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นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
(Good Corporate Governance Policy) 

 
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (“สมาคม”) ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดีและเชื่อมั่นว่ากระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินกิจการของสมาคมให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจ นอกจากน้ันยังเป็นพื้นฐานให้องค์กรเติบโต
อย่างยั่งยืนภายใต้การด าเนินการอยา่งมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
 
หมวดที่ 1 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (“คณะกรรมการสมาคม”) ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับวสิัยทศัน์และภารกิจของสมาคม นโยบายดังกล่าวครอบคลุมหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ได้แก่ โครงสร้างบทบาท ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสมาคม บทบาทหน้าที่ของสมาคม การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้เสีย จริยธรรมทางธุรกิจและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 สมาคมได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ รับทราบกันเป็นการทั่วไป 
นอกจากน้ันยังเผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและถือปฏิบัติ มีการดูแลติดตามผล
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด อีกทั้งยังจัดใหม้ีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้
นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 
หมวดที่ 2 คณะกรรมการ 
 

 1. คณะกรรมการสมาคม (Board of Directors) 
 ข้อบังคับสมาคมได้ก าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการสมาคมไว้ดังต่อไปน้ี 

(1) องค์ประกอบ 
คณะกรรมการสมาคมมีจ านวนไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ 1 คน เป็นกรรมการ

โดยต าแหน่ง และบคุคลซึง่ได้รับเลือกจากสมาชกิสมามัญและวิสามัญจ านวนไม่เกิน 10 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาชิกและ 
ผู้มีส่วนได้เสียกลุม่ต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในตลาด เพื่อให้สอดคล้องกบัการเป็นองค์กร Self-Regulatory Organization (SRO) 
ที่ให้สมาชิกก ากับดูแลตนเอง โดยการสรรหาจากผู้แทนสมาชิกกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสมาคมธนาคารไทย 
สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทย โดยในจ านวนน้ันก าหนดให้เปน็กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการงานประจ า 
พนักงาน หรือลูกจ้างของสมาชิก หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสมาชิก โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

(2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการสมาคมมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารสมาคมให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่ ก ากับดูแลกรรมการผู้ จัดการและผู้บ ริหารงานของสมาคมให้
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บริหารงานตามแนวนโยบายของคณะกรรมการสมาคม นอกจากน้ันยังมีหน้าที่ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ
ค าสั่งของสมาคม รวมถึงการก าหนดจรรยาบรรณสมาคม พิจารณารับและเพิกถอนสมาชิก พิจารณาลงโทษสมาชิก
หรือผู้เกี่ยวข้องทีป่ระพฤตผิิดระเบียบ ข้อบงัคับ ประกาศ ค าสั่งและจรรยาบรรณของสมาคม รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาสมาคม 

(3) การประชุมคณะกรรมการสมาคมและองค์ประชุม 
   สมาคมก าหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมอยา่งเป็นทางการลว่งหน้าตลอดป ีโดยปกติจะประชุม
เดือนละ 1 คร้ัง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความจ าเป็น ซึ่งฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญ
ประชุมโดยระบุระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม  
   ในการประชุมทุกคร้ัง กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นอย่งเปิดเผยและเสรี มีการจดบันทึกการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการสมาคมเพื่อให้
กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 
 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
  สมาคมยึดมั่นในความส าคัญของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสมาคมจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากับดูแลการด าเนินกิจการของฝ่ายบริหาร 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินกิจการของสมาคมเป็นไปตามข้อก าหนดและตามจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ  รวมถึงมีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมกาตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานภายในสมาคมจ านวนอย่างน้อย 2 คน และมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็น
กรรมการสมาคม 

(1) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้สมาคมมีรายงานทางการเงิน

ที่ถูกต้องและเปดิเผยอยา่งเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม สอบทานการ
ปฏิบัติงานของสมาคมใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกับธุรกจิของสมาคม การขอความเหน็และค าอธบิาย เชิญผู้บริหาร 
ผู้สอบบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ชี้แจงข้อเท็จจริงในเร่ืองต่างๆ หรือการด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร และปฏิบัตกิารอืน่ตามที่คณะกรรมการสมาคมมอบหมาย พร้อมทั้งจัดท ารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย ความเห็นเกีย่วกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินประจ าปขีองสมาคม 
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ความเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสมาคม 
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความเห็นเกี่ยวกับรายงานอื่นใดที่สมาชิกควรทราบภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสมาคมด้วย  

(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ในการประชุมแต่ละคร้ังมีการก าหนดวาระการประชุมไว้ลว่งหน้าอยา่งชดัเจน และมีการน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชมุใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผู้เขา้ร่วมประชุมลว่งหน้าก่อนการประชุม เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบ
มีเวลาในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
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   ทั้งน้ี สมาคมก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ  
ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญช ีหรือประธานคณะกรรมการสมาคม เพื่อพิจารณาประเด็นปญัหาทีจ่ าเป็นต้องหารือร่วมกนั 
 
หมวดที่ 3 คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการสมาคมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อท าหน้าที่พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับ
กิจการอย่างใดอย่างหน่ึงของสมาคมตามที่คณะกรรมการสมาคมมอบหมาย โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ดังต่อไปน้ี 

(1) คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด (Market Practice Subcommittee) 
ท าหน้าที่พิจารณาเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของตลาดตราสารหน้ี

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแนวทางก าหนด
ราคายุติธรรมของตราสารหน้ีที่เหมาะสม โดยคณะอนุกรรมการชดุดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก กรรมการสมาคม 
ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนจากธนาคารแหง่ประเทศไทย ผู้แทนจาก
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ กรรมการผู้ จัดการ 
และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ 

(2) คณะอนุกรรมการก ากับดูแลตลาด (Market Regulation Subcommittee) 
ท าหน้าที่พิจารณาเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างและขยายบทบาทของสมาคมในด้านการเป็น

องค์กรก ากับดูแลตนเอง แนวทางส่งเสริมจรรยาบรรณและมาตรฐานการก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดีของตลาดและ
ผู้ค้าตราสารหน้ี ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับและประกาศต่างๆ ของสมาคมในด้านการ
ก ากับดูแลสมาชิกให้เหมาะสม โดยคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาชิก กรรมการสม าคม 
ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนจาก
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ 

(3) คณะอนุกรรมการข้อมูลตราสารหน้ี (Market Information Subcommittee) 
ท าหน้าที่พิจารณาเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างและขยายบทบาทของสมาคมในการเป็นศูนย์กลาง

ข้อมูลตราสารหน้ีและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลตราสารหน้ี ให้สามารถรองรับและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว 
ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาชิก กรรมการสมาคม ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้แทนจากสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ 

(4) คณะอนุกรรมการวินัย (Disciplinary Subcommittee) 
ท าหน้าที่พิจารณาความผิดและลงโทษสมาชกิและผู้ค้าตราสารหน้ีที่ฝา่ฝืนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ฝ่าฝืนข้อก าหนดของสมาคม โดยก าหนดใหค้ณะอนุกรรมการวินัยคณะหน่ึงประกอบด้วยอนุกรรมการวินัยจ านวน 5 คน 
ได้แก่ กรรมการสมาคม 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้มาจากบริษัทสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
ธุรกิจหลักทรัพย์ 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน 
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(5) คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (Appeal Subcommittee) 
ท าหน้าที่วินิจฉัยพิจารณาอุทธรณ์ และพิจารณากลั่นกรองในเร่ืองอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจของ

อนุกรรมการวินัย โดยก าหนดให้คณะอนุกรรมการอุทธรณ์คณะหน่ึงประกอบด้วยอนุกรรมการอุทธรณ์จ านวน 5 คน 
ได้แก่ กรรมการสมาคม 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้มาจากบริษัทสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมาย 1 คน ด้านการบัญชีและการเงิน 1 คน และด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 1 คน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย  

(6) คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Subcommittee) 
ท าหน้าที่พิจารณาเสนอแนะนโยบาย ผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ 

ส าหรับกรรมการในคณะกรรมการสมาคม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้ จัดการให้เหมาะสมต่อหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของสมาคมและสภาวะตลาด รวมทั้งให้ค าปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย
ด้านการบริหารงานบุคคลของสมาคม โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วย กรรมการสมาคมอย่างน้อย 3 คน 
 
หมวดที่ 4 การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ 
 การสรรหาหรือกลั่นกรองคุณสมบัติของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามมติคณะกรรมการ
สมาคม นอกจากน้ัน คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังท าหน้าที่พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการพิจารณาเสนอแนะ หรือให้ความเหน็เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น
ของสมาคมโดยรวม ทั้งน้ี สมาคมก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการสมาคม 
 
หมวดที่ 5  บทบาทหน้าที่ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
 ในฐานะที่สมาคมได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ภายใต้มาตรา 230 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อท าหน้าที่หลักในการ
พัฒนาตลาดตราสารหน้ีของประเทศไทย สมาคมจึงมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญหลายประการ ซึ่งบทบาทหน้าที่หลัก    
ของสมาคมประกอบด้วย 

(1) การเป็นองค์กรก ากับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization (SRO)) อันได้แก่ 

 การติดตามภาวะตลาดและการตรวจสอบการซื้อขายตราสารหน้ี ( Market monitoring & 
surveillance) เพื่อก ากับพฤติกรรมการซื้อขายตราสารหน้ีของสมาชิกและผู้ค้าตราสารหน้ีให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และไม่ให้เกิดการกระท าที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกค้า 

 การตรวจสอบการรายงานข้อมูลการซื้อขายตราสารหน้ีและเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายตราสารหน้ี 
เพื่อให้ตลาดใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการลงทุน 

 การก าหนดจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดรองตราสารหน้ี รวมถึงการออก
กฎระเบียบต่างๆ เพื่อก ากับดูแลสมาชิก การก าหนดกระบวนการพิจารณาความผิด และบทลงโทษผู้ค้าตราสารหน้ีที่
ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการท าธุรกรรมการซื้อขายตราสารหน้ี ซึ่งการออก
ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ของสมาคมจะผ่านการกลั่นกรองและรับฟังความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการชุดที่
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เกี่ยวข้องก่อนจะน าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการสมาคม ทั้งน้ี การออกหรือแก้ไขข้อบังคับทีม่ีผลกระทบกับสมาชกิ 
จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก (Hearing) ทุกคร้ัง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการสมาคม และหากเป็นการออก
หรือแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องกับค่าขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมแล้ว 
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนประกาศใช้  

 การขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหน้ี (Bond trader registration) โดยก าหนดให้มีการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถผู้ค้าตราสารหน้ี ซึ่งครอบคลุมถึงกฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อส่งเสริม
คุณภาพของผู้ปฏิบัติงานในตลาดตราสารหน้ี 

(2) การก าหนดวิธีปฏิบตัิและมาตรฐานต่าง  ๆในตลาดตราสารหน้ี (Market convention and standard) 
เพื่อให้การท าธุรกรรมในตลาดตราสารหน้ีมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน เช่น 

 การก าหนดมาตรฐานการค านวณราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีประเภทต่างๆ 

 การก าหนดสัญลักษณ์มาตรฐานของตราสารหน้ี 

 การก าหนดมาตรฐานด้านงานทะเบียนตราสารหน้ี 

 การจัดท าสัญญาซื้อคืนมาตรฐานของตลาดตราสารหน้ี 

 การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติต่างๆ ในตลาดตราสารหน้ี เช่น มาตรฐานการปฏิบัติ  เ ร่ือง  
วันช าระราคาและส่งมอบของการท าธุรกรรม Outright ตราสารหน้ีกรณีวันหยุดพิเศษ เป็นต้น 

(3) การให้บริการและเป็นศูนย์กลางข้อมูลในตลาดตราสารหน้ี 

 การท าหน้าที่ขึ้นทะเบียนตราสารหน้ี (Bond registration) ทั้งตราสารหน้ีภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการเปิดเผย ติดตามและตรวจสอบขอ้มูลทีเ่กี่ยวข้องกับ
ตราสารหน้ีและผู้ออกตราสารหน้ี 

 เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในตลาดตราสารหน้ีผ่านช่องทางต่างๆ 
ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของตราสารหน้ีในตลาดแรกและข้อมูลการซื้อขายตราสารหน้ีในตลาดรอง ข้อมูลราคา
อ้างอิงต่างๆ (Reference Yield) ของตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุน 

 การท าหน้าที่ Bond pricing agency เพื่อเผยแพร่ราคาอ้างอิงส าหรับการ Mark to market 
ของผู้ลงทุน โดยเฉพาะกองทุนรวมต่างๆ เพื่อก าหนดมูลค่ายุติธรรมส าหรับตราสารหน้ี 

(4) การพัฒนาตลาดตราสารหน้ี (Market development) 

 การพัฒนา Benchmark ต่างๆ เช่น Yield Curve, Bond Index รวมถึงการพัฒนาเพื่อรองรับ
นวัตกรรมทางการเงินประเภทใหม่ๆ 

 จัดท าและเผยแพร่เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงต าราวิชาการ และ
สาระความรู้ใหม่ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดตราสารหน้ีและมาตรฐานจรรยาบรรณต่างๆ  
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 จัดอบรมความรู้ด้านตราสารหน้ีเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านตราสารหน้ีให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนในตราสารหน้ีแก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ประชาชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  

สมาคมยึดมั่นในระบบการก ากับดแูลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผูม้ีส่วนได้เสยีในการท าหน้าที่
เป็นองค์กรก ากับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization (SRO)) และศูนย์กลางข้อมูลด้านตราสารหน้ี ทั้ง น้ี 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่าจะได้รับการก ากับดูแลและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 
 
หมวดที่ 6 สัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 
 คณะกรรมการสมาคมตระหนักถึงสัมพันธภาพและสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียกลุ่มต่างๆ ในอันที่จะให้แต่ละ
กลุ่มได้รับสิทธิอย่างเต็มที่บนพื้นฐานการปฏิบัติตามหลักการที่เป็นธรรม ดังน้ี 

(1) องค์กรก ากับดูแลต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน : สมาคมให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่องค์กรก ากับดูแลก าหนด และพร้อมให้มีการตรวจสอบการด าเนินการของ
สมาคมในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน โดยค านึงถึงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
บรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนการด าเนินการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และหลีกเลี่ยงการ
ด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(2) สมาชิก : มีการก ากับดูแลสมาชิก รวมถึงปฏิบัติต่อสมาชิกอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม อีกทั้งยังจัด
ให้มีกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อช่วยระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจค้าตราสารหน้ีของสมาชิก
และคู่กรณี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อพิพาทต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรม 

(3) ผู้ออกตราสารหน้ี : สมาคมส่งเสริมให้มีการระดมทุนโดยการออกตราสารหน้ี ซึ่งถือเป็นทางเลอืกหน่ึง
ที่ช่วยให้ผู้ออกตราสารหน้ีสามารถระดมทุนได้โดยมีต้นทุนที่ต่ ากว่าการกู้ยืมเงิน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารเงินของบริษัท
ผู้ออกตราสารหน้ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งน้ี สมาคมได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ออกตราสารหน้ีและผู้ที่มี
ศักยภาพในการออกตราสารหน้ีอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อให้ผู้ออกตราสารห น้ีเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอน 
รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหน้ี 

(4) ผู้ใช้บริการข้อมูล : สมาคมตระหนักถึงความส าคัญของผู้ใช้บ ริการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจส าหรับการลงทุนในตราสารหน้ี สมาคมจึงได้พัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ทั้ง
ด้านรูปแบบ เน้ือหา และช่องทางการให้บริการ ทั้งน้ี เว็บไซต์ของสมาคมซึ่งเป็นช่องทางหลักในการให้บริการได้รับการ
กล่าวขวัญจากองค์กรระดับสากลว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลตราสารหน้ีในประเทศไทยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด  

(5) พนักงาน : สมาคมให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศใน
การท างานที่ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) สังคม : สมาคมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรหลักในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการ
ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหน้ี 
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นอกจากน้ี สมาคมยังให้ความส าคัญต่อการให้การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในตลาด   
ตราสารหน้ีและให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท
สมาชิก นักลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สมาชิก รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อการตัดสินใจ  

 
หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 สมาคมตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มี
นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของสมาคมที่เป็นไปตามหลักการบริหารความเสี่ยงของสากล ( Enterprise 
risk management (ERM)) นอกจากน้ัน ยังจัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขึ้นในองค์กร โดยจัดตั้งคณะท างาน
บริหารความเสี่ยง (Risk management working group) ขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบงานและกระบวนการจัดการภายใน
สมาคม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของสมาคม 
 ในส่วนของระบบการควบคุมภายใน สมาคมได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี ซึ่งครอบคลุม
ทุกฝ่ายงานหลัก โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ 
 นอกจากน้ี สมาคมได้จัดให้มีนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน เช่น การจัดให้มี
นโยบายด้าน Chinese Wall เพื่อป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูล และยังมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลตราสารหน้ี การส ารองข้อมูล รวมไปถึงความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพการประมวลผลและความถูกต้องของข้อมูล  
 สมาคมได้จัดให้มี Disaster recovery plan และ Alternate site เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น และจัดให้มีแผนการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง (Business continuity plan) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะในส่วนที่ต้องให้บริการแก่บุคคลภายนอกจะสามารถด าเนินงานได้โดยไม่หยุดชะงักในทุกสถานการณ์  
 
หมวดที่ 8 จริยธรรมทางธุรกิจ 
 สมาคมเชื่อมั่นว่าการมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นพื้นฐานที่ส าคัญใน
การเสริมสร้างและยกระดับการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสมาคมได้อนุมัติจรรยาบรรณสมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทย (Code of conduct) ซึ่งก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของสมาคมยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการเผยแพร่ จรรยาบรรณ
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Code of conduct) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของสมาคม อีกทั้งยังได้
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ  
 
หมวดที่ 9  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 สมาคมตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงมีการก าหนด
แนวนโยบายในเร่ืองดังกล่าวไว้ในจรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ( Code of conduct) โดยก าหนดให้
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ผู้บริหารและพนักงานพึงหลีกเลี่ยงและงดเว้นการกระท าที่อาจก่อให้เกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับสมาคม และ
หากมีการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น ให้ยึดถือผลประโยชน์ของสมาคมเป็นหลัก และต้อง
เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการสมาคม หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บังคับบัญชา พร้อมรายงานให้ฝ่ายกฎระเบียบ
และตรวจสอบทราบโดยทันที นอกจากน้ี ยังได้มีการออกประกาศและระเบียบปฏิบัตงิานสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหฃักทรัพย์ของผู้บริหารและพนักงาน 
การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและขอ้มูลภายใน การขอยืมตัวและโอนย้ายพนักงานเพื่อไปปฏิบัติงานในฝ่ายอื่น เป็นต้น  
 
 


