การกํากับ ดูแ ลกิจ การทีดี (Good Corporate Governance)
ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ( ทย
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย (สมาคม) ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที$ดี
และเชื$อมัน$ ว่ากระบวนการกํากับดูแลกิจการที$ดีเป็ นปั จจัยสําคัญยิ$งที$จะช่วยเสริ มสร้ างประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
ในการดําเนินกิจการของสมาคมให้ บรรลุเป้าหมายและพันธกิจ นอกจากนันยังเป็ นพืนฐานให้ องค์กรเติบโตอย่างยัง$ ยืน
ภายใต้ การดําเนินการอย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายต่างๆที$เกี$ยวข้ อง ตลอดจนสร้ างความเชื$อมัน$ และ
ความไว้ วางใจให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ

หมวดที 1 นโยบายเกียวกับ การกํากับ ดูแ ลกิจ การ
คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไทย ได้ กําหนดนโยบายเกี$ยวกับการกํากับดูแลกิจการที$ดี ซึ$งสอดคล้ อง
กับวิสยั ทัศน์และภารกิจของสมาคม นโยบายดังกล่าวครอบคลุมหลักการกํากับดูแลกิจการที$ดี ได้ แก่ โครงสร้ างบทบาท
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสมาคม บทบาทหน้ าที$ของสมาคม การบริ หารความเสี$ยงและการควบคุมภายใน
สัมพันธภาพกับผู้มีสว่ นได้ เสีย จริ ยธรรมทางธุรกิจและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สมาคมได้ เผยแพร่ นโยบายดังกล่าวให้ ผ้ ูมีสว่ นได้ เสียกลุ่มต่างๆได้ รับทราบกันเป็ นการทัว$ ไป นอกจากนันยัง
เผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้ กรรมการผู้บริ หารและพนักงานทราบและถือปฏิบตั ิ มีการดูแลติดตามผลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
นโยบายที$กําหนด อีกทัง ยังจัดให้ มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายดังกล่าวอย่างสมํ$าเสมอเพื$อให้ นโยบายดังกล่าว
มีความเหมาะสมกับภาวการณ์ที$เปลีย$ นแปลงไป

หมวดที 2 คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ( ทย (Board of Directors)
ข้ อบังคับสมาคมได้ กําหนดโครงสร้ างและองค์ประกอบคณะกรรมการไว้ ดงั ต่อไปนี
(1) องค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการสมาคม มีจํานวนไม่เกิน 11 คน ประกอบด้ วยกรรมการผู้จดั การ 1 คน เป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง
และบุคคลซึ$งได้ รับเลือกจากสมาชิกสามัญและวิสามัญจํานวนไม่เกิน 10 คน ซึ$งเป็ นตัวแทนจากสมาชิกและผู้มีส่วน
ได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ที$มีสว่ นร่ วมในตลาด เพื$อให้ สอดคล้ องกับการเป็ นองค์กร SRO ที$ให้ สมาชิกกํากับดูแลตนเอง โดยการสรรหา
จากผู้แทนสมาชิกกลุม่ ต่างๆ ที$เกี$ยวข้ อง ไม่วา่ จะเป็ นสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารต่างประเทศ และสมาคมบริ ษัท
หลักทรัพย์ โดยในจํานวนนันกําหนดให้ เป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้ องเป็ นบุคคลที$ไม่ใช่
กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จัดการ บุคคลผู้มีอํานาจในการจัดการงานประจํา พนักงาน หรื อลูกจ้ างของสมาชิก หรื อเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสมาชิก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
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(2) บทบาท หน้ าทีและความรับ ผิด ชอบ
คณะกรรมการมี ห น้ า ที$ กํ า หนดนโยบายและกลยุท ธ์ ใ นการบริ ห ารสมาคมให้ เ ป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์
ข้ อ บัง คับ และมติ ข องที$ ป ระชุ ม ใหญ่ กํ า กับ ดูแ ลกรรมการผู้จัด การและผู้บ ริ ห ารงานของสมาคมให้ บ ริ ห ารงานตาม
แนวนโยบายของคณะกรรมการ นอกจากนันยังมีหน้ าที$กําหนดระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และคําสัง$ ของสมาคม รวมถึง
การกําหนดจรรยาบรรณสมาคม พิจารณารับและเพิกถอนสมาชิ ก พิจารณาลงโทษสมาชิกหรื อผู้เกี$ยวข้ องที$ประพฤติ
ผิดระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง$ และจรรยาบรรณของสมาคม รวมถึงการพิจารณาแต่งตังคณะอนุกรรมการและ
ที$ปรึกษาสมาคม
(3) การประชุม คณะกรรมการและองค์ ป ระชุม
สมาคมกําหนดการประชุมคณะกรรมการอย่างเป็ นทางการล่วงหน้ าตลอดปี โดยปกติประชุมเดือนละ 1 ครัง
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ$มเติมตามความจําเป็ น ซึ$งฝ่ ายจัดการ จะส่งหนังสือเชิญประชุมซึ$งระบุ
ระเบีย บวาระการประชุมพร้ อมทังเอกสารประกอบการประชุมให้ กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้ าก่อนการประชุมเป็ นเวลา
อย่างน้ อย 7 วัน เพื$อให้ กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม ยกเว้ นกรณีมีเรื$ องเร่ งด่วน อาจมีการนําส่ง
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ าน้ อยกว่า 7 วัน
ในการประชุมทุกครัง กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผยและเสรี มีการจดบันทึกการประชุม
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที$ผ่านการรับรองแล้ วจากคณะกรรมการสมาคมเพื$อให้ กรรมการและ
ผู้ที$เกี$ยวข้ องสามารถตรวจสอบได้
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
สมาคมยึ ด มั$น ในความสํ า คัญ ของระบบการกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การที$ ดี คณะกรรมการสมาคมจึ ง ได้ แต่ ง ตัง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื$อทําหน้ าที$ตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนินกิจการของฝ่ ายบริ หาร เพื$อให้ มนั$ ใจได้ ว่าการ
ดําเนินกิจการของสมาคมเป็ นไปตามข้ อกําหนด และตามจรรยาบรรณที$พึงปฏิบตั ิ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที$มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระที$ไม่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน
ภายในสมาคมจํานวนอย่างน้ อย 2 คน และมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป็ นกรรมการสมาคม
(1) บทบาท หน้ าทีและความรับ ผิด ชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที$และความรั บผิดชอบในการสอบทานให้ สมาคมมีรายงานทางการเงิ น
ที$ถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที$มีความเหมาะสม สอบทานการ
ปฏิบตั ิงานของสมาคมให้ เป็ นไปตามกฎหมายที$เกี$ยวข้ องกับธุรกิจของสมาคม การขอความเห็นและคําอธิบาย เชิญผู้บริ หาร
ผู้สอบบัญชี และผู้ที$เกี$ ยวข้ องมาให้ ข้อมูล ชี แจงข้ อเท็จจริ งในเรื$ องต่างๆ หรื อการดําเนินการอื$นใดตามที$คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร และปฏิบตั ิการอื$นตามที$คณะกรรมการสมาคมมอบหมาย พร้ อมทังจัดทํารายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ$งประกอบด้ วย ความเห็นเกี$ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื$อถือได้ ของรายงานทางการเงินประจําปี ของสมาคม
ความเห็นเกี$ ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ความเห็นเกี$ ยวกับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสมาคม
ความเห็นเกี$ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายที$เกี$ยวข้ อง และความเห็นเกี$ยวกับรายงานอื$นใดที$สมาชิกควรทราบภายใต้
ขอบเขตหน้ าที$ความรับผิดชอบที$ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการสมาคมด้ วย
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(2) การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุ มแต่ ละครั งมี การกํ าหนดวาระการประชุ มไว้ ล่วงหน้ าอย่ างชัดเจน และมี การนํ าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้ าร่ วมประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมเป็ นเวลาอย่างน้ อย 7 วัน
เพื$อให้ มีเวลาในการพิจารณาเรื$ องต่างๆ หรื อเรี ยกขอข้ อมูลประกอบการพิจารณาเพิ$มเติม
ทังนี สมาคมกํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อยปี ละ 4 ครั ง และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นพิเศษได้ หากมีการร้ องขอจากกรรมการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรื อประธานคณะกรรมการสมาคม เพื$อพิจารณาประเด็นปั ญหาที$จําเป็ นต้ องหารื อร่วมกัน

หมวดที 3 คณะอนุก รรมการ
คณะกรรมการสมาคมได้ แต่งตังคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื$อทําหน้ าที$พิจารณาเสนอแนะเกี$ยวกับกิจการอย่างใด
อย่างหนึง$ ของสมาคมตามที$คณะกรรมการมอบหมาย โดยได้ มีการแต่งตังคณะอนุกรรมการ ดังต่อไปนี
1. คณะอนุก รรมการมาตรฐานปฏิบ ัต ิงานของตลาด (Market Practice Subcommittee)
ทําหน้ าที$พิจารณาเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานปฏิบตั ิงานในด้ านต่างๆ ของตลาดตราสารหนีให้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิ ภาพเหมาะสมและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงให้ คําปรึ กษาและเสนอแนะแนวทางกําหนด
ราคายุติ ธ รรมของตราสารหนี ที$ เ หมาะสม โดยคณะอนุก รรมการชุด ดังกล่า วประกอบด้ วยผู้แ ทนจากสมาชิ ก
กรรมการสมาคม ผู้แทนจากสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสภาวิชาชี พบัญชี
ผู้แทนจากสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์ กรรมการผู้จดั การ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
2. คณะอนุก รรมการกํากับ ดูแ ลตลาด (Market Regulation Subcommittee)
ทําหน้ าที$พิจารณาเสนอแนะแนวทางเสริ มสร้ างและขยายบทบาทของสมาคมในด้ านการเป็ นองค์กรกํากับ
ดูแลตนเอง แนวทางส่งเสริ มจรรยาบรรณและมาตรฐานการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานที$ดีของตลาดและผู้ค้าตราสารหนี
ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะการปรับปรุงแก้ ไขข้ อบังคับและประกาศต่างๆ ของสมาคมในด้ านการกํากับดูแลสมาชิก
ให้ เหมาะสม โดยคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้ วยผู้แทนจากสมาชิก กรรมการสมาคม ผู้แทนจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน กรรมการผู้จดั การ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาต่างๆ
3. คณะอนุก รรมการข้ อ มูล ตราสารหนี ( (Market Information Subcommittee)
ทําหน้ าที$พิจารณาเสนอแนะแนวทางส่งเสริ มและขยายบทบาทของสมาคมในการเป็ นศูนย์กลางข้ อมูลตราสารหนี
และการเพิ$มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการข้ อมูลตราสารหนี ให้ สามารถรองรับและตอบสนองความต้ องการของ
ผู้ที$มีสว่ นร่วมในตลาดตราสารหนีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้ วย ผู้แทนจากสมาชิก
กรรมการสมาคม ผู้แทนจากสํานักงาน ก.ล.ต. ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื$อถือ ผู้แทนจากสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ
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4. คณะอนุก รรมการการลงทุน (Investment Subcommittee)
ทําหน้ าที$กําหนดกรอบนโยบาย เสนอแนะแนวทางการบริ หารเงินลงทุนแก่สมาคม ประเมินผลการดําเนินงาน
ของผู้จดั การกองทุนส่วนบุคคลของสมาคม รวมถึงการพิจารณาเสนอแนะปรับปรุงกฎระเบียบที$เกี$ยวข้ องกับการลงทุน
ของสมาคม โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้ วย กรรมการสมาคม จํานวน 3 คน และกรรมการผู้จดั การ
5. คณะอนุกรรมการวิน ัย (Disciplinary Subcommittee) และคณะอนุกรรมการอุท ธรณ์ (Appeal Subcommittee)
คณะอนุกรรมการวินยั ทําหน้ าที$พิจารณาความผิดและลงโทษสมาชิกและผู้ค้าตราสารหนีที$ฝ่าฝื นหรื อมีสว่ น
เกี$ยวข้ องในการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดของสมาคม โดยกําหนดให้ คณะอนุกรรมการวินยั คณะหนึง$ ประกอบด้ วยอนุกรรมการ
วินยั จํานวน 5 คน ได้ แก่ กรรมการสมาคม 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที$ไม่ได้ มาจากบริ ษัทสมาชิกจํานวนอย่างน้ อย 3 คน
โดยเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ทําหน้ าที$วินิจฉัยพิจารณาอุทธรณ์ และพิจารณากลัน$ กรองในเรื$ องอื$นๆที$อยู่
นอกเหนืออํานาจของอนุกรรมการวินยั โดยกําหนดให้ คณะอนุกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ$งประกอบด้ วยอนุกรรมการ
อุทธรณ์ จํานวน 5 คน ได้ แก่ กรรมการสมาคม 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ$งมิได้ มาจากบริ ษัทสมาชิกอย่างน้ อย 3 คน
โดยเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน ด้ านการบัญชีและการเงิน 1 คน และด้ านธุรกิจหลักทรัพย์ 1 คน และจะต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ด้ วย
6. คณะอนุก รรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน (Nominating and Compensation Subcommittee)
ทําหน้ าที$พิจารณาเสนอแนะนโยบาย ผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื$นๆ
สําหรับกรรมการในคณะกรรมการสมาคม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆและกรรมการผู้จดั การให้ เหมาะสมต่อหน้ าที$
ความรับผิดชอบ สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของสมาคมและสภาวะตลาด รวมทังให้ คําปรึ กษาและเสนอแนะ
นโยบายด้ านการบริ หารงานบุคคลของสมาคม โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้ วย กรรมการสมาคมอย่าง
น้ อย 3 คน

หมวดที 4 การสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและอนุก รรมการ
การสรรหาหรื อกลัน$ กรองคุณสมบัติของคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง ตลอดจนการพิจารณาแต่งตัง
คัดเลือกกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดั การสมาคม เป็ นไปตามมติคณะกรรมการสมาคม นอกจากนัน คณะกรรมการสมาคม
ยังทําหน้ าที$พิจารณาโครงสร้ างค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง รวมถึงการพิจารณาเสนอแนะ หรื อให้ ความเห็นเกี$ยวกับ
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื$นของสมาคมโดยรวม ทังนี สมาคมกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
อนุกรรมการ ดังนี
1. ค่ าตอบแทนกรรมการ
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไทยเป็ นไปตามมติที$ประชุมสามัญสมาชิก ซึ$งกําหนดให้
ประธานกรรมการได้ รับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท และเบียประชุมอีกครังละ 10,000 บาท กรรมการได้ รับค่าตอบแทน
เดือนละ 10,000 บาท และเบียประชุมอีกครังละ 10,000 บาท
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2. ค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามมติคณะกรรมการสมาคม โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับ
ค่าตอบแทนเฉพาะเบียประชุมเป็ นรายครัง โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้ รับเบียประชุมครังละ 12,000 บาท และ
กรรมการตรวจสอบได้ รับเบียประชุมครังละ 8,000 บาท
3. ค่ าตอบแทนอนุก รรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน และะอนุก รรมการการลงทุน
ค่า ตอบแทนอนุก รรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน และะอนุก รรมการการลงทุน เป็ น ไปตามมติ
คณะกรรมการสมาคม โดยประธานอนุกรรมการได้ รับเบียประชุมครังละ 12,000 บาท และอนุกรรมการได้ รับเบียประชุม
ครังละ 8,000 บาท
4. ค่ าตอบแทนอนุก รรมการอืนๆ
คณะอนุกรรมการชุดอื$นๆ ของสมาคม ได้ แก่ คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบตั ิงานของตลาด คณะอนุกรรมการ
กํากับดูแลตลาด คณะอนุกรรมการข้ อมูลตราสารหนี อนุกรรมการวินัย และอนุกรรมการอุทธรณ์ โดยคณะกรรมการ
สมาคมได้ มีมติกําหนดค่าตอบแทนอนุกรรมการแต่ละชุดที$เป็ นบุคคลภายนอกในลักษณะเป็ นเบียประชุม โดยจะจ่ายให้
เป็ นคราวๆเมื$อมีการประชุม โดยประธานอนุกรรมการได้ รับค่าตอบแทนครังละ 4,000 บาท และอนุกรรมการได้ รับ
ค่าตอบแทนครังละ 3,000 บาท

หมวดที 5 บทบาทหน้ าทีของสมาคมตลาดตราสารหนีไ( ทย
ในฐานะที$สมาคมได้ รับใบอนุญาตจัดตังเป็ นสมาคมที$เกี$ยวเนื$องกับธุรกิจหลักทรัพย์ภายใต้ มาตรา 230 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื$อทําหน้ าที$หลักในการพัฒนาตลาดตราสารหนีของประเทศ
สมาคมจึงมีบทบาทหน้ าที$ที$สาํ คัญหลายประการ ซึง$ บทบาทหน้ าที$หลักของสมาคมประกอบด้ วย
1. การเป็ นองค์ ก รกํากับ ดูแ ลสมาชิก (Self-Regulatory Organization: SRO) อันได้ แก่
• การติดตามภาวะตลาดและตรวจสอบการซือขายตราสารหนี (Market Monitoring & Surveillance)
เพื$อกํากับดูแลพฤติกรรมการซือขายของสมาชิกและผู้ค้าตราสารหนีให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที$เกี$ยวข้ อง
และไม่ให้ เกิดการกระทําที$ไม่เป็ นธรรมแก่ลกู ค้ า
• การตรวจสอบรายงานและเผยแพร่ ข้ อมูลการซือขายตราสารหนีเพื$ อให้ ตลาดใช้ เ ป็ นข้ อมูลอ้ างอิ ง
ในการลงทุน
• การกํ า หนดจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิ บัติ ง านในตลาดรองตราสารหนี รวมถึ ง การออก
กฎระเบียบต่างๆ เพื$อกํากับดูแลสมาชิก การกําหนดกระบวนการพิจารณาความผิด และบทลงโทษ
ผู้ค้าตราสารหนีที$ไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที$เกี$ยวข้ อง เพื$อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการทําธุรกรรมการ
ซือขายตราสารหนี ซึง$ การออกข้ อบังคับและประกาศต่างๆ ของสมาคมจะผ่านการกลัน$ กรองและรับฟั ง
ความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการชุดที$เกี$ยวข้ องก่อนจะนําเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการสมาคม
ทังนี การออกหรื อแก้ ไขข้ อบังคับที$มีผลกระทบกับสมาชิก จะมีการรับฟั งความคิดเห็นจากสมาชิก (Hearing)
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ทุกครังก่อนนําเสนอคณะกรรมการสมาคม และหากเป็ นการออกหรื อแก้ ไขประกาศที$เกี$ยวข้ องกับ
ค่าขึนทะเบียนหุ้นกู้ ภายหลังจากได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมแล้ ว จะต้ องผ่านความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนประกาศใช้
• การขึนทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี (Bond Trader Registration) โดยกําหนดให้ มีการทดสอบความรู้
ความสามารถ ซึ$ ง ครอบคลุม ถึ ง เรื$ อ งจรรยาบรรณในการปฏิ บัติ ห น้ า ที$ เ พื$ อ ส่ง เสริ ม คุณ ภาพของ
ผู้ปฏิบตั ิงานในตลาดตราสารหนี
2. การกําหนดวิธ ีป ฏิบ ัต ิแ ละมาตรฐานต่ างๆ ในตลาดตราสารหนี ( (Market Convention / Standard) เพื$อให้
การทําธุรกรรมในตลาดตราสารหนีมีมาตรฐานที$สอดคล้ องกัน เช่น
• การกําหนดมาตรฐานการคํานวณราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารหนีประเภทต่างๆ
• การกําหนดสัญลักษณ์มาตรฐานของตราสารหนี
• การกําหนดมาตรฐานด้ านงานทะเบียนตราสารหนี
• การจัดทําสัญญาซือคืนมาตรฐานของตลาดตราสารหนี
• การกําหนดแนวทางปฏิบตั ติ า่ งๆ ในตลาด อาทิ แนวปฏิบตั ิกรณีวนั หยุดฉุกเฉิน
3. การให้ บ ริก ารและเป็ นศูน ย์ ก ลางข้ อ มูล ในตลาดตราสารหนี (
• การทําหน้ าที$ขึนทะเบียนตราสารหนี (Bond Registration) ทังตราสารหนีภาครัฐและหุ้นกู้ภาคเอกชน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื$อให้ เกิดประสิทธิ ภาพและความโปร่ งใสในการเปิ ดเผย ติดตามและตรวจสอบ
ข้ อมูลที$เกี$ยวข้ องกับตราสารหนีและผู้ออกตราสารหนี
• เป็ น ศูน ย์ ก ลางในการรวบรวมและเผยแพร่ ข้ อ มูล ต่า งๆ ในตลาดตราสารหนี ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ
ประกอบด้ วย ข้ อมูลพืนฐานของตราสารหนีในตลาดแรกและข้ อมูลการซือขายในตลาดรอง ข้ อมูลราคา
อ้ างอิงต่าง ๆ (Reference yield) ของตลาด ข้ อมูลเกี$ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน ตลอดจนข่าวสารต่างๆ
ที$เกี$ยวข้ องกับการลงทุน
• การทําหน้ าที$ Bond Pricing Agency เพื$อเผยแพร่ ราคาอ้ างอิงสําหรับการ mark to market ของผู้ลงทุน
โดยเฉพาะกองทุนรวมต่างๆ เพื$อกําหนดมูลค่ายุติธรรมสําหรับตราสารหนี
4. การพัฒนาตลาดตราสารหนี ( (Market Development)
• การพัฒนา Benchmark ต่างๆ เช่น Yield curve, Bond index รวมถึงการพัฒนาเพื$อรองรับนวัตกรรม
ทางการเงินประเภทใหม่ๆ
• จัดทําและเผยแพร่ เอกสาร สื$อสิ$งพิมพ์ รวมถึงสื$ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมไปถึงตําราวิชาการ และ
สาระความรู้ใหม่ๆ เพื$อเผยแพร่ความรู้ความเข้ าใจเกี$ยวกับตลาดตราสารหนีและมาตรฐานจรรยาบรรณ
ต่างๆ
• จัดอบรมความรู้ ด้ า นตราสารหนี เพื$อ พัฒนาบุค ลากรด้ า นตราสารหนี ให้ มี ประสิทธิ ภาพมากยิ$งขึน
รวมถึงการให้ ความรู้ ความเข้ าใจด้ านการลงทุนในตราสารหนีแก่นกั ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
ทังภาครัฐและเอกชน ประชาชน นิสติ นักศึกษาและผู้สนใจทัว$ ไป
นโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการที ดี ThaiBMA

6

สมาคมยึดมัน$ ในระบบการกํากับดูแลกิจการที$ดี เพื$อสร้ างความเชื$อมัน$ ให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียในการทําหน้ าที$เป็ น
องค์กรกํากับดูแลสมาชิก (SRO) และศูนย์กลางข้ อมูลด้ านตราสารหนี ทังนี เพื$อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมัน$ ใจได้ ว่าจะได้ รับการ
กํากับดูแลและได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน

หมวดที 6 สัม พัน ธภาพกับ ผู้มีส่ วนได้ เ สีย กลุ่ม ต่ างๆ
คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไทยตระหนักถึงสัมพันธภาพและสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ในอัน
ที$จะให้ แต่ละกลุม่ ได้ รับสิทธิอย่างเต็มที$บนพืนฐานการปฏิบตั ิตามหลักการที$เป็ นธรรม ดังนี
1. องค์ ก รกํากับ ดูแ ลต่ างๆ และหน่ ว ยงานภาครั ฐทีให้ ก ารสนับ สนุ น : สมาคมให้ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที$ อ งค์ ก รกํ า กับ ดูแ ลกํ า หนด และพร้ อมให้ มีก ารตรวจสอบการดํ า เนิ น การของสมาคม
ในทุกขันตอนการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงการบริ หารงานด้ วยความซื$อสัตย์ โปร่ งใสและมีประสิทธิภาพ เพื$อให้ บรรลุตาม
ภารกิจที$ได้ รับมอบหมาย สนับสนุนการดําเนินการที$ก่อให้ เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และหลีกเลีย$ งการดําเนินการที$อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2. สมาชิก : มีการกํากับดูแลสมาชิกรวมถึงปฏิบตั ิต่อสมาชิกอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม อีกทังยังจัดให้ มีกระบวนการ
อนุญ าโตตุล าการเพื$ อ ช่ ว ยระงับ ข้ อ พิ พ าทที$ อ าจเกิ ด ขึ นในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ค้ าตราสารหนี ของสมาชิ ก และคู่ก รณี
เพื$อให้ มนั$ ใจได้ วา่ ข้ อพิพาทต่างๆได้ รับการแก้ ไขอย่างเป็ นธรรม
3. ผู้อ อกตราสารหนี :( สมาคมส่งเสริ มให้ มีการระดมทุนโดยการออกตราสารหนี ซึ$งถือเป็ นทางเลือกหนึ$งที$ช่วยให้
ผู้ออกตราสารหนีสามารถระดมทุนได้ โดยมีต้นทุนตํ$ากว่าการกู้ยืมเงิน ซึ$งจะช่วยให้ การบริ หารเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน ทังนี สมาคมได้ จดั อบรมให้ ความรู้ แก่ผ้ อู อกตราสารหนีและผู้ที$มีศกั ยภาพในการออก
ตราสารหนีอย่างสมํ$าเสมอและต่อเนื$อง เพื$อให้ ผ้ ูออกตราสารหนีเข้ าใจถึงวิธีการและขันตอนรวมถึงกฎระเบียบต่างๆ
ที$เกี$ยวข้ องกับการออกตราสารหนี
4. ผู้ใ ช้ บ ริก ารข้ อ มูล : สมาคมตระหนักถึงความสําคัญของผู้ใช้ บริ การข้ อมูลเพื$อการวิเคราะห์และตัดสินใจสําหรับการ
ลงทุนในตราสารหนี สมาคมจึงได้ พฒ
ั นาปรับปรุงเพิ$มประสิทธิภาพการให้ บริ การอย่างต่อเนื$องทังด้ านรู ปแบบ เนือหาและ
ช่องทางให้ บริ การ ทังนี เว็บไซต์ของสมาคมซึ$งเป็ นช่องทางหลักในการให้ บริ การ ได้ รับการกล่าวขวัญจากองค์กรระดับ
สากลว่าเป็ นเว็บไซต์ที$มีข้อมูลตราสารหนีในประเทศที$ครบถ้ วนสมบูรณ์ที$สดุ
5. พนัก งาน: สมาคมให้ ความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน และมุ่งมัน$ ที$จะสร้ างบรรยากาศในการทํางานที$
ดึงดูดและรักษาไว้ ซึ$งพนักงานที$มีคุณภาพ สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที$จําเป็ นอย่างสมํ$าเสมอ เพื$อให้ พนักงานทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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6. สังคม: สมาคมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้ าร่ วมในกิจกรรมต่างๆ
ที$เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ$งเป็ นองค์กรหลักในการให้ ข้อมูลที$เป็ นประโยชน์รวมถึงการให้ ความรู้ที$เกี$ยวข้ อง
กับตลาดตราสารหนี
นอกจากนี สมาคมยังให้ ความสําคัญต่อการให้ การศึกษาเพื$อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในตลาดตราสารหนี
และให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารต่างๆ เพื$อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นบริ ษัทสมาชิก นักลงทุน
และบริ ษัทหลักทรัพย์ที$ไม่ใช่สมาชิก รวมถึง นักเรี ยน นิสติ นักศึกษาและประชาชนทัว$ ไปได้ รับข้ อมูลที$ถกู ต้ อง เพียงพอ และ
ทันต่อการตัดสินใจ ดังนี
• เว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย ได้ แก่ www.thaibma.or.th www.thaibond.com
www.ibond.thaibma.or.th
• จัดให้ มีกระบวนการอนุญาโตตุลาการและกระบวนการรับข้ อร้ องเรี ยน โดยกําหนดช่องทางรับข้ อร้ องเรี ยน
ทางเว็บไซต์ www.thaibma.or.th/sro/complain.html เพื$อให้ การดําเนินการเกี$ ยวกับข้ อร้ องเรี ยน
ข้ อพิพาทต่างๆ หรื อปั ญหาที$เกิดขึนได้ รับการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งอย่างถูกต้ องและเพียงพอ ซึง$ จะทําให้
ผู้ที$เกี$ยวข้ องได้ รับความเป็ นธรรมทุกผ่าย
• จัดงานมอบรางวัลตราสารหนียอดเยี$ยม (ThaiBMA Best Bond Awards) เป็ นประจําทุกปี เพื$อส่งเสริ ม
ให้ เกิดพัฒนาการในด้ านต่างๆของตราสารหนี รวมถึงเสริ มสร้ างคุณภาพและความเป็ นมืออาชีพของ
สถาบันที$ดําเนินธุรกรรมในตลาดซึง$ เป็ นสิง$ สําคัญที$จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื$องและมัน$ คง
ของตลาดตราสารหนี

หมวดที 7 การบริห ารความเสียงและการควบคุม ภายใน
สมาคมตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสี$ยงและระบบการควบคุมภายใน จึงได้ จัดให้ มีนโยบาย
และกรอบการบริ หารความเสี$ย งของสมาคมที$ เ ป็ น ไปตามหลัก การบริ หารความเสี$ย งของสากล (Enterprise Risk
Management / ERM) นอกจากนัน ยังจัดให้ มีโครงสร้ างการบริ หารความเสีย$ งขึนในองค์กร โดยจัดตังคณะทํางานบริ หาร
ความเสี$ยง (Risk Management Working Group) ขึน รวมถึงการพัฒนาระบบงาน และกระบวนการจัดการภายในสมาคม
เพื$อให้ มนั$ ใจได้ ว่าการบริ หารความเสี$ยงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมความเสี$ยงที$มีนยั สําคัญและเกี$ยวข้ องกับ
การดําเนินธุรกิจของสมาคม
ในส่วนของระบบการควบคุมภายใน สมาคมได้ จดั ให้ มีการตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุกปี ซึ$งครอบคลุมทุก
ฝ่ ายงานหลัก โดยมี ก ารรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื$ อให้ มั$น ใจว่า มี การปฏิ บัติ ง านที$ มี
ประสิทธิภาพและมีระบบการควบคุมภายในที$รัดกุมเพียงพอ
นอกจากนีสมาคมได้ จดั ให้ มีนโยบายและระเบียบที$เกี$ยวข้ องกับการควบคุมภายใน เช่น การจัดให้ มีนโยบายด้ าน
Chinese Wall เพื$อป้องกันการรั$วไหลของข้ อมูล และยังมุ่งเน้ นและให้ ความสําคัญกับการรักษาความปลอดภัยของระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้ อมูลตราสารหนี การสํารองข้ อมูล รวมไปถึงความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
เพื$อให้ มนั$ ใจในประสิทธิภาพการประมวลผลและความถูกต้ องของข้ อมูล
สมาคมได้ จดั ให้ มี Disaster Recovery Plan และ Alternate Site เพื$อรองรับเหตุฉกุ เฉินต่างๆ ที$อาจเกิดขึน และ
จัดให้ มีแผนการดําเนินงานต่อเนื$อง (Business Continuity Plan) เพื$อให้ มนั$ ใจว่าระบบปฏิบตั ิงานโดยเฉพาะในส่วนที$ต้อง
ให้ บริ การแก่บคุ คลภายนอกจะสามารถดําเนินงานได้ โดยไม่หยุดชะงักในทุกสถานการณ์

หมวดที 8 จริย ธรรมทางธุร กิจ
สมาคมเชื$อมัน$ ว่าการมีหลักปฏิบตั ิเกี$ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจเป็ นพืนฐานที$สาํ คัญในการเสริ มสร้ าง
และยกระดับการกํากับดูแลกิจการที$ดี คณะกรรมการสมาคมได้ อนุมตั ิจรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (Code of
Conduct) ซึง$ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื$อให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของสมาคมยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
หน้ าที$อย่างถูกต้ องตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที$ดี รวมทังมีการเผยแพร่ จรรยาบรรณสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
โดยการจัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่มมอบให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนของสมาคม ซึ$งพนักงานทุกคนทุกระดับได้
ลงนามรับจรรยาบรรณดังกล่าวและยืนยันการปฏิบตั ิตามซึง$ ถือเป็ นกรอบมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของสมาคม อีกทังยังได้
มอบหมายให้ มีผ้ รู ับผิดชอบทําหน้ าที$ติดตามผลการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื$องและปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้ เหมาะสมอยูเ่ สมอ

หมวดที 9 ความขัด แย้ งทางผลประโยชน์
สมาคมตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ในการป้อ งกัน ไม่ใ ห้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ จึ ง มี ก ารกํ า หนด
แนวนโยบายในเรื$ องดังกล่าวไว้ ในจรรยาบรรณสมาคม (Code of Conduct) โดยกําหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานพึง
หลีกเลี$ยงและงดเว้ นการกระทําที$อาจก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับสมาคม และหากมีการกระทําที$อาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ขึน ให้ ยึด ถื อ ผลประโยชน์ ข องสมาคมเป็ น หลัก และต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มูล ต่ อ
คณะกรรมการ หรื อกรรมการผู้จดั การ หรื อผู้บงั คับบัญชา พร้ อมรายงานให้ ฝ่ายกฎระเบียบและตรวจสอบทราบโดยทันที
นอกจากนียังได้ มีการออกประกาศ และระเบียบปฏิบตั ิงานสมาคมตลาดตราสารหนีไทย เพื$อป้องกันมาให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น ประกาศคณะกรรมการสมาคม เรื$ อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ$งหลักทรัพย์ของ
ผู้บริ หารและพนักงาน ระเบียบปฎิบตั ิงานสมาคม เรื$ อง หลักเกณฑ์ การรั กษาข้ อมูลที$เป็ นความลับและข้ อมูลภายใน
รวมไปถึงระเบียบปฎิบตั ิงานสมาคม เรื$ อง หลักเกณฑ์การขอยืมตัวและโอนย้ ายพนักงานเพื$อไปปฏิบตั ิงานในฝ่ ายอื$น เป็ นต้ น
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