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จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
(Code of Conduct) 

_________________________________ 

 
 โดยท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA) ท าหนา้ท่ีหลกัในการเป็นองคก์รก ากบัดูแลสมาชิก 
(Self-regulatory Organization / SRO) และเป็นศูนยร์วมขอ้มูลดา้นตลาดตราสารหน้ี รวมถึงส่งเสริมและ 
พฒันาตลาดตราสารหน้ี และเพื่อใหมี้การด าเนินงานตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ตลอดจนส่งเสริม
การปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบติั และนโยบาย
ของสมาคม  จึงก าหนดจรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยไวเ้ป็น 5 ส่วน เพื่อใหย้ดึถือเป็นหลกัการ    
ในการปฏิบติังานใหก้บัสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ดงัน้ี 
 

ส่วนที ่1  ค าจ ากดัความ 
ส่วนที ่2  จรรยาบรรณกรรมการ  
ส่วนที ่3  จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน   
ส่วนที ่4   การก ากบัดูแลและการรายงาน 
ส่วนที ่5   บทลงโทษ 

 
 

ส่วนที ่1 
ค าจ ากดัความ 

___________________________ 
 

“สมาคม”   หมายความวา่  สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market Association) 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา่   คณะกรรมการของสมาคม 
“กรรมการ”  หมายความวา่    กรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ ของสมาคม 

 “ผู้บริหาร”  หมายความวา่    กรรมการผูจ้ดัการของสมาคม  และผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการฝ่าย 
หรือเทียบเท่าข้ึนไปของสมาคม 
 “พนักงาน”  หมายความวา่    พนกังานระดบัตั้งแต่ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายของสมาคมลงมา รวมทั้ง
ลูกจา้งของสมาคม 
 “สมาชิก”   หมายความวา่    สมาชิกของสมาคม 
 “ส านักงาน ก.ล.ต.”  หมายความวา่   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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ส่วนที ่2 
จรรยาบรรณกรรรมการ 

______________________________ 
 

ข้อ 1.    ความซ่ือสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม 

 พึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเป็นธรรมโดยยดึมัน่ต่อจริยธรรม คุณธรรม และไม่
กระท าการใดๆท่ีจะท าใหเ้กิดความเส่ือมเสียกบัสมาคม  รวมทั้งไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการ   
ไปในทางท่ีมิชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืนใดทั้งทางตรงหรือทางออ้ม 

ข้อ 2.   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 หลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัสมาคม พึงเปิดเผยผลประโยชน์ 
จากธุรกิจส่วนตวั หรือจากการเป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาในกิจการอ่ืนท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือ 
อาจน าไปสู่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีจะเกิดกบัสมาคม 

ข้อ 3.   การรักษาความลบั 

 พึงรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของสมาชิกและของสมาคม โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัดงักล่าว 
ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากคณะกรรมการสมาคม 

ข้อ 4.   การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของสมาคม 

 ยดึถือปฏิบติัตามกฎเกณฑห์รือขอ้บงัคบัของสมาคม และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาคม  ตลอดจน
มติของท่ีประชุมคณะกรรมการสมาคมโดยเคร่งครัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาคม  

ข้อ 5.   บทบาทและหน้าที ่

 ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงัความรู้  ความสามารถ   และค านึงถึงประโยชน์ของสมาคมเป็นส าคญั  
โดยจะตอ้งใหค้วามส าคญักบับทบาท หนา้ท่ีของกรรมการดงัต่อไปน้ี 

5.1.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมและอุทิศเวลาใหส้มาคมในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจ 
ในฐานะกรรมการสมาคม รวมทั้งปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

5.2.   การพิจารณาก าหนดนโยบายและแผนงานของสมาคม  และก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการ        
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งดูแลใหฝ่้ายบริหารรายงานเร่ืองท่ีส าคญัของ   
สมาคมเพื่อใหก้ารด าเนินกิจการของสมาคมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

5.3.  การพิจารณาก าหนดขอ้บงัคบัและประกาศต่างๆ ของสมาคม   ก ากบัดูแลใหส้มาคม 
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดขององคก์รก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงก ากบัดูแลการรับ-จ่ายเงินของสมาคม 
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ข้อ 6.   การปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานของสมาคม 

 ปฏิบติัต่อผูบ้ริหารและพนกังานของสมาคมทุกคนดว้ยความเป็นธรรม  ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและ
พนกังานเกิดความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีตามความเหมาะสม 
 
 

ส่วนที ่3 
จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 

_______________________________________________ 
 

ข้อ 1.   บทบาทและหน้าที ่

ผูบ้ริหารและพนกังานพึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เตม็ก าลงัความรู้ความสามารถ         
โดยอุทิศตนใหแ้ก่งานของสมาคมและประโยชน์สูงสุดของสมาคมเป็นส าคญั  และไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ี        
ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

แนวทางปฏิบัติ 

 1.1   มีทศันคติท่ีดีและพฒันาตนเองใหมี้คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 
และทกัษะในการท างานเพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

 1.2   ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเคร่งครัด  และปฏิบติัตามค าสั่งโดยชอบของผูบ้งัคบับญัชา 

 1.3. ดูแลและใชท้รัพยสิ์นของสมาคมใหเ้กิดประโยชน์แก่สมาคมอยา่งสูงสุด รวมถึงดูแลมิใหสู้ญหาย 
เสียหายหรือส้ินเปลือง รวมทั้งไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

 1.4. ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีของตนไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มในการแสวงหาผลประโยชน์    
โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผูอ่ื้น 

ข้อ 2.   การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

ผูบ้ริหารและพนกังานพึงรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี มีความเคารพซ่ึงกนัและกนั ตลอดจน
ใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลกนั รับฟังความคิดเห็น  เสนอแนะความคิดเห็นและแกปั้ญหาร่วมกนัในการ
ท างาน 

 



  

จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
(Code  of Conduct) 

4 

 แนวทางปฏิบัติ 

 2.1.  เสริมสร้างการท างานเป็นทีมโดยใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัในทางท่ีชอบ  
รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดความสามคัคีในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ต่องานของสมาคมโดยรวม 

 2.2.  มีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน ใหค้วามร่วมมือทั้งในดา้นการใหค้วามคิดเห็น การช่วยกนั
ท างานและการแกปั้ญหาร่วมกนัในส่ิงท่ีเห็นวา่จะมีประโยชน์ต่อสมาคม  และปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานดว้ย  
ความมีน ้าใจและเคารพในศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น   

 2.3.  ละเวน้จากการน าผลงานของบุคคลอ่ืนมาเป็นผลงานของตนเอง 

 2.4.  ปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยดูแลเอาใจใส่ผูใ้ตผู้บ้งัคบับญัชาทั้ง 
ในดา้นการปฏิบติังาน ขวญั ก าลงัใจ สวสัดิการ ตลอดจนปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยหลกัการและเหตุผล 
ท่ีถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม  รวมถึงรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
พิจารณาน าไปใชใ้นทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาคม 

 2.5.  ให้ความเคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา  รับฟังค าช้ีแนะ และรับด าเนินการตามงานท่ีไดรั้บการ
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสมาคมเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

ข้อ 3.   การปฏิบัติต่อสมาชิก ผู้ใช้บริการ ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 

ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งให้ความส าคญั  อ านวยความสะดวก  และเอาใจใส่ในการให้บริการ       
ต่อสมาชิก ผูใ้ชบ้ริการ ผูเ้ก่ียวขอ้ง และสาธารณชนท่ีติดต่อกบัสมาคมโดยไม่เลือกปฏิบติั 

แนวทางปฏิบัติ 

 3.1. ใหบ้ริการโดยอ านวยความสะดวกและปฏิบติัต่อผูม้าติดต่อดว้ยกิริยาวาจาท่ีสุภาพเรียบร้อย          
และเตม็ความสามารถ  

 3.2.  ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความเสมอภาค ให้เกียรติผูอ่ื้นอยูเ่สมอ และประพฤติตนให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ
ของบุคคลทัว่ไป 

 3.3.  ใหค้วามร่วมมือกบัองคก์รก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ความสามารถ 
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ข้อ 4.   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ผูบ้ริหารและพนกังานพึงหลีกเล่ียงและงดเวน้การกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบัสมาคม และหากมีการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ข้ึนใหย้ึดถือผลประโยชน์ของ
สมาคมเป็นหลกัและใหเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อคณะกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้งัคบับญัชา (แลว้แต่กรณี) 
และรายงานใหฝ่้ายกฎระเบียบและก ากบัดูแลทราบโดยทนัที  

แนวทางปฏิบัติ 

4.1. หลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัสมาคม รวมทั้งไม่เขา้ไป    
มีส่วนร่วมในการกระท าหรือปกปิดการกระท าใดๆ ในอนัท่ีจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็น
การท าเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอ่ืน และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2. กรณีท่ีมีการกระท า หรือพบเห็นผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบัสมาคม หรือมีพฤติการณ์น่าสงสัย หรือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั
สมาคมทั้งของตนเองหรือบุคคลอ่ืน  ใหเ้ปิดเผยการกระท าดงักล่าวต่อคณะกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือ
ผูบ้งัคบับญัชา (แลว้แต่กรณี) และรายงานใหฝ่้ายกฎระเบียบและก ากบัดูแลทราบโดยทนัที 

ข้อ 5.   การรักษาความลบั และการเปิดเผยข้อมูล 

ผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ท่ีในการรักษาความลบัของสมาคมท่ีไดล่้วงรู้มาจากการปฏิบติัหนา้ท่ี      
อนัเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวสิัยจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผยใหบุ้คคลอ่ืนทราบ  รวมทั้งไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบั  
หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของสมาคม  หรือขอ้มูลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของสมาคมไปเปิดเผยแก่
บุคคลอ่ืนหรือสาธารณชน   เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีของกฎหมาย หรือเป็นกรณีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
อยา่งถูกตอ้งจากสมาคม  อีกทั้งใหพ้ึงระมดัระวงัการจดัเก็บขอ้มูลและน าส่งขอ้มูล  

แนวทางปฏิบัติ 

 5.1.  รักษาความลบัของสมาคมท่ีล่วงรู้มาจากการปฏิบติัหนา้ท่ี และไม่น าขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ
สมาคมไปเปิดเผยแก่บุคคลผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลภายนอก หรือสาธารณชน  เวน้แต่เป็นการ      
เปิดเผยตามหนา้ท่ี หรือไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

 5.2.  พึงละเวน้จากการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของสมาคม     
หรือเร่ืองท่ีอาจกระทบต่อช่ือเสียงและการด าเนินงานของสมาคมโดยท่ีตนเองไม่มีอ านาจหนา้ท่ีนั้น   

 5.3.   ไม่เปิดเผยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีอนัถือไดว้า่เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของสมาคมต่อบุคคลอ่ืน
ไม่วา่ดว้ยวธีิการใด   เวน้แต่เป็นการเปิดเผยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยชอบธรรมของสมาคม 
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 5.4.  จดัเก็บขอ้มูล  ข่าวสาร  เอกสารท่ีเป็นความลบัไวใ้นท่ีปลอดภยั  และจะตอ้งระมดัระวงัมิให้
ขอ้มูล ข่าวสาร เอกสารอนัเป็นความลบัของสมาคมร่ัวไหลออกสู่ภายนอกหรือตกไปถึงบุคคลอ่ืน  

 5.5.  ระมดัระวงัการสนทนา  การหารือ  การรับส่งขอ้มูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ภายในท่ีเป็นความลบักบับุคคลภายนอกฝ่ายงาน และ/หรือบุคคลภายนอกสมาคม  เพื่อมิใหบุ้คคลผูไ้ม่มี 
ส่วนเก่ียวขอ้งล่วงรู้หรือเขา้มามีส่วนรู้เห็นในขอ้มูลนั้น 

              5.6.  ปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ประกาศ หรือระเบียบของสมาคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการก่อน             
พน้สภาพการเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานสมาคม   

ข้อ 6.   การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

ผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้ง   
กบัสมาคมอยา่งเคร่งครัด  อีกทั้งควรหลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของสมาคม 

แนวทางปฏิบัติ 

6.1.  ยดึถือปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบัของสมาคม  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาคม        
รวมทั้งค  าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายและชอบดว้ยหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชา 

6.2. ศึกษาและท าความเขา้ใจกฎเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบัของสมาคม  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
สมาคมท่ีใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งท่ีมีผลใชบ้งัคบัแลว้และท่ีจะมีผลใชบ้งัคบัในอนาคต 

6.3.  ไม่ใชร้ะบบการส่ือสารและระบบคอมพิวเตอร์ในกิจกรรมท่ีผดิกฎหมายหรือขดัต่อนโยบาย        
ของสมาคม 

6.4.  ในกรณีท่ีรับทราบถึงการปฏิบติังานหรือการด าเนินการใดท่ีเช่ือไดว้า่เป็นการกระท าท่ีผิด     
กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบัของสมาคม และองคก์รก ากบัดูแลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งรายงานพฤติกรรม   
ดงักล่าวต่อผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาตามความเหมาะสม และรายงานใหฝ่้ายกฎระเบียบและก ากบัดูแล      
ทราบทนัที 

ข้อ 7.   การปฏิบัติหน้าทีใ่นองค์กรอ่ืน และการท ากจิกรรมภายนอกสมาคม 

ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์รอ่ืนใดซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบัสมาคม หรือท าใหข้าดความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน  รวมทั้งพึงหลีกเล่ียงและไม่ท า
กิจกรรมภายนอกสมาคมท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองทางธุรกิจท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี 
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 ทั้งน้ี  การปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์รอ่ืนนอกสมาคมและการท ากิจกรรมภายนอกสมาคมของผูบ้ริหาร
และพนกังานจะตอ้งไม่กระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูบ้ริหารและพนกังานของสมาคม 

แนวทางปฏิบัติ 

 การปฏิบติัหนา้ท่ีในองคก์รอ่ืนนอกสมาคมของผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

7.1.  ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และขดัต่อผลประโยชน์ของสมาคม  

7.2. ไม่กระทบต่อช่ือเสียงหรือกิจการของสมาคมและไม่มีลกัษณะแข่งขนักบัธุรกิจของสมาคม 

7.3. ไม่เป็นการน าความลบัของสมาคมไปใช ้

 7.4. ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตน และเวลาท างานตามปกติ        
รวมทั้งไม่ท าใหข้าดความเป็นอิสระในการปฏิบติังานเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาคม 

7.5 ไม่ใชเ้วลา ขอ้มูล หรือทรัพยสิ์นองสมาคมในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือท ากิจกรรมในองคก์รอ่ืน 

ข้อ 8.   การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการในองค์กรอ่ืน 

ผูบ้ริหารและพนกังานพึงปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาคม     
โดยไมเ่ขา้ไปเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นพนกังานใน  
บริษทัสมาชิก  หรือองคก์รใดๆ ท่ีมีการประกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นคู่แข่งขนักบัสมาคม อนัจะท าให้
ผูบ้ริหารและพนกังานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี   เวน้แต่ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
คณะกรรมการสมาคม หรือกรรมการผูจ้ดัการ (แลว้แต่กรณี) 

แนวทางปฏิบัติ 

หา้มมิใหผู้บ้ริหารและพนกังานเขา้ไปเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือเป็น
กรรมการ หรือเป็นพนกังานในบริษทัสมาชิก หรือองคก์รใดๆ ท่ีมีการประกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็น         
คู่แข่งขนักบัสมาคม อนัจะท าใหผู้บ้ริหารและพนกังานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี  เวน้แต่        
ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการสมาคม หรือกรรมการผูจ้ดัการ  (แลว้แต่กรณี)  โดยจะตอ้ง 
เปิดเผยขอ้มูลใหค้ณะกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการทราบ (แลว้แต่กรณี) และรายงานใหฝ่้ายกฎระเบียบ
และก ากบัดูแลทราบ 
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ข้อ 9.   การลงทุนของผู้บริหารและพนักงาน 

ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการลงทุนและยนิยอมใหส้มาคมตรวจสอบขอ้มูลการลงทุน
ส าหรับบญัชีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีผูบ้ริหาร หรือพนกังาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บผลประโยชน์ทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มท่ีมีลกัษณะการลงทุนและวงเงินเกินกวา่ท่ีสมาคมก าหนด  

แนวทางปฏิบัติ 

 9.1. ผูบ้ริหารหรือพนกังานตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการลงทุนและยนิยอมใหส้มาคมตรวจสอบขอ้มูล            
การลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีวงเงินการลงทุนเกินกวา่ท่ีสมาคมก าหนด  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีท่ีเป็นการลงทุน             
ในตราสารหน้ีท่ีมิใช่พนัธบตัรออมทรัพยห์รือมิใช่การลงทุนผา่นกองทุนรวม 

 9.2. ไม่ซ้ือขายตราสารหน้ีโดยใชข้อ้มูลวงในท่ียงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ (Inside Information)                
ซ่ึงไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 9.3. กรณีท่ีมีการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลเพื่อตนเองผา่นบริษทัท่ีรับจดัการกองทุนส่วนบุคคล         
ใหร้ายงานแก่ฝ่ายกฎระเบียบและก ากบัดูแลทราบ 

ข้อ 10.   การรับของขวัญ ผลตอบแทน  เงินรางวลั  สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด 

ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งไม่เรียกร้อง หรือรับของขวญั ผลตอบแทน เงินรางวลั สิทธิพิเศษ หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดเป็นการส่วนตวัจากสมาชิกของสมาคม บุคคลท่ีอยูใ่นข่ายตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง
สมาคม  ผูอ้อกหลกัทรัพย ์ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของสมาคม  หากการรับนั้นอาจท าให ้    
ขดัหรือแยง้กนักบัการปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมได ้  เวน้แต่เป็นการรับหรือให ้     
ในนามของสมาคม  หรือตามประเพณีปฏิบติัและมีมูลค่าไม่เกินท่ีสมาคมก าหนด 

แนวทางปฏิบัติ 

 10.1. หา้มผูบ้ริหารและพนกังานรับของขวญั ผลตอบแทน เงินรางวลั สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์      
อ่ืนใดเป็นการส่วนตวั ซ่ึงเป็นการรับอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน เวน้แต่ เป็นการรับตามประเพณี
ปฏิบติั  เช่น  เทศกาลคริสตม์าส  เทศกาลปีใหม่ เป็นตน้ และมีมูลค่าไม่เกินกวา่ 5,000 บาทต่อคร้ัง 

 10.2. การรับของขวญั ผลตอบแทน เงินรางวลั สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 
5,000 บาทต่อคร้ัง ใหผู้บ้ริหารและพนกังานรายงานต่อคณะกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้งัคบั-  
บญัชา (แลว้แต่กรณี) และรายงานใหฝ่้ายกฎระเบียบและก ากบัดูแลทราบ 
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ส่วนที ่4 

การก ากบัดูแลและการรายงาน 

________________________________________ 

 

                 กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณสมาคมอยา่งเคร่งครัด            
ในกรณีท่ีกรรมการพบเห็นการปฏิบติัท่ีอาจขดัต่อจรรยาบรรณให้รายงานต่อคณะกรรมการทราบในการ     
ประชุมคณะกรรมการ    และในกรณีท่ีผูบ้ริหารและพนกังานพบเห็นการปฏิบติัท่ีอาจขดัต่อจรรยาบรรณ             
ใหร้ายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการหรือผูบ้งัคบับญัชา และฝ่ายกฎระเบียบและก ากบัดูแลทราบในทนัที 

 

ส่วนที ่5 

บทลงโทษ 

____________________________ 

 
 เม่ือพบวา่กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานกระท าการใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนวธีิปฏิบติัตาม 

“จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”   ใหค้ณะกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้งัคบั 
บญัชาตามสายงาน  (แลว้แต่กรณี)  เป็นผูพ้ิจารณาและก าหนดบทลงโทษตามแนวทางเก่ียวกบัการ 
ลงโทษทางวนิยัขององคก์รก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  
  

    การก าหนดบทลงโทษจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเท่าเทียมเสมอภาค เป็นธรรม  
และไม่เลือกปฏิบติั  โดยอาจเทียบเคียงกบัเหตุฝ่าฝืนท่ีเคยเกิดข้ึนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
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 ฝ่ายกฎระเบียบและก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีปรับปรุง “จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย”          
ใหเ้ป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 อน่ึง จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยฉบบัน้ีอาจยงัไม่ครอบคลุมทุกกรณี ในกรณีท่ี            
มีขอ้ขดัแยง้ใหถื้อค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการสมาคมเป็นท่ีสุด 

 

 

                    จรรยาบรรณฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  15  สิงหาคม  2549  เป็นตน้ไป 

                                              

 

                                                ประกาศ  ณ วนัท่ี  7  สิงหาคม  2549 

                          
                                                            (นายสมหมาย   ภาษี) 

                                 ประธานกรรมการ 
                                         คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 


