จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
(Code of Conduct)

_________________________________
โดยที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ทาหน้าที่หลักในการเป็ นองค์กรกากับดูแลสมาชิก
(Self-regulatory Organization / SRO) และเป็ นศูนย์รวมข้อมูลด้านตลาดตราสารหนี้ รวมถึงส่ งเสริ มและ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ และเพื่อให้มีการดาเนิ นงานตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่ งเสริ ม
การปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ และนโยบาย
ของสมาคม จึงกาหนดจรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยไว้เป็ น 5 ส่ วน เพื่อให้ยดึ ถือเป็ นหลักการ
ในการปฏิบตั ิงานให้กบั สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ดังนี้
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2
ส่ วนที่ 3
ส่ วนที่ 4
ส่ วนที่ 5

คาจากัดความ
จรรยาบรรณกรรมการ
จรรยาบรรณผู้บริ หารและพนักงาน
การกากับดูแลและการรายงาน
บทลงโทษ

ส่ วนที่ 1
คาจากัดความ
___________________________
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของสมาคม
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ของสมาคม
“ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการผูจ้ ดั การของสมาคม และผูบ้ ริ หารระดับผูอ้ านวยการฝ่ าย
หรื อเทียบเท่าขึ้นไปของสมาคม
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานระดับตั้งแต่ผชู ้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายของสมาคมลงมา รวมทั้ง
ลูกจ้างของสมาคม
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคม
“สานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ส่ วนที่ 2
จรรยาบรรณกรรรมการ
______________________________
ข้ อ 1. ความซื่ อสั ตย์ สุ จริต และเป็ นธรรม
พึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และเป็ นธรรมโดยยึดมัน่ ต่อจริ ยธรรม คุณธรรม และไม่
กระทาการใดๆที่จะทาให้เกิดความเสื่ อมเสี ยกับสมาคม รวมทั้งไม่ใช้อานาจหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการ
ไปในทางที่มิชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคลอื่นใดทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม
ข้ อ 2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั สมาคม พึงเปิ ดเผยผลประโยชน์
จากธุ รกิจส่ วนตัว หรื อจากการเป็ นกรรมการหรื อที่ปรึ กษาในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อ
อาจนาไปสู่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดกับสมาคม
ข้ อ 3. การรักษาความลับ
พึงรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของสมาชิกและของสมาคม โดยไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับดังกล่าว
ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการสมาคม
ข้ อ 4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อบังคับของสมาคม
ยึดถือปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์หรื อข้อบังคับของสมาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาคม ตลอดจน
มติของที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมโดยเคร่ งครัดเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของสมาคม
ข้ อ 5. บทบาทและหน้ าที่
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มกาลังความรู ้ ความสามารถ และคานึงถึงประโยชน์ของสมาคมเป็ นสาคัญ
โดยจะต้องให้ความสาคัญกับบทบาท หน้าที่ของกรรมการดังต่อไปนี้
5.1. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการสมาคมและอุทิศเวลาให้สมาคมในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจ
ในฐานะกรรมการสมาคม รวมทั้งปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
5.2. การพิจารณากาหนดนโยบายและแผนงานของสมาคม และกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้ฝ่ายบริ หารรายงานเรื่ องที่สาคัญของ
สมาคมเพื่อให้การดาเนินกิจการของสมาคมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล
5.3. การพิจารณากาหนดข้อบังคับและประกาศต่างๆ ของสมาคม กากับดูแลให้สมาคม
ดาเนินการตามข้อกาหนดขององค์กรกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกากับดูแลการรับ-จ่ายเงินของสมาคม
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ข้ อ 6. การปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานของสมาคม
ปฏิบตั ิต่อผูบ้ ริ หารและพนักงานของสมาคมทุกคนด้วยความเป็ นธรรม ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานเกิดความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่ตามความเหมาะสม

ส่ วนที่ 3
จรรยาบรรณผู้บริ หารและพนักงาน
_______________________________________________
ข้ อ 1. บทบาทและหน้ าที่
ผูบ้ ริ หารและพนักงานพึงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เต็มกาลังความรู ้ความสามารถ
โดยอุทิศตนให้แก่งานของสมาคมและประโยชน์สูงสุ ดของสมาคมเป็ นสาคัญ และไม่ใช้อานาจหน้าที่
ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
1.1 มีทศั นคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ
และทักษะในการทางานเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
1.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่ งครัด และปฏิบตั ิตามคาสั่งโดยชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
1.3. ดูแลและใช้ทรัพย์สินของสมาคมให้เกิดประโยชน์แก่สมาคมอย่างสู งสุ ด รวมถึงดูแลมิให้สูญหาย
เสี ยหายหรื อสิ้ นเปลือง รวมทั้งไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่น
1.4. ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตนไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมในการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบเพื่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น
ข้ อ 2. การปฏิบัติตนต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
ผูบ้ ริ หารและพนักงานพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี มีความเคารพซึ่ งกันและกัน ตลอดจน
ให้ความร่ วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รับฟังความคิดเห็น เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่ วมกันในการ
ทางาน
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แนวทางปฏิบัติ
2.1. เสริ มสร้างการทางานเป็ นทีมโดยให้ความร่ วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันในทางที่ชอบ
รวมทั้งส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เกิดความสามัคคีในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่องานของสมาคมโดยรวม
2.2. มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน ให้ความร่ วมมือทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยกัน
ทางานและการแก้ปัญหาร่ วมกันในสิ่ งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อสมาคม และปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้วย
ความมีน้ าใจและเคารพในศักดิ์ศรี ของผูอ้ ื่น
2.3. ละเว้นจากการนาผลงานของบุคคลอื่นมาเป็ นผลงานของตนเอง
2.4. ปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยดูแลเอาใจใส่ ผใู ้ ต้ผบู ้ งั คับบัญชาทั้ง
ในด้านการปฏิบตั ิงาน ขวัญ กาลังใจ สวัสดิการ ตลอดจนปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผล
ที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม รวมถึงรับฟังความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
พิจารณานาไปใช้ในทางที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาคม
2.5. ให้ความเคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา รับฟังคาชี้แนะ และรับดาเนินการตามงานที่ได้รับการ
มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อให้การดาเนิ นงานของสมาคมเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
ข้ อ 3. การปฏิบัติต่อสมาชิก ผู้ใช้ บริการ ผู้เกี่ยวข้ อง และสาธารณชน
ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องให้ความสาคัญ อานวยความสะดวก และเอาใจใส่ ในการให้บริ การ
ต่อสมาชิก ผูใ้ ช้บริ การ ผูเ้ กี่ยวข้อง และสาธารณชนที่ติดต่อกับสมาคมโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
แนวทางปฏิบัติ
3.1. ให้บริ การโดยอานวยความสะดวกและปฏิบตั ิต่อผูม้ าติดต่อด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพเรี ยบร้อย
และเต็มความสามารถ
3.2. ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความเสมอภาค ให้เกียรติผอู ้ ื่นอยูเ่ สมอ และประพฤติตนให้เป็ นที่น่าเชื่อถือ
ของบุคคลทัว่ ไป
3.3. ให้ความร่ วมมือกับองค์กรกากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถ
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ข้ อ 4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผูบ้ ริ หารและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงและงดเว้นการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับสมาคม และหากมีการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ข้ ึนให้ยึดถือผลประโยชน์ของ
สมาคมเป็ นหลักและให้เปิ ดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการ หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูบ้ งั คับบัญชา (แล้วแต่กรณี )
และรายงานให้ฝ่ายกฎระเบียบและกากับดูแลทราบโดยทันที
แนวทางปฏิบัติ
4.1. หลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั สมาคม รวมทั้งไม่เข้าไป
มีส่วนร่ วมในการกระทาหรื อปกปิ ดการกระทาใดๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซ่ ึงเป็ น
การทาเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อบุคคลอื่น และ/หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4.2. กรณี ที่มีการกระทา หรื อพบเห็นผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับสมาคม หรื อมีพฤติการณ์น่าสงสัย หรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
สมาคมทั้งของตนเองหรื อบุคคลอื่น ให้เปิ ดเผยการกระทาดังกล่าวต่อคณะกรรมการ หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชา (แล้วแต่กรณี ) และรายงานให้ฝ่ายกฎระเบียบและกากับดูแลทราบโดยทันที
ข้ อ 5. การรักษาความลับ และการเปิ ดเผยข้ อมูล
ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่ในการรักษาความลับของสมาคมที่ได้ล่วงรู ้มาจากการปฏิบตั ิหน้าที่
อันเป็ นข้อมูลที่ตามปกติวสิ ัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผยให้บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งไม่นาข้อมูลที่เป็ นความลับ
หรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของสมาคม หรื อข้อมูลที่อาจส่ งผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงของสมาคมไปเปิ ดเผยแก่
บุคคลอื่นหรื อสาธารณชน เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ของกฎหมาย หรื อเป็ นกรณี ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างถูกต้องจากสมาคม อีกทั้งให้พึงระมัดระวังการจัดเก็บข้อมูลและนาส่ งข้อมูล
แนวทางปฏิบัติ
5.1. รักษาความลับของสมาคมที่ล่วงรู ้มาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ และไม่นาข้อมูลที่เป็ นความลับของ
สมาคมไปเปิ ดเผยแก่บุคคลผูท้ ี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อบุคคลภายนอก หรื อสาธารณชน เว้นแต่เป็ นการ
เปิ ดเผยตามหน้าที่ หรื อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว
5.2. พึงละเว้นจากการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับงานของสมาคม
หรื อเรื่ องที่อาจกระทบต่อชื่ อเสี ยงและการดาเนินงานของสมาคมโดยที่ตนเองไม่มีอานาจหน้าที่น้ นั
5.3. ไม่เปิ ดเผยหรื อถ่ายทอดเทคโนโลยีอนั ถือได้วา่ เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของสมาคมต่อบุคคลอื่น
ไม่วา่ ด้วยวิธีการใด เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยหรื อถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยชอบธรรมของสมาคม
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5.4. จัดเก็บข้อมูล ข่าวสาร เอกสารที่เป็ นความลับไว้ในที่ปลอดภัย และจะต้องระมัดระวังมิให้
ข้อมูล ข่าวสาร เอกสารอันเป็ นความลับของสมาคมรั่วไหลออกสู่ ภายนอกหรื อตกไปถึงบุคคลอื่น
5.5. ระมัดระวังการสนทนา การหารื อ การรับส่ งข้อมูลในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งเป็ นข้อมูล
ภายในที่เป็ นความลับกับบุคคลภายนอกฝ่ ายงาน และ/หรื อบุคคลภายนอกสมาคม เพื่อมิให้บุคคลผูไ้ ม่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องล่วงรู ้หรื อเข้ามามีส่วนรู ้เห็นในข้อมูลนั้น
5.6. ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ประกาศ หรื อระเบียบของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการก่อน
พ้นสภาพการเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานสมาคม
ข้ อ 6. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้ อง
ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ คาสั่งที่เกี่ยวข้อง
กับสมาคมอย่างเคร่ งครัด อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงและความ
น่าเชื่อถือของสมาคม
แนวทางปฏิบัติ
6.1. ยึดถือปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ หรื อข้อบังคับของสมาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาคม
รวมทั้งคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชา
6.2. ศึกษาและทาความเข้าใจกฎเกณฑ์ หรื อข้อบังคับของสมาคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สมาคมที่ใช้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ท้ งั ที่มีผลใช้บงั คับแล้วและที่จะมีผลใช้บงั คับในอนาคต
6.3. ไม่ใช้ระบบการสื่ อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมที่ผดิ กฎหมายหรื อขัดต่อนโยบาย
ของสมาคม
6.4. ในกรณี ที่รับทราบถึงการปฏิบตั ิงานหรื อการดาเนินการใดที่เชื่อได้วา่ เป็ นการกระทาที่ผิด
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อข้อบังคับของสมาคม และองค์กรกากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องต้องรายงานพฤติกรรม
ดังกล่าวต่อผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชาตามความเหมาะสม และรายงานให้ฝ่ายกฎระเบียบและกากับดูแล
ทราบทันที
ข้ อ 7. การปฏิบัติหน้ าทีใ่ นองค์ กรอื่น และการทากิจกรรมภายนอกสมาคม
ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้องไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ในองค์กรอื่นใดซึ่ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั สมาคม หรื อทาให้ขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งพึงหลีกเลี่ยงและไม่ทา
กิจกรรมภายนอกสมาคมที่มีผลเกี่ยวเนื่องทางธุ รกิจที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่าง
เต็มที่
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ทั้งนี้ การปฏิบตั ิหน้าที่ในองค์กรอื่นนอกสมาคมและการทากิจกรรมภายนอกสมาคมของผูบ้ ริ หาร
และพนักงานจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูบ้ ริ หารและพนักงานของสมาคม
แนวทางปฏิบัติ
การปฏิบตั ิหน้าที่ในองค์กรอื่นนอกสมาคมของผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้องอยูใ่ นลักษณะดังต่อไปนี้
7.1. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และขัดต่อผลประโยชน์ของสมาคม
7.2. ไม่กระทบต่อชื่ อเสี ยงหรื อกิจการของสมาคมและไม่มีลกั ษณะแข่งขันกับธุ รกิจของสมาคม
7.3. ไม่เป็ นการนาความลับของสมาคมไปใช้
7.4. ไม่เป็ นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของตน และเวลาทางานตามปกติ
รวมทั้งไม่ทาให้ขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของสมาคม
7.5 ไม่ใช้เวลา ข้อมูล หรื อทรัพย์สินองสมาคมในการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อทากิจกรรมในองค์กรอื่น
ข้ อ 8. การเข้ าไปเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกรรมการในองค์ กรอื่น
ผูบ้ ริ หารและพนักงานพึงปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของสมาคม
โดยไม่เข้าไปเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อเป็ นกรรมการ หรื อเป็ นพนักงานใน
บริ ษทั สมาชิก หรื อองค์กรใดๆ ที่มีการประกอบธุ รกิจในลักษณะที่เป็ นคู่แข่งขันกับสมาคม อันจะทาให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ เว้นแต่ในกรณี ที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการสมาคม หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ (แล้วแต่กรณี )
แนวทางปฏิบัติ
ห้ามมิให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานเข้าไปเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อเป็ น
กรรมการ หรื อเป็ นพนักงานในบริ ษทั สมาชิก หรื อองค์กรใดๆ ที่มีการประกอบธุ รกิจในลักษณะที่เป็ น
คู่แข่งขันกับสมาคม อันจะทาให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ เว้นแต่
ในกรณี ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสมาคม หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ (แล้วแต่กรณี ) โดยจะต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลให้คณะกรรมการ หรื อกรรมการผูจ้ ดั การทราบ (แล้วแต่กรณี ) และรายงานให้ฝ่ายกฎระเบียบ
และกากับดูแลทราบ
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ข้ อ 9. การลงทุนของผู้บริ หารและพนักงาน
ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องเปิ ดเผยข้อมูลการลงทุนและยินยอมให้สมาคมตรวจสอบข้อมูลการลงทุน
สาหรับบัญชีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ผบู ้ ริ หาร หรื อพนักงาน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ท้ งั
ทางตรงหรื อทางอ้อมที่มีลกั ษณะการลงทุนและวงเงินเกินกว่าที่สมาคมกาหนด
แนวทางปฏิบัติ
9.1. ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานต้องเปิ ดเผยข้อมูลการลงทุนและยินยอมให้สมาคมตรวจสอบข้อมูล
การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีวงเงินการลงทุนเกินกว่าที่สมาคมกาหนด ทั้งนี้ เฉพาะกรณี ที่เป็ นการลงทุน
ในตราสารหนี้ที่มิใช่พนั ธบัตรออมทรัพย์หรื อมิใช่การลงทุนผ่านกองทุนรวม
9.2. ไม่ซ้ื อขายตราสารหนี้โดยใช้ขอ้ มูลวงในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยสู่ สาธารณะ (Inside Information)
ซึ่งได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่
9.3. กรณี ที่มีการลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลเพื่อตนเองผ่านบริ ษทั ที่รับจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ให้รายงานแก่ฝ่ายกฎระเบียบและกากับดูแลทราบ
ข้ อ 10. การรับของขวัญ ผลตอบแทน เงินรางวัล สิ ทธิพิเศษ หรื อผลประโยชน์ อื่นใด
ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่เรี ยกร้อง หรื อรับของขวัญ ผลตอบแทน เงินรางวัล สิ ทธิพิเศษ หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดเป็ นการส่ วนตัวจากสมาชิกของสมาคม บุคคลที่อยูใ่ นข่ายต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ
สมาคม ผูอ้ อกหลักทรัพย์ หรื อบุคคลอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของสมาคม หากการรับนั้นอาจทาให้
ขัดหรื อแย้งกันกับการปฏิบตั ิหน้าที่ซ่ ึ งอาจทาให้เกิดความเสี ยหายแก่สมาคมได้ เว้นแต่เป็ นการรับหรื อให้
ในนามของสมาคม หรื อตามประเพณี ปฏิบตั ิและมีมูลค่าไม่เกินที่สมาคมกาหนด
แนวทางปฏิบัติ
10.1. ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานรับของขวัญ ผลตอบแทน เงินรางวัล สิ ทธิพิเศษ หรื อผลประโยชน์
อื่นใดเป็ นการส่ วนตัว ซึ่ งเป็ นการรับอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน เว้นแต่ เป็ นการรับตามประเพณี
ปฏิบตั ิ เช่น เทศกาลคริ สต์มาส เทศกาลปี ใหม่ เป็ นต้น และมีมูลค่าไม่เกินกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง
10.2. การรับของขวัญ ผลตอบแทน เงินรางวัล สิ ทธิ พิเศษ หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่า
5,000 บาทต่อครั้ง ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานรายงานต่อคณะกรรมการ หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูบ้ งั คับบัญชา (แล้วแต่กรณี ) และรายงานให้ฝ่ายกฎระเบียบและกากับดูแลทราบ
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ส่ วนที่ 4
การกากับดูแลและการรายงาน
________________________________________

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณสมาคมอย่างเคร่ งครัด
ในกรณี ที่กรรมการพบเห็นการปฏิบตั ิที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณให้รายงานต่อคณะกรรมการทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการ และในกรณี ที่ผบู ้ ริ หารและพนักงานพบเห็นการปฏิบตั ิที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ
ให้รายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การหรื อผูบ้ งั คับบัญชา และฝ่ ายกฎระเบียบและกากับดูแลทราบในทันที

ส่ วนที่ 5
บทลงโทษ
____________________________

เมื่อพบว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานกระทาการใดๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นวิธีปฏิบตั ิตาม
“จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย” ให้คณะกรรมการ หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูบ้ งั คับ
บัญชาตามสายงาน (แล้วแต่กรณี ) เป็ นผูพ้ ิจารณาและกาหนดบทลงโทษตามแนวทางเกี่ยวกับการ
ลงโทษทางวินยั ขององค์กรกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
การกาหนดบทลงโทษจะต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเท่าเทียมเสมอภาค เป็ นธรรม
และไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยอาจเทียบเคียงกับเหตุฝ่าฝื นที่เคยเกิดขึ้นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
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ฝ่ ายกฎระเบียบและกากับดูแลมีหน้าที่ปรับปรุ ง “จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”
ให้เป็ นไปโดยสอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุ รกิจ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยฉบับนี้ อาจยังไม่ครอบคลุมทุกกรณี ในกรณี ที่
มีขอ้ ขัดแย้งให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการสมาคมเป็ นที่สุด

จรรยาบรรณฉบับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 15 สิ งหาคม 2549 เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิ งหาคม 2549

(นายสมหมาย ภาษี)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
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