริหารและผู0ค0าตรา
สารหนี้ที่ได0รับมอบหมายนั้น   

 (3) การรักษาทรัพย�สนิและแยกบัญชีทรัพย�สินของลูกค0า    
  ในกรณีที่สมาชิกเก็บรักษาทรัพย�สินของลูกค0า  สมาชิกต0องจัดให0มีการเก็บรักษาทรัพย�สินของลูกค0าและ 

มีการปsองกันรักษาอย-างเหมาะสม และจัดให0มีการแยกบัญชทีรัพย�สินของลูกค0าให0ชัดเจน   
 (4) การควบคุมวงเงินของลูกค0า / คู-ค0า 
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สมาชิกจะต0องไม-ยินยอมให0ลูกค0าซ้ือขายตราสารหนี้จนเกินฐานะหรือวงเงินของลูกค0า   และควรจัดให0มีการ
พิจารณาทบทวนวงเงินดังกล-าวให0เหมาะสมอยู-เสมอ   

ข�อ 57 การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และข0อบังคับ    
 (1) การดําเนินงานตามกฎ  ระเบียบ  และข0อบังคับ  
  สมาชิกจะต0องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือข0อบังคับที่เก่ียวข0อง รวมทั้งต0องไม-มีส-วนเก่ียวข0องหรือ 

ให0ความช-วยเหลือผู0อ่ืนในการทาํผิดกฎหมาย ระเบียบ  หรือข0อบังคับ  
 (2) การบันทึกและจัดเก็บ   
  สมาชิกจะต0องดําเนนิการให0มีระบบการบนัทึกและเก็บรักษาข0อมูลอย-างเพียงพอและครบถ0วนรวมทั้ง 
 พร0อมที่จะให0เจ0าหน0าที่จากองค�กรกํากับดูแลสามารถเข0าตรวจสอบข0อมูลดังกล-าวได0 
 (3) การรับข0อร0องเรียนจากลูกค0า / คู-ค0า    
   สมาชิกจะต0องจัดให0มีระเบียบวิธีการทํางานเก่ียวกับการร0องเรียนจากลูกค0า/คู-ค0า มาตรการแก0ไขที่
 เหมาะสมและรวดเร็ว รวมทั้งจะต0องแจ0งให0ลูกค0า/คู-ค0าทราบถึงวิธี อ่ืนที่คู-ค0าและลูกค0าจะร0องเรียนได0ภายใต0
 ข0อกําหนดทางกฎหมายและข0อบังคับที่เก่ียวข0อง   
 (4) การข้ึนทะเบียนผู0ค0าตราสารหนี้และอบรมจรรยาบรรณ   

ในการซ้ือขายตราสารหนี้  สมาชิกต0องแต-งตั้งผู0ค0าตราสารหนี้ทีข้ึ่นทะเบียนกับสมาคมตามหลักเกณฑ�  
และวิธีการที่สมาคมกําหนด และจัดให0มีการฝvกอบรมจรรยาบรรณแก-ผู0ค0าตราสารหนี้อย-างต-อเนื่อง    

 (5) ความถูกต0องของรายงานทางการเงิน   
  สมาชิกจะต0องดําเนินการให0รายงานทางการเงินมีความถูกต0อง ครบถ0วนและเป�นปtจจุบันและจะต0อง
 เปmดเผยหรือเผยแพร-รายงานทางการเงินตามที่องค�กรกํากับดูแลที่เก่ียวข0องกําหนด   
ข�อ 58 ความม่ันคงทางการเงิน   
 (1) ความเพียงพอของเงินกองทุน 
  สมาชิกต0องดาํรงเงินกองทุนให0เพียงพอต-อการประกอบธุรกิจและสามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะ 
 เกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจ 
 (2) สภาพคล-องและคุณภาพของทรัพย�สิน 
  สมาชิกต0องดาํเนินการให0ทรัพย�สินที่เกิดจากการประกอบธุรกิจมีสภาพคล-องและคุณภาพที่ด ี
ข�อ 59 ข้ันตอนการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน (Contingency Plan)   
  สมาชิกต0องวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ�ฉุกเฉินในการปฏิบัติงานด0านการเงิน ทั้งในหน-วยงานทีเ่ก่ียวกับ     

การค0าตราสารหนี้  (Front Office) และหน-วยงานหลังการซ้ือขาย  (Back Office) เพื่อให0การปฏิบัติงานสามารถ 
ดําเนินไปอย-างต-อเนื่องในกรณีที่เกิดวิกฤติการณ�หรือภัยพิบัติต-างๆ นอกจากนี้ผู0บริหารควรทบทวนแผนเป�นประจํา
เพื่อให0แผนมีความพร0อมและทันสมัยอยู-ตลอดเวลา 

ข�อ 60  ให0สมาชิกวิสามัญปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้ด0วยโดยอนุโลม แต-ให0ยกเว0น ข0อ 52 และ ข0อ 57 (4)  
ไม-ต0องปฏิบัต ิ
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หมวดที่ 2 
จรรยาบรรณผู�บริหารและผู�ค�าตราสารหน้ี 

 
ข�อ 61   ผู0บริหารและผู0ค0าตราสารหนี้จะต0องปฏิบัติ เช-นเดียวกับจรรยาบรรณสมาชิกตามหมวดที่ 1 รวมถึงจรรยาบรรณ 

ที่เก่ียวข0องโดยอนุโลม   และในกรณีที่ผู0บริหารหรือผู0ค0าตราสารหนี้มีจรรยาบรรณอ่ืนใดกําหนดไว0โดยเฉพาะให0 
พึงปฏิบัติตามด0วย   

ข�อ 62 การเลี้ยงรับรอง  การรับของขวัญ    
 (1) ผู0บริหารต0องกําหนดขอบเขตการเลี้ยงรับรอง การให0หรือการรับของขวัญหรือผลตอบแทนใด ๆ ไม-ให0มากหรือ 
      บ-อยจนเกินไปอันส-อไปในทางที่ผิดปกต ิ
 (2) ผู0ค0าตราสารหนี้ต0องแจ0งให0ผู0บริหารทราบ  หากได0รับการเลีย้งรับรองหรือของขวัญ หรือผลตอบแทนใดๆ ที่ม ี
         มูลค-ามากหรือบ-อยผิดปกต ิ
ข�อ 63 การปฏิบัติตามมาตรฐานเยี่ยงผู0ประกอบวิชาชีพ  
  ผู0บริหารและผู0ค0าตราสารหนี้จะต0องประพฤติตนให0เหมาะสมกับวิชาชีพของตน โดยจะต0องไม-กระทําหรือ
 เก่ียวข0องกับกิจกรรมใดๆ ที่แสดงให0เห็นว-าเป�นการปฏิบตัิที่ไม-เหมาะสมกับวิชาชีพ เช-น การพนนั หรือการเสพของ 

มึนเมาในระหว-างปฏิบัติหน0าที่  เป�นต0น 
ข�อ 64 การซ้ือขายเพื่อบัญชีของผู0ค0าตราสารหนี้    

ผู0บริหารควรพิจารณาให0รอบคอบก-อนอนุญาตให0ผู0ค0าตราสารหนี้ซ้ือขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีของตนเอง    
หากพิจารณาแล0วเห็นว-าควรอนุญาตให0กระทําได0  ผู0บริหารมีหน0าที่ต0องออกระเบียบและวิธีปฏิบัติในการซ้ือขายตรา
สารหนี้เพื่อบัญชีของผู0ค0าตราสารหนี้เพื่อปsองกันการใช0ข0อมูลภายใน และผู0ค0าตราสารหนี้จะต0องดําเนินการตาม
แนวทางที่องค�กรกําหนดในเร่ืองการซ้ือขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีส-วนตัวอย-างเคร-งครัด 

ข�อ 65 ภาษาที่ใช0ในการซ้ือขายตราสารหนี้    
  ผู0ค0าตราสารหนี้ควรใช0ภาษาในการตกลงซ้ือขายที่ชัดเจนและไม-ก-อให0เกิดความเข0าใจคลาดเคลื่อนและ 
  ควรเป�นภาษาที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในตลาดตราสารหนี้    
ข�อ 66 ข0อพิพาทกับลูกค0า / คู-ค0า    

หากลูกค0า /คู-ค0าปฏิเสธการซ้ือขายตามที่ได0ตกลงกันไว0 หรือมีข0อพิพาทอ่ืนใดเก่ียวกับการซ้ือขาย                     
ตราสารหนี้ ผู0ค0าตราสารหนี้จะต0องแจ0งให0ฝVายบริหารทราบทันที พร0อมทั้งจัดทํารายงานประกอบการชี้แจงข0อพิพาทที่
เกิดข้ึน   

ข�อ 67 การหาประโยชน�จากตําแหน-งหน0าที่โดยมิชอบ    
  ผู0ค0าตราสารหนี้จะต0องไม-อาศัยตําแหน-งหน0าที่ของตนเพื่อให0ได0มาซ่ึงผลประโยชน�โดยมิชอบ 
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ส�วนที่ 7 
วินัยและการลงโทษสมาชิก 

 
ข�อ 68 สมาชิกใดฝVาฝWนหรือไม-ปฏิบัติตามหน0าที่ของสมาชิกตามข0อกําหนดของสมาคมคณะกรรมการอาจมีมติลงโทษ
 สมาชิกนั้นอย-างใดอย-างหนึ่งหรือหลายอย-างประกอบกัน ดังต-อไปนี ้
  (1) ตักเตือน 
  (2) ภาคทัณฑ� 
  (3) ปรับ 
  (4) ตัดสิทธิในการใช0สิทธิใดๆ ในฐานะสมาชิก 
  (5) ให0พ0นจากสมาชิกภาพของสมาคมตามข0อ  110 (3) 
ข�อ 69 สมาชิกใดฝVาฝWนหรือไม-ปฏิบัติตามหน0าที่ของสมาชิกตามข0อกําหนดของสมาคม หากคณะกรรมการพิจารณา                 

เห็นว-าการฝVาฝWนหรือไม-ปฏิบัติหน0าที่ดังกล-าวเป�นการกระทําหรือมีส-วนร-วมกระทําโดยกรรมการ พนักงาน หรือ 
ลูกจ0างของสมาชิก คณะกรรมการอาจมีคําสั่งให0สมาชิกนั้นพิจารณาลงโทษกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ0างของ
สมาชิกดังกล-าวได0ตามที่เห็นสมควร 

 
หมวดที่ 1 

การพิจารณาและดําเนินการทางวินัย 
 
ข�อ 70 ให0คณะกรรมการแต-งตั้งคณะอนุกรรมการวินัยคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อทําหน0าที่พิจารณาความผิดและ
 ลงโทษและปฏิบัติหน0าที่ตามข0อบังคับนี้ 
ข�อ 7113 ให0คณะอนุกรรมการวินัยคณะหนึ่งประกอบด0วยอนุกรรมการวินยัจํานวน 5 คน ได0แก- กรรมการสมาคม 2 คน

 ผู0ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได0มาจากบริษทัสมาชิก จํานวนอย-างน0อย  3 คน โดยเป�นผู0ทรงคุณวุฒิด0านธุรกิจหลักทรัพย�    
2  คน ผู0ทรงคุณวุฒิด0านกฎหมาย 1 คน  

  ให0คณะกรรมการเลือกประธานอนุกรรมการวินัย จากอนุกรรมการวินัยตามวรรคหนึ่ง   
  ให0กรรมการผู0จัดการแต-งตั้งพนกังานของสมาคมอย-างน0อยคนหนึ่งทําหน0าที่เป�นเลขานุการ ดําเนินการ 

รวบรวมข0อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เก่ียวข0องตรวจสอบและเสนอความเห็นพร0อมทั้งข0อเท็จจริง และ   
ข0อกฎหมายต-อคณะอนุกรรมการวินัย  ตลอดจนดาํเนนิการอ่ืนใดเพื่อปฏิบัติตามข0อบังคับนี ้

ข�อ 7214 ให0อนุกรรมการวินัยมีวาระการดํารงตําแหน-งคราวละ 3 ปb 

ในกรณีที่อนุกรรมการวินัยพ0นจากตําแหน-งตามวาระ ให0คณะกรรมการแต-งตั้งอนุกรรมการวินัยข้ึนใหม-             
ในระหว-างที่ยังไม-ได0มีการแต-งตั้งอนุกรรมการวินัยข้ึนใหม- ให0อนุกรรมการวินัยซ่ึงพ0นจากตําแหน-งอยู-ในตําแหน-งเพื่อ
ปฏิบัติหน0าที่ต-อไปจนกว-าอนุกรรมการวินัยซ่ึงได0รับแต-งตั้งใหม-เข0ารับหน0าที่ 

ข�อ 73 นอกจากการพ0นจากตาํแหน-งตามวาระ  อนุกรรมการวินัยพ0นจากตําแหน-งเม่ือ 
 (1)  ตาย 

                                                           

13 ข0อ 71 ถูกยกเลิกและแก0ไขเพ่ิมเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก0ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2554  ลงวนัที ่23 พฤษภาคม 2554 
14 ข0อ 72 ถูกยกเลิกและแก0ไขเพ่ิมเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก0ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2553  ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2553 
              และข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก0ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ลงวนัที่ 24 เมษายน 2555 
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 (2)  ลาออก 
 (3)  ถูกพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด 
 (4)  เป�นคนไร0ความสามารถหรือคนเสมือนไร0ความสามารถ 

(5)  ได0รับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให0จําคุก เว0นแต-เป�นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได0กระทาํโดย 
       ประมาท 
(6) คณะกรรมการมีมติให0ออก 
(7)  เป�นผู0ขาดคุณสมบตัิตามข0อ 71 

  ในกรณีที่อนุกรรมการวินัยพ0นจากตําแหน-งก-อนครบวาระ คณะกรรมการอาจแต-งตั้งบุคคลอ่ืนเป�น
 อนุกรรมการวินัยแทน และให0ผู0ได0รับแต-งตั้งให0ดํารงตําแหน-งแทนนั้นอยู-ในตําแหน-งเท-ากับวาระที่เหลืออยู-ของ
 อนุกรรมการวินัยซ่ึงตนแทน 
ข�อ 74  การประชุม องค�ประชุม และการลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการวินัย ให0นําความในข0อ 32 ข0อ 33 และ  

ข0อ 34 มาใช0บังคับด0วยโดยอนุโลม นอกจากนี้ในการประชุมถ0าอนุกรรมการคนใดมีความเห็นแย0งให0บันทึก 
ความเห็นแย0งพร0อมทั้งเหตุผลไว0ในรายงานการประชุมด0วย และอนุกรรมการนั้นจะเสนอความเห็นแย0งเป�นหนังสือ
ด0วยก็ได0 

ข�อ 7515 ให0คณะอนุกรรมการวินัยมีอํานาจพิจารณาความผิดและลงโทษ สมาชิก และผู0ค0าตราสารหนี้ที่ฝVาฝWนหรือมีส-วน 
               เก่ียวข0องในการฝVาฝWนข0อกําหนดของสมาคม ยกเว0นการพิจารณาความผิดและสั่งลงโทษ ดังต-อไปนี ้
  (1) การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพ 

(2) กรณีอ่ืนที่คณะกรรมการกําหนด 
ข�อ 76 เม่ือปรากฏข0อกล-าวหาหรือข0อสงสัยที่อาจเชื่อได0ว-ามีการฝVาฝWนข0อกําหนดของสมาคม ให0กรรมการผู0จัดการ
 พิจารณาข0อเท็จจริงดังกล-าว 

(1) หากเห็นว-าข0อเท็จจริงมีมูล ให0รวบรวมข0อเท็จจริง พยานหลักฐานที่เก่ียวข0อง   และจัดทําความเห็นพร0อมด0วย 
เหตุผลและข0อกฎหมายที่เก่ียวข0องเสนอต-อคณะอนุกรรมการวินัย และแจ0งข0อกล-าวหาเป�นหนังสือให0บุคคลที่ 
ถูกกล-าวหาทราบ   

(2) หากเห็นว-าข0อเท็จจริงไม-มีมูล ให0พิจารณาสั่งยุติเร่ือง และรายงานให0คณะอนุกรรมการวินัยทราบ ทั้งนี้ หาก 
คณะอนุกรรมการวินัยไม-เห็นด0วย อาจสั่งไม-ยุติเร่ือง และให0ดําเนินการตาม (1) ต-อไป 

 ในกรณีที่ปรากฏข0อเท็จจริงว-าเร่ืองที่พิจารณาไม-อยู-ในอํานาจของคณะอนุกรรมการวินัยที่จะพิจารณาและสัง่
ลงโทษตามข0อ 75 (1) หรือ (2)  ให0คณะอนกุรรมการวนิัยทาํความเห็นแล0วส-งเร่ืองไปยงัคณะอนุกรรมการอุทธรณ�ภายใน 15 
วัน  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยและดําเนินการตามข0อ 97 ต-อไป  

ข�อ 7716  หนังสือแจ0งข0อกล-าวหาต0องมีรายการอย-างน0อย ดังต-อไปนี ้
 (1) ชื่อและที่อยู-ของผู0ถูกกล-าวหา 

(2) การกระทาํที่เป�นเหตุในการกล-าวหา พร0อมทั้งข0อเท็จจริงหรือพฤติการณ�ตามสมควรเก่ียวกับการกระทาํดงักล-าว 
 (3) อ0างเนื้อหาในข0อกําหนดของสมาคมซ่ึงกําหนดว-าการกระทาํเช-นนัน้เป�นความผิด 

 (4) ระยะเวลาในการแก0ข0อกล-าวหา ซ่ึงต0องไม-เกินกว-า 60 วันนบัจากวันที่ได0รับหนังสือแจ0งข0อกล-าวหา 

                                                           

15
  ข0อ 75  ถูกยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 

16 ข0อ 77 (4)  ถูกยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 
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ข�อ 78   ในการดําเนนิกระบวนพิจารณาตามข0อบังคับนี้ ผู0ถูกกล-าวหาจะดําเนนิการทั้งปวงด0วยตนเองหรืออาจทําหนังสือ
 มอบอํานาจให0บุคคลใดดาํเนินการแทนก็ได0 
ข�อ 79  ในการดําเนินกระบวนพิจารณาต0องดําเนินการให0เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว แต-ทั้งนี้ต0องเปmดโอกาสให0ผู0ถูกกล-าวหาชี้แจง                

แก0ข0อกล-าวหา และแสดงพยานหลักฐานประกอบอย-างเต็มที่ 
การชี้แจงและแก0ข0อกล-าวหาตามวรรคหนึ่งให0ทําเป�นหนังสือ ยกเว0นคณะอนุกรรมการวินัยอนุญาตให0ชี้แจง

หรือแก0ข0อกล-าวหาด0วยวาจาต-อหน0าคณะอนุกรรมการวินัย 
  การชี้แจงและแก0ข0อกล-าวหาด0วยวาจาตามวรรคสองให0เลขานุการจัดให0มีการบันทึกและให0ผู0ถูกกล-าวหา ลง 

ชื่อไว0เป�นหลักฐาน 
ข�อ 80   ผู0ถูกกล-าวหาจะชี้แจงและแก0ข0อกล-าวหาต-อคณะอนุกรรมการวินัยหรือไม-ก็ได0 และเม่ือพ0นระยะเวลาแก0ข0อกล-าวหา 

ตามข0อ 77 แล0ว ให0เลขานุการรายงานต-อคณะอนุกรรมการวินัยทราบ เพื่อกําหนดวันเร่ิมพิจารณาความผดิ           
โดยคณะอนุกรรมการวินัยมีอํานาจพิจารณาความผิดและวินจิฉัยไปได0โดยไม-จําต0องมีคําชี้แจงหรือคําแก0ข0อ 
กล-าวหา 

ข�อ 81  ในการพิจารณาความผิด ให0คณะอนุกรรมการวินัยดําเนนิการให0แล0วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต-วนัที่เร่ิมพิจารณา
ความผิดนั้นคร้ังแรก  
 ในระหว-างการพิจารณาความผดิคณะอนุกรรมการวินัยอาจมีหนังสือให0ผู0ถูกกล-าวหามาพบ เพือ่สอบถาม 
หรือส-งเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่กําหนด 

  การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให0นับรวมระยะเวลาตั้งแต-วันที่คณะอนุกรรมการวินัยมีคําสั่งตาม
 วรรคสองจนถึงวันที่คณะอนุกรรมการวินัยได0รับเอกสาร หลักฐาน หรือคําชี้แจงโดยครบถ0วน 
ข�อ 82  กําหนดระยะเวลาตามหมวดนี้ คณะอนุกรรมการวินัยมีอํานาจขยายเวลาออกไปได0ตามสมควรเม่ือได0รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ข�อ 83  เม่ือคณะอนุกรรมการวินัยพิจารณาออกคําสั่งลงโทษเสร็จสิ้นแล0ว ให0กรรมการผู0จัดการมีหนังสือแจ0งคําสั่งดังกล-าวให0

ผู0ถูกกล-าวหา คณะกรรมการ และสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม-ชักช0า โดยต0องมีรายการอย-างน0อย 
ดังต-อไปนี ้
(1) วัน เดือน ปb ทีท่ําคําสั่ง 
(2) ชื่อและที่อยู-ของผู0ถูกกล-าวหา 
(3) เหตุและข0อเท็จจริงของการกล-าวหา 
(4) เนื้อหาและเหตุผลของคําสั่ง 
(5) ผลบงัคับของคําสัง่ 
 

หมวดที่ 2 
การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ% 

 
ข�อ 84 ให0คณะกรรมการแต-งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ�ข้ึนคณะหนึ่ง เพื่อทําหน0าที่วินิจฉัยพิจารณาอุทธรณ�และ
 พิจารณา กลั่นกรองตามข0อ 76 วรรคสอง โดยประกอบด0วยอนุกรรมการอุทธรณ�จํานวน 5 คน ได0แก-                     
              กรรมการสมาคม 1 คน และผู0ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได0มาจากบริษัทสมาชิก อย-างน0อย 3 คน โดยเป�นผู0ทรงคุณวุฒิ 
              ด0านกฎหมาย 1 คน ด0านการบัญชีและการเงิน 1 คน ด0านธุรกิจหลักทรัพย� 1 คน   
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คณะอนุกรรมการอุทธรณ�ตามวรรคหนึ่งต0องได0รับความเห็นชอบจาก สาํนักงาน ก.ล.ต. 
ข�อ 8517 อนุกรรมการอุทธรณ� มีวาระการดํารงตําแหน-งคราวละ 3 ปb 

ในกรณีที่อนุกรรมการอุทธรณ� พ0นจากตําแหน-งตามวาระ ให0คณะกรรมการแต-งตั้งอนุกรรมการอุทธรณ�ข้ึน
ใหม- ในระหว-างที่ยังไม-ได0มีการแต-งตั้งอนุกรรมการอุทธรณ�ข้ึนใหม- ให0อนุกรรมการอุทธรณ�ซ่ึงพ0นจากตําแหน-งอยู-ใน
ตําแหน-งเพื่อปฏิบัติหน0าที่ต-อไปจนกว-าอนุกรรมการอุทธรณ�ซึ่งได0รับแต-งตั้งใหม-เข0ารับหน0าที่ ทั้งนี้     อนุกรรมการที่
แต-งตั้งข้ึนใหม-ต0องได0รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

ข�อ  86 นอกจากการพ0นตําแหน-งตามวาระ  อนุกรรมการอุทธรณ�พ0นจากตําแหน-งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 

 (3) ถูกพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด 
 (4) เป�นคนไร0ความสามารถหรือคนเสมือนไร0ความสามารถ 

(5) ได0รับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให0จําคุกเว0นแต-เป�นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได0กระทาํโดยประมาท 
(6) คณะกรรมการมีมติให0ออก 

  ในกรณีที่อนุกรรมการอุทธรณ�พ0นจากตําแหน-ง ก-อนครบวาระ คณะกรรมการอาจแต-งตั้งบุคคลอ่ืนเป�น
 อนุกรรมการอุทธรณ�แทน และให0ผู0ได0รับแต-งตั้งให0ดํารงตําแหน-งแทนนั้นอยู-ในตําแหน-งเท-ากับวาระที่เหลืออยู-ของ
 อนุกรรมการอุทธรณ�ซึ่งตนแทน  ทั้งนี้อนุกรรมการที่แต-งตั้งข้ึนใหม-ต0องได0รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
ข�อ 87  การประชุม องค�ประชุม การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการอุทธรณ�ต0องมีจํานวนไม-น0อยกว-าก่ึงหนึ่ง ของ

คณะอนุกรรมการอุทธรณ�ทั้งหมด โดยไม-รวมอนุกรรมการผู0มีส-วนได0เสียและในการลงคะแนนให0อนุกรรมการคนหนึ่ง
มีหนึ่งเสียง อนุกรรมการผู0ใดมีส-วนได0เสียในเร่ืองที่พิจารณา ห0ามเข0าร-วมพิจารณาในเร่ืองนั้น 

ข�อ 8818 สมาชิกและผู0ที่ได0รับผลกระทบจากคําสั่งลงโทษดังกล-าวมีสิทธิอุทธรณ�ได0และในการนี้ผู0อุทธรณ�จะดําเนินการ     
ทั้งปวงด0วยตนเอง หรือทําหนังสือมอบอํานาจให0บุคคลอ่ืนดําเนินการแทนก็ได0 

ข�อ 89 ให0ผู0อุทธรณ� ยื่นอุทธรณ�ต-อคณะอนุกรรมการอุทธรณ�ภายใน 15 วันนับแต-วันที่ได0รับหนังสือแจ0งคําสั่งลงโทษ      
คําอุทธรณ� ต0องทําเป�นหนังสือลงลายมือชื่อผู0อุทธรณ�หรือผู0รับมอบอํานาจแล0วแต-กรณี โดยระบุคําสั่งลงโทษ

อันเป�นเหตุให0ต0องอุทธรณ� ข0อเท็จจริง ข0อกฎหมายและเหตุผลที่เป�นข0อโต0แย0งว-าไม-เห็นด0วยกับคําสั่งลงโทษในเร่ืองใด 
บรรดาเอกสารหลักฐานต-าง ๆ ที่เก่ียวข0องกับเร่ืองที่อุทธรณ�ซ่ึงผู0อุทธรณ�กล-าวอ0างประกอบข0อโต0แย0งหรือ

เห็นว-าอาจเป�นประโยชน�ต-อการพิจารณาอุทธรณ� ให0ผู0อุทธรณ�แนบเอกสารหลักฐานดังกล-าวมาพร0อมกับอุทธรณ�ด0วย 
ข�อ 90 ให0กรรมการผู0จัดการแต-งตั้งพนักงานของสมาคมอย-างน0อยคนหนึ่งทําหน0าที่เป�นเลขานุการ ดําเนินการรวบรวม

ข0อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เก่ียวข0อง ตรวจสอบและเสนอความเห็นพร0อมทั้งข0อเท็จจริงและข0อกฎหมายต-อ
คณะอนุกรรมการอุทธรณ� ตลอดจนดําเนินการอ่ืนใดเพื่อปฏิบัติตามข0อบังคับในหมวดนี้ 

ข�อ 91 การยื่นอุทธรณ�ตามข0อ 89 ให0ยื่นได0ที่สมาคม เม่ือสมาคมได0รับอุทธรณ�แล0ว ให0ออกใบรับอุทธรณ�แก-ผู0อุทธรณ�   
โดยใบรับอุทธรณ�นั้นอย-างน0อยต0องมีข0อความแสดงถึงวัน เดือน ปb ที่รับอุทธรณ� และชื่อผู0อุทธรณ� พร0อมทั้งมีหนังสือ
แจ0งสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบด0วย 

ข�อ 92 เม่ือสมาคมได0รับคําอุทธรณ�แล0ว ให0เลขานุการพิจารณาและดําเนินการ  ดังนี้ 

                                                           

17
 ข0อ 85  ถกูยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2553  ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2553 

18 ข0อ 88  ถกูยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  5)  พ.ศ. 2555  ลงวันท่ี 24 เมษายน 2555   
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 (1) ในกรณีที่เป�นการยื่นอุทธรณ�เม่ือล-วงพ0นระยะเวลาตามข0อ 89 ไปแล0ว ให0เลขานุการเสนอกรรมการผู0จัดการ 
 เพื่อพิจารณาสั่งจําหน-ายอุทธรณ�ดังกล-าว โดยรายงานให0คณะอนุกรรมการอุทธรณ�ทราบและมีหนังสือแจ0งให0 

     ผู0อุทธรณ�นั้นทราบด0วย 
 (2) ในกรณีที่เลขานุการเห็นว-า คําอุทธรณ�เป�นอุทธรณ�ที่ไม-ถูกต0องหรือมีรายการไม-ครบถ0วนตามที่กําหนดไว0ให0 
 เลขานุการมีหนังสือแจ0งให0ผู0อุทธรณ�ทราบถึงความไม-ถูกต0อง     หรือรายการที่ไม-ครบถ0วนดังกล-าวโดยแจ0ง  
  กําหนดเวลาให0ผู0อุทธรณ�แก0ไขหรือจัดทําอุทธรณ�ที่ถูกต0องครบถ0วน มายืน่ใหม-ภายในเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่ผู0อุทธรณ�ไม-แก0ไขหรือไม-จัดทําอุทธรณ�ที่ถูกต0องครบถ0วนมายื่นใหม-ภายในเวลาที่กําหนดให0นําความ
ใน (1) มาใช0บังคับ  แต-ถ0าผู0อุทธรณ�ได0แก0ไขหรือจัดทําอุทธรณ�ที่ถูกต0องครบถ0วนมายื่นใหม-ภายในเวลาที่กําหนด  ให0
ถือว-าผู0อุทธรณ�ได0ยื่นอุทธรณ�ภายในเวลาที่กําหนดไว0ในข0อ 89  แล0ว 

(3) ในกรณีที่เลขานุการเห็นว-า คําอุทธรณ�เป�นอุทธรณ�ที่ถูกต0องครบถ0วนแล0ว ให0เลขานุการจัดทําความเห็นพร0อม 
     ด0วยเหตุผลและข0อกฎหมายที่เก่ียวข0อง เสนอต-อคณะอนุกรรมการอุทธรณ�โดยไม-ชักช0า 

ข�อ 93 ในการพิจารณาอุทธรณ� ให0คณะอนุกรรมการอุทธรณ�ดําเนินการให0แล0วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต-วันที่เร่ิมการ
 พิจารณาอุทธรณ�นั้นคร้ังแรก แต-ในกรณีมีเหตุจําเป�นไม-อาจพิจารณาอุทธรณ�ให0แล0วเสร็จภายในกําหนดเวลา
 ดังกล-าว คณะอนุกรรมการอุทธรณ�อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ�ออกไปได0ไม-เกิน 30 วัน นับแต-วันที่ครบ
 กําหนด และในการนี้ ให0สมาคมมีหนังสือแจ0งให0ผู0อุทธรณ�ทราบก-อนครบกําหนดเวลาด0วย 

ในระหว-างการพิจารณาอุทธรณ� คณะอนุกรรมการอุทธรณ�อาจมีหนังสือเรียกให0ผู0 อุทธรณ�มาพบ        
เพื่อสอบถาม หรือส-งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หรือชี้แจงข0อเท็จจริงอันเก่ียวกับเร่ืองที่อุทธรณ�เพิ่มเติมภายในเวลาที่
กําหนด  

  การชี้แจงตามวรรคสองต0องทาํเป�นหนังสือ เว0นแต-ในกรณีที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ�อนุญาตให0ชี้แจง
 ด0วยวาจาต-อหน0าคณะอนุกรรมการอุทธรณ� 
  ในกรณีที่ชี้แจงด0วยวาจาตามวรรคสาม ให0เลขานุการจดบันทึกการชี้แจงนั้นและให0ผู0ชี้แจงลงชื่อไว0เป�นหลักฐาน 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให0นับรวมระยะเวลาตั้งแต-วันที่คณะกรรมการมีคําสั่งตามวรรคสอง 
จนถึงวันที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ�ได0รับเอกสารหลักฐานหรือคําชี้แจงเพิ่มเติมโดยครบถ0วน 

เม่ือคณะอนุกรรมการอุทธรณ�พิจารณาแล0วเสร็จ ให0เลขานุการจัดทําบันทึกความเห็นและข0อเสนอ           
บทลงโทษรวมทั้งเหตุผลของคณะอนุกรรมการอุทธรณ� เสนอต-อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการตามข0อ 94 ต-อไป 

ข�อ 94 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาสั่งการเสร็จสิ้นแล0ว ให0สมาคมมีหนังสือแจ0งผลการพิจารณาสั่งการดังกล-าวให0          
 ผู0อุทธรณ� และสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบพร0อมด0วยเหตุผลประกอบการสั่งการโดยไม-ชักช0า 

ในการพิจารณาสั่งการ หากคณะกรรมการพิจารณาสั่งการแตกต-างไปจากความเห็นของคณะอนุกรรมการ
อุทธรณ�ตามข0อ 93 คณะกรรมการต0องแสดงเหตุผลที่ตัดสินแตกต-างประกอบการสั่งการนั้นด0วย 

  การพิจารณาสัง่การของคณะกรรมการให0เป�นที่สุด 
ข�อ 95 การยื่นอุทธรณ�ไม-เป�นเหตุให0ทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษ แต-ผู0อุทธรณ�อาจยื่นคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่ง

ลงโทษดังกล-าวมาพร0อมกับการยื่นอุทธรณ�ได0 โดยในคําขอนั้นต0องแสดงเหตุผลที่ขอให0คณะอนุกรรมการอุทธรณ�ทุเลา
การบังคับตามคําสั่งลงโทษ  พร0อมทั้งแนบสําเนาหนังสือแจ0งคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษมาด0วย 

เม่ือมีการยื่นคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษโดยถูกต0อง ให0เลขานุการพิจารณาคําขอดังกล-าวเป�น 
การด-วน และทําความเห็นเสนอต-อคณะอนุกรรมการอุทธรณ�โดยไม-ชักช0า 
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ข�อ 96 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ�พิจารณาแล0วเห็นว-า เป�นกรณีที่มีความจําเป�นรีบด-วนและคําขอทุเลาการ 
บังคับตามคําสั่งลงโทษนั้นมีเหตุผลอันสมควร  จะสั่งให0ทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษดังกล-าวทั้งหมดหรือ 
บางส-วนโดยจะกําหนดเงื่อนไขหรือมีหลักประกันใดๆ ตามที่จําเป�นด0วยก็ได0และให0เลขานุการมีหนังสือแจ0งให0      

 ผู0อุทธรณ�และผู0ออกคําสั่งลงโทษทราบ  
  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ�พิจารณาแล0ว เห็นควรสั่งไม-ให0ทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษให0 
 เลขานุการมีหนังสือแจ0งให0ผู0อุทธรณ�ทราบโดยไม-ชักช0า 
  การพิจารณาสัง่การตามวรรคแรกและวรรคสองของคณะอนุกรรมการอุทธรณ�ให0เป�นที่สุด 
ข�อ 97  ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอุทธรณ�ที่ต0องสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพหรือกรณีอ่ืนๆ ตามข0อ 76 วรรคสอง   
 ให0นําความในข0อ 87 ข0อ 90 ข0อ 93 และข0อ 94 มาใช0บังคับด0วยโดยอนุโลม แต-ในการลงมติให0ใช0คะแนนเสียง    
  ไม-น0อยกว-าสามในสี่ ของคณะอนุกรรมการอุทธรณ�ทั้งหมด 

 
ส�วนที่ 8 

การประชุมใหญ� 
 

ข�อ  98 ให0คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ-สามัญประจําปbของสมาคมภายในหนึ่งร0อยยี่สิบวันนับแต-วันที่สิ้นสุดรอบ
 ระยะเวลาบัญชี 

การประชุมสมาชิกคราวอ่ืนนอกจากนี้เรียกว-าการประชุมใหญ-วิสามัญ 
ข�อ  99 การบอกกล-าวเรียก ประชุมใหญ-สามัญและประชุมใหญ-วิสามัญ ให0คณะกรรมการเป�นผู0กําหนดและให0ส-งไปยัง 

สมาชิกทุกราย 
  ก-อนวันนัดประชุมไม-น0อยกว-าเจ็ดวัน ในคําบอกกล-าวนั้นให0ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระที่จะ
 ประชุมปรึกษาในคร้ังนั้น 
ข�อ 100 การบอกกล-าวเรียกประชุมใหญ-วิสามัญ จะกระทําได0เม่ือคณะกรรมการเห็นควรให0มีการเรียกประชุม หรือ 
           เม่ือสมาชิกสามัญหรือวิสามัญจํานวนไม-น0อยกว-าหนึ่งในห0าของจํานวนสมาชิกสามัญและวิสามัญทั้งหมดร0องขอ  
 โดยทําเป�นหนังสือให0มีการจัดประชุม    
ข�อ 101 ในการประชุม จะต0องมีสมาชิกสามัญ และ/หรือ วิสามัญเข0าร-วมประชุมเกินกว-าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสามัญ
 และวิสามัญทั้งหมด  จึงจะถือเป�นองค�ประชุม 
  ในการประชุมคร้ังใด มีจํานวนสมาชิกเข0าร-วมประชุมไม-ครบเป�นองค�ประชุม ให0คณะกรรมการกําหนดให0มี
 การประชุมใหม-ภายในสามสิบวันนับจากวันประชุมคร้ังก-อน และในการประชุมสมาชิกคร้ังหลังนี้ไม-จําต0องครบ
 องค�ประชุม 
ข�อ 102 ในการประชุมทุกคร้ัง ให0ประธานกรรมการเป�นประธานในที่ประชุม ถ0าประธานกรรมการไม-มี หรือเข0าร-วมประชุม

ไม-ได0 ให0รองประธานกรรมการทําหน0าที่ประธานในที่ประชุม ถ0าประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม-มี
หรือไม-มาเข0าร-วมประชุมหรือไม-อาจปฏิบัติหน0าที่ได0    ให0สมาชิกสามัญหรือวิสามัญซ่ึงอยู-ในที่นั้นเลือกกรรมการ 
ผู0หนึ่งในจํานวนซ่ึงมาประชุม ทําหน0าที่เป�นประธานในที่ประชุมแทน 

ข�อ 103 กิจการที่พึงกระทําในที่ประชุมใหญ-สามัญ ได0แก- 
 (1) รับรองรายงานการประชุมคราวก-อน 
 (2) คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปbที่ผ-านมา 
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 (3) พิจารณาอนุมตัิงบดลุ และบญัชีรายได0รายจ-ายของสมาคม 
 (4) พิจารณาเลือกตั้งผู0สอบบญัชีของสมาคมและกําหนดค-าตอบแทน 
 (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ถ0ามี) 
 (6) พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ0ามี) 
ข�อ 104 ให0คณะกรรมการจัดให0มีและรักษาไว0ซึง่บนัทึกรายงานการประชุมใหญ-   

 บันทึกรายงานการประชุมตามวรรคหนึ่ง ต0องจัดทําให0แล0วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันประชุมเพื่อให0  
ผู0ที่ทําหน0าที่เป�นประธานในการประชุมคร้ังนั้นลงลายมือชื่อรับรองไว0   จากนั้นให0คณะกรรมการนําเข0าที่ประชุมใน
การประชุมสมาชิกคร้ังต-อไปเพื่อรับรองบันทึกการประชุมนั้น   

ข�อ 105 ประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมใดๆไปในวันและเวลาอ่ืนโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได0 แต-ในที่ประชุม
ซ่ึงเลื่อนไปนั้นจะปรึกษากิจการอ่ืนใดนอกจากที่ค0างมาจากการประชุมคร้ังก-อนไม-ได0 

ข�อ 106 สมาชิกผู0ใดมีส-วนได0เสียเป�นพิเศษในข0ออันใดซ่ึงที่ประชุมใหญ-จะลงมติ ห0ามสมาชิกผู0นั้นออกเสียงลงคะแนนด0วย 
ในข0อนั้น    

ข�อ 107 การออกเสียงในการประชุมใหญ- ให0กระทําเป�นการเปmดเผย แต-เม่ือคณะกรรมการร0องขอหรือสมาชิกสามัญหรือ
วิสามัญจํานวนไม-น0อยกว-าหนึ่งในสิบของสมาชิกสามัญ หรือวิสามัญที่มาประชุมร0องขอให0การออกเสียงกระทําโดยวิธีลับ
ก็ให0ออกเสียงกระทําโดยวิธีลับ 

   การลงคะแนนลบัจะกระทาํด0วยวิธีใดนั้นแล0วแต-ประธานในที่ประชุมจะเห็นสมควร 
ข�อ 108 มติของที่ประชุมใหญ-ให0ถือตามเสียงข0างมากของสมาชิกสามัญ และวิสามัญที่มาประชุม และถ0าคะแนนเสียง 

เท-ากันให0ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงเป�นเสียงชี้ขาด   
ข�อ 109 การออกเสียงในการประชุมใหญ-ให0สมาชิกสามัญและวิสามัญออกเสียงได0รายละหนึ่งเสียง  ยกเว0นการประชุมเพื่อ

การเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ ให0เป�นไปตามข0อ 29 
 

ส�วนที่ 9 
การพ�นจากสมาชิกภาพ 

 
ข�อ 110 สมาชิกย-อมขาดจากสมาชิกภาพเม่ือ 
 (1)  ขาดคุณสมบตัิตามข0อ 6 
 (2)  ลาออกโดยยื่นเป�นหนังสือต-อสมาคม 
 (3)  คณะกรรมการมีมติให0พ0นจากสมาชิกภาพในกรณีต-อไปนี ้

(ก)  ไม-ชาํระค-าบํารุงให0แก-สมาคมตามเวลาที่กําหนด 
  (ข)  ฝVาฝWนหรือไม-ปฏิบัตติามหน0าที่ของสมาชิกตามข0อบังคับนี้  
  การลงมติให0พ0นจากสมาชิกภาพตาม  (3) ต0องประกอบด0วยคะแนนเสียงไม-น0อยกว-าสามในสี่ของจํานวน 

กรรมการทั้งหมดที่มีอยู- 
 เม่ือคณะกรรมการมีมติให0สมาชกิใดขาดจากสมาชิกภาพตาม  (3)  ให0สมาคมแจ0งเป�นหนังสือให0สมาชิก 
ที่พ0นจากสมาชิกภาพนัน้และสมาชิกอ่ืนทราบด0วย และให0รายงานพร0อมด0วยเหตผุลให0สํานักงาน ก.ล.ต.  ทราบโดยพลนั 
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ส�วนที่ 10 
การเงินและการบัญชีของสมาคม 

 
ข�อ 111 ให0คณะกรรมการจัดทํางบดุลและบัญชีรายได0รายจ-ายปbละ 1 คร้ัง แล0วส-งให0ผู0สอบบัญชีตรวจสอบภายในเวลา 

ไม-เกินเดือนกุมภาพันธ�ของปbถัดไป โดยถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปbเป�นวันสิ้นรอบปbบัญชีของสมาคม 
ข�อ 112 ให0คณะกรรมการสมาคมจัดทํารายงานแสดงผลการดาํเนินกิจการของสมาคมในรอบปbที่ผ-านมา เพื่อเสนอต-อ 
 ที่ประชุมใหญ-สามัญของสมาคม 
ข�อ 113 ผู0สอบบัญชี ซ่ึงทีป่ระชมุสามัญเลือกตั้งมีอํานาจตรวจสอบสมุดบัญชี และบรรดาเอกสารเก่ียวกับการเงินของ 

สมาคมและมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ0าหน0าที่ของสมาคมที่มีส-วนเก่ียวข0องกับบัญชีและเอกสาร
 ดังกล-าว ในการนี้กรรมการและเจ0าหน0าที่ของสมาคมต0องช-วยเหลือและอํานวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบ
 ดังกล-าว  
ข�อ 114 สมุดบัญชีและเอกสารการเงินของสมาคมจะต0องเก็บรักษาไว0 ณ สํานักงานของสมาคม  และให0อยู-ในความรับผิด 

ชอบของเจ0าหน0าที่ด0านการเงินของสมาคมหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ข�อ 115 เงินสดของสมาคมต0องฝากไว0 ณ ธนาคารพาณิชย� หรือสถาบันการเงินซ่ึงตั้งอยู-ในเขตท0องที่จังหวัดที่สมาคมตั้งอยู- 

ในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  การเบิกจ-าย  การฝากถอนเงิน  อํานาจในการสั่งจ-าย  การเก็บรักษาเงินสดเพื่อทดรองจ-ายและ
 การบริหารเงินลงทุนของสมาคมให0เป�นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 การเบิกค-าใช0จ-ายของสมาคมให0เบิกได0เท-าที่จ-ายจริง  ทั้งนี้โดยส-วนงานใดประสงค�จะเบิกค-าใช0จ-ายของ 
สมาคม  ให0ตรวจสอบกับงานบญัชีก-อนว-า รายการนั้นมีกําหนดวงเงินไว0ในแผนงบประมาณรายจ-ายสมาคม หรือ 
ตามแผนงบประมาณรายจ-ายในโครงการพิเศษที่ได0รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล0ว    และเม่ือได0ตรวจสอบ 
แล0ว ให0ส-วนงานนัน้ทาํใบเบิกค-าใช0จ-ายตามแบบที่สมาคมกําหนด พร0อมทั้งแนบหลักฐานการอนุมัติให0ดําเนินการ 
และเอกสารประกอบการจ-ายเงินที่ผู0เบิกได0ลงนามกํากับ เพื่อจัดให0มีการอนุมัติค-าใช0จ-ายก-อนส-งให0ส-วนงาน   

 ด0านการเงินดําเนินการต-อไป 
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ส�วนที่ 11 
ค�าเข�าเป=นสมาชิก  ค�าบํารุงสมาชิก 

ค�าขึ้นทะเบียนตราสารหน้ีและค�าบริการต�างๆ19 
 
ข�อ 11620 สมาชิกต0องชําระค-าเข0าเป�นสมาชิก ค-าบํารุงรายปb และค-าบริการตามประเภทและอัตราที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี ้
  (1) ค-าเข0าเป�นสมาชิก 

 ผู0สมัครที่คณะกรรมการการอนุมัติให0เข0าเป�นสมาชิกโดยมิได0มีการโอนสิทธิการเป�นสมาชิก จากสมาชิกอ่ืน  
ต0องชําระค-าเข0าเป�นสมาชิกตามประเภทและอัตราที ่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้  

(ก) สมาชิกสามัญ  จํานวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล0านห0าแสนบาท)  
ให0สมาชิกสามัญชําระ ภายใน 15 วันทําการ นับแต-วันที่สมาคมแจ0งให0ทราบถึงการรับเข0าเป�นสมาชิก 
(ข) สมาชิกวิสามัญ จํานวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล0านห0าแสนบาท)  
ให0สมาชิกวิสามัญชําระอย-างน0อยร0อยละ 10 ของค-าเข0าเป�นสมาชิก ภายใน 15 วันทําการนับแต-วันที่

สมาคมแจ0งให0ทราบถึงการรับเข0าเป�นสมาชิก และชําระส-วนที่เหลือภายใน 30 วันทําการนับจากวันที่สมาชิก        
มีมูลค-าการซ้ือขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) โดยเฉลี่ยอย-างน0อยเดือนละ 20,000 ล0านบาทข้ึนไปภายในช-วง
ระยะเวลานับย0อนหลังไป 1 ปbปฏิทิน   

 (ค) สมาชิกสมทบ จํานวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล0านห0าแสนบาท)  
ให0สมาชิกสมทบชําระอย-างน0อยร0อยละ 20 ของค-าเข0าเป�นสมาชิก ภายใน 15 วันทําการนับแต-วันที่สมาคม

แจ0งให0ทราบถึงการรับเข0าเป�นสมาชิก และชําระส-วนที่เหลือภายใน 30 วันทําการนับจากวันที่สมาชิกมีมูลค-า 
การซ้ือขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) โดยเฉลี่ยอย-างน0อยเดือนละ 100 ล0านบาทข้ึนไปภายในช-วงระยะเวลา
นับย0อนหลังไป 1 ปbปฏิทิน   

 (2) ค-าบาํรุงสมาชิกรายปb 
  สมาชิกต0องชําระค-าบาํรุงให0แก-สมาคมตามประเภทและอัตราทีค่ณะกรรมการกําหนด ดังนี ้
               (ก) สมาชิกสามัญ ชําระในอัตราต่ําสุด 50,000 บาท (ห0าหม่ืนบาท) สูงสุดไม-เกิน  200,000 บาท 
             (สองแสนบาท)  โดยคิดค-าธรรมเนียมร0อยละ 0.0005 บาท  ของมูลค-าการซ้ือขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) 
 ของสมาชิกสามัญรายนั้น ภายในช-วงระยะเวลานบัย0อนหลังไป 1 ปbปฏิทิน   
  (ข) สมาชิกวิสามัญ ชําระในอัตราต่ําสุด 50,000 บาท  (ห0าหม่ืนบาท)   สูงสุดไม-เกิน  200,000 บาท 
             (สองแสนบาท)  โดยคิดค-าธรรมเนียมร0อยละ 0.0001 บาท ของมูลค-าการซ้ือขายตราสารหนี้  (ประเภท Outright) 
 ของสมาชิกวิสามัญรายนั้น ภายในช-วงระยะเวลานับย0อนหลังไป 1 ปbปฏิทิน   
  (ค) สมาชิกสมทบ ชําระเป�นจาํนวน 50,000 บาท (ห0าหม่ืนบาทถ0วน)  

 การชําระค-าบํารุงรายปbตามข0อนี้ให0สมาชิกทําการชําระเป�นการล-วงหน0าโดยจะต0องชําระอย-างช0าภายในวนัที ่
30 ของเดือนมกราคมของทุกปb    เว0นแต-ในกรณีของสมาชิกสามัญและวิสามัญที่เข0าใหม-ให0ชําระค-าบํารุงรายปbเต็มปb 
และจะต0องชําระภายใน 15 วันทําการนับแต-วันที่สมาคมแจ0งให0ทราบถึงการรับเข0าเป�นสมาชิก  

                                                           

19 ชื่อหัวข0อ (ส-วนที่ 11)  ถูกยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี 
 23 พฤษภาคม 2554 
20 ข0อ 116 (2)  ถกูยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  5)  พ.ศ. 2555  ลงวันท่ี 24 เมษายน 2555   
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 ในกรณีที่สมาชิกรายใดเร่ิมมีสมาชิกภาพภายในเดือนใดซ่ึงไม-ครบปb   ให0สมาชิกรายนั้นชําระค-าบํารุงรายปb
ตามสัดส-วนของระยะเวลาตั้งแต-เดือนที่เร่ิมมีสมาชิกภาพจนถึงเดือนสิ้นปbปฏิทิน 

 (3) ค-าบริการอ่ืนๆ 
  สมาชิกต0องชําระค-าบริการให0แก-สมาคม ตามประเภทของบริการและอัตราที่คณะกรรมการกําหนด  ได0แก- 
  (ก) ค-าเช-าหรือค-าบริการการใช0ระบบคอมพิวเตอร�ใดๆ ซ่ึงสมาคมมีไว0เพื่อให0บริการ 
 (ข) ค-าบาํรุงและค-าบริการอ่ืนใดเพื่อบริการสมาชิกตามที่คณะกรรมการกําหนด 
                          การยกเว0นหรือขยายระยะเวลาการชาํระค-าเข0าเป�นสมาชิกและค-าบาํรุงสมาชิกรายปbให0ทําได0เม่ือ 
              ได0รับฟtงความเห็นจากสมาชิกสามัญและวิสามัญก-อนและคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให0ทําได0 
ข�อ 117 ผู0สมัครเข0าเป�นสมาชิกโดยการรับโอนสทิธิการเป�นสมาชิกจากสมาชิกอ่ืนต0องชาํระค-าโอนสิทธิการเป�นสมาชิก
 ตามหลักเกณฑ� เงื่อนไข และวิธกีารที่คณะกรรมการกําหนด   
ข�อ 11821 ผู0ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนตราสารหนี้ ต0องชําระค-าข้ึนทะเบียนตามประเภทและอัตราที่คณะกรรมการประกาศ 

กําหนด คณะกรรมการอาจประกาศเปลี่ยนแปลงหรือยกเว0นค-าข้ึนทะเบียนตราสารหนี้ตามข0อนี้ได0 เม่ือได0รับ  
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต 

ข�อ 11922 อัตราค-าข้ึนทะเบียนตราสารหนี้ตามข0อ 118 นี้ไม-ใช0บังคับกับพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตร
ธนาคารแห-งประเทศไทย พันธบัตร  หรือตราสารแห-งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟW{นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป�น
ผู0ออก และตราสารหนี้อ่ืนใดที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให0ได0รับการยกเว0นค-าข้ึนทะเบียนตราสารหนี้ 

 
 

ส�วนที่ 12 
การแก�ไขข�อบังคับ การเลิกสมาคม และการชําระบัญช ี

 
ข�อ 12023 การแก0ไขเพิ่มเติมข0อบังคับของสมาคมจะทําได0เม่ือได0รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
             และให0คณะกรรมการนําเสนอข0อบังคับของสมาคมดงักล-าวต-อที่ประชุมสมาชิกเพื่อพจิารณาให0ความเห็นชอบต-อไป  
    การลงมติของที่ประชุมสมาชิกตามวรรคหนึ่งให0เป�นไปตามข0อ 105 ถึง ข0อ 108 โดยอนุโลม 
ข�อ 121 สมาคมย-อมเลิกกิจการด0วยเหตุดังต-อไปนี ้
 (1) ล0มละลาย 
 (2) ที่ประชุมใหญ- ลงมติให0เลิกด0วยคะแนนเสียงไม-น0อยกว-าสามในสี่ของสมาชิกสามัญและวิสามัญทั้งหมด 
 (3) เม่ือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งตามกฎหมายให0เลิกสมาคม 
ข�อ 122 เม่ือสมาคมต0องเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด  ให0มีการชําระบัญชีของสมาคม โดยให0คณะกรรมการหรือบุคคล 
 ที่คณะกรรมการแต-งตั้งเป�นผู0ชําระบัญช ี
  หากมีทรัพย�สินของสมาคมเหลอืจากการชําระบัญช ี ให0ยกให0แก-นิติบุคคลในประเทศไทยที่มีวัตถุ 

ประสงค�เก่ียวกับการกุศลสาธารณะแห-งหนึ่งแห-งใดหรือหลายแห-ง ตามมติของที่ประชุมสมาชิก 

                                                           

21
 ข0อ 118  ถกูยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 

22 ข0อ 119  ถูกยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 
23 ข0อ 120  ถูกยกเลิกและแก0ไขเพิ่มเติมโดย  ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย แก0ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2554 
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ส�วนที่ 13 
การพัสดุและงานบริการ 

 
ข�อ 123 การจัดหาพัสดุและงานบริการของสมาคม ให0เป�นไปตามหลักเกณฑ� เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
  ซ่ึงต0องมีรายละเอียดในเร่ืองดังต-อไปนี้เป�นอย-างน0อย 

(1) วิธีการและวงเงนิในการจัดหา  
(2) การตรวจรับ 
(3) การทําสัญญาและหลักประกัน 

ข�อ 124 การเก็บรักษา ควบคุมและจําหน-ายพัสดุของสมาคม ให0เป�นไปตามหลักเกณฑ� เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 
กําหนด ซ่ึงต0องมีรายละเอียดในเร่ืองดังต-อไปนี้เป�นอย-างน0อย 
(1) การลงบัญชีหรือทะเบียนพสัดุ 
(2) การเบิก-จ-ายพัสด ุ
(3) การตรวจสอบพัสดปุระจาํปb 
(4) การจําหน-ายพัสด ุ

ข�อ 125 ในการจัดหาพัสดุหรือบริการของสมาคมทุกกรณี จะต0องตรวจสอบกับงานบัญชีก-อนว-า รายการนั้นมีกําหนด
 วงเงินไว0ในแผนงบประมาณรายจ-ายสมาคมหรือตามแผนงบประมาณรายจ-ายในโครงการพิเศษที่ได0รับการอนุมัติ 

จากคณะกรรมการแล0ว เม่ือได0ตรวจสอบแล0ว ให0ส-วนงานนั้นขออนุมัติดําเนินการจัดหาพัสดุหรือบริการนั้นได0  โดย
จะต0องแสดงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาตามรายการ ดังต-อไปนี ้
(1) รายละเอียดของพัสดุหรืองานบริการที่จะจัดหา 
(2) ราคาพัสดุหรืองานบริการในท0องตลาดทีส่ืบทราบหรือที่ประมาณได0  
(3) ถ0าเคยจัดหามาก-อนภายในระยะเวลา 6 เดือน ก็ให0แสดงราคาที่ได0จัดหาคร้ังหลังสุดด0วย 
(4) วงเงินที่จะจัดหา โดยให0ระบวุงเงินในแผนงบประมาณด0วย 
(5) กําหนดเวลาที่ต0องการใช0พัสดุหรือให0งานนัน้แล0วเสร็จ 
(6) วิธีการจัดหาและเหตุผลที่ต0องจัดหาตามวิธีที่เสนอ 
(7) อ่ืน ๆ (ถ0ามี)  

ทั้งนี้ วงเงนิและบุคคลที่มีอํานาจอนุมัติให0ดําเนินการจัดหาและอนุมัติค-าใช0จ-ายในการจัดหาพสัดุหรืองาน
บริการคราวหนึ่งๆ ให0เป�นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด      

 
ส�วนที่ 14 

บทเฉพาะกาล 
 
ข�อ 126 เม่ือสํานักงาน ก.ล.ต. ได0ออกใบอนุญาตและรับรองจดทะเบียนสมาคมแล0ว  
 (1) ให0คณะกรรมการและกรรมการผู0จัดการศูนย�ซื้อขายตราสารหนี้ไทย  ซ่ึงดํารงตําแหน-งอยู-ในวันที่สํานักงาน  

      ก.ล.ต.  รับจดทะเบียนทําหน0าที่คณะกรรมการและกรรมการผู0จัดการสมาคมชั่วคราว จนกว-าจะมีการเลือกตั้ง 
       คณะกรรมการสมาคมชุดแรก  ซ่ึงต0องจัดให0มีข้ึนภายในเวลาไม-เกินหนึ่งร0อยยี่สิบวันนับแต-วันที่ได0รับใบอนุญาต 
      และจดทะเบียนสมาคม 
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 (2) ให0สมาชิกผู0ก-อตั้งมีสถานภาพเป�นสมาชิกของสมาคม และได0รับยกเว0นค-าธรรมเนียมแรกเข0า และค-าบํารุง 
                รายปbปbแรก 

(3) ภายในวนัสิ้นปbทีไ่ด0ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจดัตั้งสมาคมต-อสาํนักงาน ก.ล.ต. ถ0าสมาชิกศูนย�ซ้ือขาย 
    ตราสารหนีไ้ทยรายใด ได0ยื่นใบสมัครเป�นสมาชิกสมาคม และคณะกรรมการมีมติอนุมัติให0เข0าเป�นสมาชิกสมาคม   
    ได0ให0ได0รับสิทธิเสมือนสมาชกิผู0ก-อตั้ง และได0รับยกเว0นค-าธรรมเนียมแรกเข0าและค-าบํารุงรายปbปbแรก 
(4) ให0ตราสารหนี้ระยะสั้น ตั๋วแลกเงิน และตราสารหนี้อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน ที่มีอายุไม-เกิน 270 วัน ซ่ึงได0 
     ข้ึนทะเบียนข0อมูลตราสารหนี้ ก-อนวันที่ 30 มิถุนายน 2549  ได0รับยกเว0นค-าข้ึนทะเบียนข0อมูลตราสารหนี้ตาม 
     ข0อ 118 
(5) ภายในวันสิ้นปbที่ได0ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจดัตั้งสมาคมต-อสาํนักงาน ก.ล.ต. ถ0าผู0ที่มีคุณสมบัติเป�นสมาชิก 
     วิสามัญของสมาคมรายใด ได0ยื่นใบสมัครเป�นสมาชิกสมาคมและคณะกรรมการมีมติอนุมัติให0เข0าเป�นสมาชิก 
     สมาคมได0  ให0ได0รับยกเว0นยังไม-ต0องชําระค-าเข0าเป�นสมาชิกจนกว-าจะมีมูลค-าการซ้ือขายตราสารหนี้ (ประเภท  
     Outright) โดยเฉลี่ยอย-างน0อยเดือนละ 20,000 ล0านบาทข้ึนไป ภายในช-วงระยะเวลานับย0อนหลังไป 1 ปbปฏิทิน  
     โดยชําระภายใน 30 วันนับจากวันที่มีมูลค-าการซ้ือขายตราสารหนี้ตามที่ได0กําหนดไว0ข0างต0น24 

ข�อ 127 ข0อบังคับนี้ให0ใช0บังคับตั้งแต-วนัที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป�นต0นไป 
 

       ประกาศ ณ วันที่   21  กันยายน  พ.ศ. 2548 

                                 (นายสมหมาย ภาษ)ี 

      ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

                                                           

24
  ข0อ 126 (5) ถูกเพิ่มเติมโดย ข0อบังคับสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2549  ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ� 2549 


