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 สมาคมนี �เป็นสมาคมทีเกียวเนืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์      จดัตั �งขึ �นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ส่วนที� 1 

บททั�วไป 

 

ข้อ 1 สมาคมนี �มีชือวา่ “สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย” 

 เขียนเป็นภาษาองักฤษวา่ “Thai Bond Market Association” 

ข้อ 2 สํานกังานของสมาคมตั �งอยู่ที เลขที 29 อาคารวานิสสา ชั �น 21 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี  

 เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 

ข้อ 3 ตราของสมาคมเป็นเครืองหมาย 

 

ข้อ 4 ในข้อบงัคบันี � 
 “ข้อบงัคบั”  หมายความวา่ ข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย 
 “สมาคม”  หมายความวา่ สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย 
 “สมาชิก”  หมายความวา่ สมาชิกของสมาคม 
 “บริษัทหลกัทรัพย์” หมายความวา่ นิติบคุคลทีได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา่ คณะกรรมการของสมาคม 
 “กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการของสมาคม 
 “กรรมการผู้จดัการ” หมายความวา่ กรรมการผู้จดัการของสมาคม 
 “ตราสารหนี �ขึ �นทะเบียน” หมายความวา่ ตราสารหนี �ทีขึ �นทะเบียนกบัสมาคม 
 “สํานกังาน ก.ล.ต.” หมายความวา่ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
 “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความวา่ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 “เจ้าหน้าทีบริหาร” หมายความวา่ ผู้บริหารของสมาชิกทีได้รับการแตง่ตั �งให้เป็นผู้แทนของสมาชิก  
 “เจ้าหน้าทีกํากบัดแูล” หมายความวา่ ผู้บริหารของสมาชิกทีมีอํานาจในการกํากบัดแูลการปฏิบติังาน     
        ของสมาชิก  
 “ผู้ ค้าตราสารหนี �”  หมายความวา่ เจ้าหน้าทีของสมาชิกทีได้รับการแตง่ตั �งให้เป็นผู้กระทําการแทนใน  
       การซื �อขายตราสารหนี � และขึ �นทะเบียนกบัสมาคม 
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 “การซื �อขาย”  หมายความวา่ การซื �อขายตราสารหนี � 
 “ราคาซื �อขาย”  หมายความวา่ ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซื �อขายตราสารหนี � 
 “ลกูค้า”   หมายความวา่ ลกูค้าทีทําการซื �อขายตราสารหนี �กบัสมาชิก 
 “คูค้่า”   หมายความวา่ สถาบนัการเงินทีได้รับใบอนญุาตค้าหลกัทรัพย์อนัเป็น ตราสาร  

     แห่งหนี � และทําการซื �อขายตราสารหนี �กบัสมาชิก 
“ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความวา่ บคุคลทีถือหุ้นในบริษัทสมาชิกไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม    

      เกินกวา่ร้อยละสิบของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสียงทั �งหมดของ 
      บริษัทนั �น 

“คําสังลงโทษ”  หมายความวา่ คําสังของกรรมการผู้จดัการ และคําสังของคณะอนกุรรมการทีมีผล 
     การลงโทษผู้ ทีฝ่าฝืน หรือมีสว่นเกียวข้องในการฝ่าฝืนข้อกําหนด 
     ของสมาคม   

“การจดัหา”    หมายความวา่  การซื �อพสัดหุรือการจ้างงานบริการ แล้วแตก่รณี 
“พสัด”ุ หมายความวา่  วสัดสุํานกังาน เฟอร์นิเจอร์และเครืองตกแตง่สํานกังาน อปุกรณ์ 

สํานกังาน ยานพาหนะ สิงของทีใช้เพือการบํารุงรักษาหรือซอ่มแซม  
หนงัสือ ประกาศ และแบบพิมพ์ตา่ง ๆ ทีสมาคมกําหนดหรือให้ 
จดัพิมพ์ขึ �นเพือใช้ในกิจการของสมาคม 

“งานบริการ”  หมายความวา่  การจ้างทําของ การจ้างแรงงาน การเช่า หรือการจ้างเหมาบริการ  
แตไ่มร่วมถงึการจ้างลกูจ้างของสํานกังาน 

“โครงการพิเศษ”   หมายความว่า  โครงการใดๆทีสมาคมได้รับเงินสนบัสนนุจากภาครัฐหรือหน่วยงานอืน  
 

ส่วนที� 2 
วัตถุประสงค์ 

 
ข้อ 5 วตัถปุระสงค์ของสมาคมมีดงัต่อไปนี � 
 (1) เป็นศนูย์รวมของข้อมลูด้านตลาดตราสารหนี �และให้บริการข้อมลูตราสารหนี � 

(2) สง่เสริมและพฒันาตลาดตราสารหนี �   การทําธุรกรรมเกียวกบัตราสารหนี � เพือประโยชน์ของสมาชิกและ 
     ผู้ มีสว่นร่วมในตลาดตราสารหนี � 

 (3) สง่เสริม พฒันา และกําหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบติัในการประกอบธรุกิจตราสารหนี �    
 (4) กํากบัดแูลสมาชิกให้ปฏิบติัตามระเบียบ ข้อบงัคบั จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบติัในตลาดตราสารหนี �   
 (5) สง่เสริมและสนบัสนนุการศกึษา วิจยัเกียวกบัตราสารหนี �   รวมถงึรับปรึกษาและให้ความเห็นทางวิชาการ 
      ทีเกียวข้อง   ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารประชาสมัพนัธ์เกียวกบัตลาดตราสารหนี � 
 (6) สง่เสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือระหวา่งสมาชิก   
 (7) ประนีประนอมและแก้ไขข้อพิพาทระหวา่งสมาชิก หรือระหวา่งสมาชิกกบับคุคลภายนอก อนัเนืองมาจาก 
       การประกอบธรุกิจด้านตราสารหนี � 
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 (8) บําเพ็ญสาธารณประโยชน์และกระทํากิจการอืนใดทีเกียวข้องกบัวตัถปุระสงค์ดงักลา่วข้างต้น 

 ทั �งนี � วตัถปุระสงค์ทีกลา่วมาทกุประการไมเ่กียวข้องกบัการเมือง 
  

ส่วนที� 3 
สมาชกิ และสมาชกิภาพ 

 
ข้อ 6 สมาชิกของสมาคมประกอบด้วยบริษัทหลกัทรัพย์ซึงเป็นสมาชิกผู้ก่อตั �งสมาคม และบริษัทหลกัทรัพย์อืน         

ซึงคณะกรรมการมีมติอนมุติัรับเข้าเป็นสมาชิกตามเงือนไขทีกําหนดในข้อบงัคบันี � 
 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ 

(1) สมาชิกสามญั ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ทีมีใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทค้าหลกัทรัพย์ 
     และค้าหลกัทรัพย์ทีเป็นตราสารแห่งหนี � 
(2) สมาชิกวิสามญั ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ทีมีใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า 
     ระหวา่งผู้ ค้าหลกัทรัพย์  

 (3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ทีมีใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทค้าหลกัทรัพย์ 
     ตาม (1) เฉพาะรายทีมีมลูคา่การซื �อขายตราสารหนี � ประเภท outright  โดยเฉลียนบัย้อนหลงัไป 1 ปีปฏิทิน 
     น้อยกวา่100 ล้านบาทตอ่เดือน  

  เมือสมาชิกสมทบมีมลูคา่การซื �อขายตราสารหนี � ประเภท outright โดยเฉลียนบัย้อนหลงัไป 1 ปีปฏิทิน 
 ตั �งแต ่100 ล้านบาทตอ่เดือนขึ �นไป ให้ชําระคา่เข้าเป็นสมาชิกสว่นทีเหลือตาม 116 (1) (ค) และให้เปลียนฐานะ 
 ไปเป็นสมาชิกสามญั  

ข้อ 7 ผู้ ทีมีคณุสมบติัตามข้อ 6 ทีมีความประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมให้ยืนใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิก    
 ตอ่สมาคม ทั �งนี � ตามแบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการทีสมาคมกําหนด 

ข้อ 8 เมือสมาคมตรวจสอบหลกัฐานและคณุสมบติัผู้สมคัรแล้วเห็นวา่ถกูต้องครบถ้วน ให้สมาคมเสนอเรืองตอ่          
 ทีประชมุคณะกรรมการเพือพิจารณาในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อ 9 ในการพิจารณาอนมุติัการเข้าเป็นสมาชิก  คณะกรรมการอาจขอให้ 
 (1) ผู้สมคัรยืนหลกัฐานเอกสารและข้อมลูเพิมเติม 
 (2) ผู้บริหารของผู้สมคัรมารับการสมัภาษณ์ โดยคณะกรรมการ กรรมการผู้จดัการ หรือบคุคลทีคณะกรรมการ  
                   มอบหมาย 
ข้อ 10 เมือคณะกรรมการมีมติอนมุติัให้รับผู้สมคัรรายใดเข้าเป็นสมาชิก ให้สมาคมมีหนงัสือแจ้งให้ผู้สมคัรนั �นทราบ  
 โดยกําหนดเวลาและวิธีการทีผู้สมคัรจะต้องชําระคา่เข้าเป็นสมาชิกหรือคา่โอนสิทธิแล้วแตก่รณี คา่บํารุง และ
 คา่บริการ ตามอตัราและระยะเวลาทีสมาคมกําหนด  
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ข้อ 11 เมือสมาคมได้รับคา่เข้าเป็นสมาชิกหรือคา่โอนสิทธิแล้วแตก่รณี คา่บํารุง  และคา่บริการภายในกําหนดระยะเวลา
ตามข้อ 10 เรียบร้อยแล้ว ให้ถือวา่ผู้สมคัรนั �นเป็นสมาชิกตั �งแตว่นัทีสมาคมได้รับชําระเงินนั �นโดยถกูต้องครบถ้วน 
หรือตั �งแตว่นัทีคณะกรรมการกําหนดซึงต้องไมช้่ากวา่วนัทีผู้สมคัรชําระเงินให้สมาคมครบถ้วน จากนั �นให้สมาคม
ประกาศชือให้สมาชิกทราบเป็นหนงัสือ 

ข้อ 12 เมือปรากฏวา่ 
(1)  ข้อเท็จจริงหรือหลกัฐานตา่งๆทีผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกได้แจ้งหรือได้ยืนไว้กบัสมาคมเพือประกอบการ   
      พิจารณาใบสมคัรขอเข้าเป็นสมาชิกคลาดเคลือนจากความเป็นจริง  หรือ 
(2)  ผู้สมคัรไมชํ่าระคา่เข้าเป็นสมาชิก คา่บํารุง หรือคา่โอนสิทธิแล้วแตก่รณี  ให้แก่สมาคมภายในเวลาที     
      คณะกรรมการกําหนดตามข้อบงัคบันี �        
คณะกรรมการอาจเปลียนแปลงหรือยกเลิกมติทีได้พิจารณาอนมุติัให้รับผู้สมคัรรายนั �น เข้าเป็นสมาชิกก็ได้ 

ข้อ 13 สมาชิกอาจโอนสิทธิการเป็นสมาชิกได้ตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกําหนดโดยให้นํา
ความในข้อ 6 ถงึ ข้อ 12 มาใช้บงัคบัแก่ผู้ขอรับโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกโดยอนโุลม 

 
ส่วนที� 4 

สิทธิและหน้าที�ของสมาชกิ 
   

ข้อ 14 สิทธิของสมาชิกมีดงัตอ่ไปนี � 
 (1)  เข้าร่วมประชมุ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในการประชมุใหญ่ของสมาคม โดยสมาชิกสามญั       
       และวิสามญัเท่านั �นทีมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั �งกรรมการสมาคม 
 (2)  ยืนคําขอขึ �นทะเบียนตราสารหนี �กบัสมาคม ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์  เงือนไข  และวิธีการทีสมาคมกําหนด 
 (3)  เสนอความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําแก่สมาคมและคณะกรรมการในเรืองใดๆอนัเกียวกบักิจการของสมาคม 
 (4)  รับบริการใดๆ ทีสมาคมจดัให้มีขึ �น ทั �งนี � ตามหลกัเกณฑ์  เงือนไข  และวิธีการทีสมาคมกําหนด 

ข้อ 15  หน้าทีของสมาชิกมีดงัตอ่ไปนี � 
(1) ปฏิบติัตามระเบียบ ข้อบงัคบัของสมาคม วินยั จรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปฏิบติังานใน      

ตลาดตราสารหนี �  มติของทีประชมุสมาชิก  และมติคณะกรรมการโดยเคร่งครัด 
(2)  แตง่ตั �งผู้แทนสมาชิก ได้แก่ เจ้าหน้าทีบริหาร (Executive officer) เจ้าหน้าทีกํากบัดแูล (Compliance   

officer) และผู้ ค้าตราสารหนี � (Trader) โดยสมาชิกมีหน้าทีดแูลให้บคุคลดงักลา่วทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตนปฏิบติัตามจรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปฏิบติังานในตลาดตราสารหนี � และระเบียบ
ข้อบงัคบัตา่งๆของสมาคม  

 (3)   รายงานการเสนอราคาซื �อขายและข้อมลูการซื �อขายตราสารหนี �ตามหลกัเกณฑ์  เงือนไข  และวิธีการที  

        สมาคมกําหนด 

(4)   จดัทําและเก็บบนัทกึเอกสารหลกัฐาน รวมทั �งบญัชีการซื �อขายตราสารหนี � เพือประโยชน์ในการตรวจสอบ  
ทั �งนี �ตามหลกัเกณฑ์  เงือนไข  และวิธีการทีสมาคมกําหนด 
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 (5)   รับผิดชอบตอ่การปฏิบติังานของกรรมการ  พนกังาน หรือลกูจ้างของสมาชิกทีเกียวข้องกบัการซื �อขายตราสารหนี � 

 (6)   สง่รายงานและงบการเงินตามแบบ  หลกัเกณฑ์  เงือนไข  และวิธีการทีสมาคมกําหนด 

(7)  ชําระคา่เข้าเป็นสมาชิกหรือคา่โอนสิทธิ คา่บํารุง และคา่บริการตา่งๆ ให้แก่สมาคมตามระเบียบหรือข้อบงัคบั  

      ทีคณะกรรมการกําหนด 

 (8)  ดํารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์สว่นได้สว่นเสียของสมาคม 

(9)  สง่เสริมและสนบัสนนุกิจการของสมาคมรวมทั �งร่วมศกึษา และเสนอข้อคิดเห็นในอนัทีจะเป็นประโยชน์ตอ่         

       การพฒันาตลาดตราสารหนี �โดยรวม 

(10) รายงานให้สมาคมทราบเมือรู้วา่สมาชิกอืนกระทําการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตาม (1) 
 

ส่วนที� 5 
คณะกรรมการสมาคม 

 

ข้อ 16 คณะกรรมการสมาคมประกอบด้วยกรรมการทีสมาชิกสามญัและวิสามญัเลือกเข้ามาไมเ่กิน 11คนโดยในจํานวน 

 นั �นให้เป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 3 คน 

ข้อ 17 กรรมการอิสระตามข้อ 16 ต้องเป็นบคุคลทีไมใ่ช่กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ บคุคลผู้ มีอํานาจในการ
 จดัการงานประจํา พนกังาน หรือลกูจ้าง ของสมาชิกสามญัและวิสามญั หรือเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของสมาชิก
 สามญัและวิสามญั 

ข้อ 18 ให้กรรมการร่วมกนัเลือกตั �งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จดัการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ และตําแหน่งอืนใดตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร  
  กรรมการผู้ ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการผู้จดัการไมน่บัเป็นกรรมการอิสระ คณุสมบติั หน้าที       
 ความรับผิดชอบ และจํานวนกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามทีคณะกรรมการกําหนด  ทั �งนี �ประธานกรรมการ
 ตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ 

ข้อ 19 ทกุครั �งทีมีการเปลียนแปลงตวักรรมการ ให้สมาคมแจ้งชือและตําแหน่งให้สํานกังาน ก.ล.ต.ทราบเพือจดทะเบียน
 เปลียนแปลง ภายใน 30 วนันบัแตว่นัทีมีการเปลียนแปลง 

ข้อ 20 หน้าทีของคณะกรรมการ มีดงัตอ่ไปนี � 
 (1) กําหนดนโยบายในการบริหารสมาคม ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติของทีประชมุใหญ่ 
 (2) กําหนดระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และคําสังของสมาคม 
 (3) กําหนดจรรยาบรรณของสมาคม 
 (4) พิจารณารับและเพิกถอนสมาชิก 
 (5) พิจารณาลงโทษสมาชิกหรือผู้ เกียวข้องทีประพฤติผิดระเบียบข้อบงัคบั  ประกาศ  คําสัง และจรรยาบรรณ  
      ของสมาคม 
 (6) แตง่ตั �งคณะอนกุรรมการและทีปรึกษาสมาคม 
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ข้อ 21 กรรมการต้องมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี � 
 (1) มีสญัชาติไทย 
 (2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นบคุคลล้มละลาย เว้นแตจ่ะพ้นจากการเป็นบคุคลล้มละลายมาแล้วไมน้่อยกวา่สามปี 
 (3) ไมเ่ป็นบคุคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4) ไมเ่คยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงทีสดุให้จําคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับความผิดทีกระทําโดยประมาท 
      หรือความผิดลหโุทษ 

ข้อ 22 ในการเลือกตั �งกรรมการให้สมาชิกสามญั และ/หรือวิสามญัเสนอชือผู้ ทีมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้าม
 ตามข้อ 21 ทีตนเห็นสมควรจะให้เป็นกรรมการตอ่ทีประชมุ โดยต้องมีสมาชิกสามญัหรือวิสามญัอืนรับรอง       
 ไมน้่อยกวา่สองราย 

  การเสนอชือตามวรรคหนึงต้องได้รับการยินยอมจากผู้ ทีได้รับการเสนอชือ หากผู้ ทีได้รับการเสนอชือมิได้
 อยู่ในทีประชมุต้องได้รับการ ยินยอมเป็นหนงัสือ 

ข้อ 23 ให้สมาชิกสามญัและวิสามญัเลือกตั �งกรรมการโดยการออกเสียงเลือกผู้ ทีได้รับการเสนอชือตามข้อ 22 และให้
 เลือกตั �งได้เท่ากบัจํานวนทีจะต้องเลือกตั �งในคราวนั �น 

ข้อ 24 ผู้ ทีได้รับเลือกเป็นกรรมการ คือ ผู้ ทีได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัและหากปรากฏวา่ผู้ ทีได้รับคะแนนเสียง
 เลือกตั �งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการทีต้องเลือกตั �งในครั �งนั �น ให้ใช้วิธีจบัสลาก 

ข้อ 25 ในการออกเสียงเลือกตั �งกรรมการให้กระทําเป็นการเปิดเผย แตเ่มือคณะกรรมการร้องขอหรือสมาชิกสามญัหรือ
 วิสามญัรายใดรายหนึงร้องขอให้การออกเสียงกระทําโดยวิธีลบั  ก็ให้การออกเสียงกระทําโดยวิธีลบั 

ข้อ 26 ให้กรรมการนอกจากกรรมการผู้จดัการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี โดยเมือครบกําหนดทกุๆหนึงปีให้กรรมการ
 นอกจากกรรมการผู้จดัการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม  ถ้าแบ่งเป็นสามสว่นไมไ่ด้ให้ออกโดยจํานวน
 ใกล้เคียงทีสดุกบัหนึงในสาม โดยในปีแรกและปีทีสองใช้วิธีจบัสลากเว้นแตก่รรมการจะตกลงกนัเองเป็นวิธีอืน
 และในปีตอ่ๆไปให้กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสดุเป็นผู้ ต้องออก ในการนี �ให้ถือวา่การออกจากตําแหน่งโดย
 การจบัสลากเป็นการออกตามวาระด้วย 

 การเลือกตั �งกรรมการเพือให้ดํารงตําแหน่งแทนกรรมการทีออกไปตามข้อนี � ให้เลือกตั �งได้เท่าจํานวน
กรรมการทีออกไปเท่านั �น  และให้นําความในข้อ 16 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ 27 เมือกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้ดําเนินการเลือกตั �งใหมภ่ายในหกสิบวนั ในระหวา่งทียงัมิได้มีการ
เลือกตั �งกรรมการขึ �นใหม ่  ให้กรรมการซึงพ้นจากตําแหนง่ดงักลา่วอยู่ในตําแหน่งเพือดําเนินการตอ่ไปจนกวา่
กรรมการซึงได้รับเลือกตั �งใหมเ่ข้ารับหน้าที 

  กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั �งได้อีก  แตจ่ะดํารงตําแหน่งติดตอ่กนัเกินสอง
 วาระมิได้ 
          กรรมการผู้จดัการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีปี และอาจดํารงตําแหน่งติดตอ่กนัเกินกว่าสองวาระได้  
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ข้อ 28 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) เป็นผู้ขาดคณุสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 21 
 (4) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก 
 (5) ทีประชมุสมาชิกมีมติให้ออก 
 (6) เป็นผู้ขาดคณุสมบติัตามข้อ 17  

ความใน (6) ให้มีผลเฉพาะกบักรรมการอิสระเท่านั �น  

ข้อ 29 การเลือกตั �งและการถอดถอนกรรมการตามมติของทีประชมุสมาชิกให้ถือตามเสียงข้างมากของสมาชิกสามญั
 และวิสามญัทีมาประชมุ โดยให้ใช้วิธีการนบัคะแนนซึงแบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี � 

ส่วนที� 1 (ร้อยละ 75) ให้นบัจากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามญัและวิสามญัโดยทีสมาชิกสามญัและ
วิสามญัแตล่ะรายมีสิทธิในการออกเสียงรายละหนึงเสียง และ 
ส่วนที� 2 (ร้อยละ 25) ให้นบัจากการออกเสยีงลงคะแนนของสมาชิกสามญัและวิสามญั โดยคํานวณจากสดัสว่นของ
มลูคา่การซื �อขายตราสารหนี �ประเภท outright ของสมาชิกสามญัหรือวิสามญัแตล่ะราย ในช่วงระยะเวลา 1 ปี  
โดยให้นบัถงึวนัก่อนวนัลงคะแนนเสียง 30 วนั  

ทั �งนี � มลูคา่การซื �อขายของสมาชิกวิสามญัทีนํามาคํานวณ  ให้ใช้เท่ากบัร้อยละ 10 ของมลูคา่ซื �อขายของ
สมาชิกวิสามญัรายนั �นๆ  โดยนบัธุรกรรมการซื �อขายแตเ่พียงขาเดียว  

ข้อ 30 เมือกรรมการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการทีเหลืออยู่อาจแตง่ตั �งผู้ เข้าดํารงตําแหน่งแทน โดยให้
 สดัสว่นในการดํารงตําแหน่งการเป็นกรรมการเป็นไปตามทีระบใุนข้อ 16 และให้กรรมการทีได้รับแตง่ตั �งดํารง
 ตําแหน่งได้เท่ากบัวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน 

ข้อ 31  ให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อยหนึงครั �งภายในหนึงไตรมาส 
   ในกรณีทีประธานสมาคม กรรมการผู้จดัการ หรือกรรมการไมน้่อยกวา่หนึงในสามเห็นสมควรจะให้มี
 การเรียกประชมุคณะกรรมการเป็นพิเศษขึ �นก็ได้ 

ข้อ 32 การประชมุของคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึงหนึงของจํานวนกรรมการทั �งหมด    
จงึจะครบองค์ประชมุ 

  ในการประชมุของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไมม่าประชมุหรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าทีได้ ถ้ามี   
 รองประธานให้รองประธานทําหน้าทีประธานในทีประชมุ ถ้าไมมี่รองประธานหรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบติัหน้าทีได้ให้
 กรรมการทีมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานในทีประชมุ 

ข้อ 33 ในการวินิจฉยัชี �ขาดของทีประชมุคณะกรรมการ ให้ถือตามเสียงข้างมากและในการลงคะแนนให้กรรมการคนหนึง    
มีหนึงเสียง  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในทีประชมุออกเสียงเพิมขึ �นอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชี �ขาด เว้นแต่   
ความตามวรรค 2 
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 ในการวินิจฉยัชี �ขาดการสังลงโทษเพิกถอนสมาชิกภาพ การลงมติวินิจฉยัชี �ขาดของคณะกรรมการต้องมี
จํานวนไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของคณะกรรมการทั �งหมดโดยไมร่วมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียและในการลงคะแนน             
ให้กรรมการคนหนึงมีหนึงเสียงกรรมการผู้ ใดมีสว่นได้เสียในเรืองทีพิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเรืองนั �น 

ข้อ 34 กรรมการผู้ ใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเรืองทีพิจารณา  ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเรืองนั �น 

ข้อ 35 ให้คณะกรรมการแตง่ตั �งคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี �  
(1) คณะอนกุรรมการมาตรฐานปฏิบติังานของตลาด(Market Practice Subcommittee) เพือทําหน้าที

พิจารณาเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานปฏิบติังานในด้านตา่งๆ  ของตลาดตราสารหนี �ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก   คณะกรรมการ   
สํานกังาน ก.ล.ต.  ธนาคารแหง่ประเทศไทย  สภาวิชาชีพบญัชี   สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ   ผู้ดแูลผลประโยชน์  
และผู้ทรงคณุวฒิุในสาขาตา่งๆ 

(2) คณะอนกุรรมการกํากบัดแูลตลาด (Market Regulation Subcommittee) เพือทําหน้าทีพิจารณา
เสนอแนะแนวทางเสริมสร้างและขยายบทบาทของสมาคมในด้านการเป็นองค์กรกํากบัดแูลตนเอง แนวทาง
สง่เสริมจรรยาบรรณและมาตรฐานการกํากบัดแูลการปฏิบติังานทีดีของตลาดและผู้ ค้าตราสารหนี � ตลอดจน
พิจารณาเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขข้อบงัคบัและประกาศตา่งๆ ของสมาคมในด้านการกํากบัดแูลสมาชิกให้
เหมาะสม   โดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก   คณะกรรมการสํานกังาน ก.ล.ต.  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และผู้ทรงคณุวฒิุในสาขาตา่งๆ  

 (3) คณะอนกุรรมการข้อมลูตราสารหนี � (Market Information Subcommittee) เพือทําหน้าทีพิจารณา
เสนอแนะแนวทางสง่เสริมและขยายบทบาทของสมาคมในการเป็นศนูย์กลางข้อมลูตราสารหนี � และการเพิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการข้อมลูตราสารหนี � ให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ ทีมี  
สว่นร่วมในตลาดตราสารหนี �ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก คณะกรรมการ 
สํานกังาน ก.ล.ต.  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ
ผู้ทรงคณุวฒิุในสาขาตา่งๆ 

คณุสมบติั หน้าทีความรับผิดชอบ และจํานวนอนกุรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ให้เป็นไป
ตามทีคณะกรรมการกําหนด 

ข้อ 36 คณะกรรมการอาจแตง่ตั �งทีปรึกษา และคณะอนกุรรมการอืนเพิมเติมจากทีกําหนดไว้ในข้อ  35  เพือทําหน้าที
พิจารณาเสนอแนะเกียวกบักิจการอย่างใดอย่างหนึงของสมาคมตามทีคณะกรรมการมอบหมาย โดยให้ทีปรึกษา
และคณะอนกุรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่งและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามทีคณะกรรมการกําหนด 

   องค์ประชมุและการลงมติของคณะอนกุรรมการตามข้อนี � ถ้าคณะกรรมการไมไ่ด้กําหนดไว้เป็นอย่างอืน  
       ให้นําความในข้อ  32  ข้อ 33 และข้อ 34 มาใช้โดยอนโุลม 

ข้อ 37 กรรมการผู้จดัการต้อง 
 (1) เป็นกรรมการทีได้รับเลือกเข้ามาโดยสมาชิกสามญัและวิสามญั 
 (2) มีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 21 
 (3) เป็นผู้สามารถปฏิบติังานเตม็เวลาให้แก่สมาคม 
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ข้อ 38 กรรมการผู้จดัการมีหน้าทีบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบ   ข้อบงัคบัของสมาคม 
 และมีอํานาจบงัคบับญัชาพนกังานและลกูจ้างของสมาคม  
  ในการบริหารกิจการของสมาคม   กรรมการผู้จดัการต้องรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการ 

ข้อ 39 คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการทีเกียวกบับคุคลภายนอก และเพือการนี �คณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการปฏิบติัการแทนได้โดยไมข่ดัตอ่ระเบียบ หรือข้อบงัคบัทีคณะกรรมการกําหนดไว้  
ก็ได้  โดยการมอบหมายหน้าทีดงักลา่วให้ทําเป็นหนงัสือ 

ข้อ 40 เมือตําแหน่งกรรมการผู้จดัการวา่งลงหรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าทีได้  ให้คณะกรรมการแตง่ตั �งกรรมการหรือพนกังาน 
ของสมาคมคนใดคนหนึงเป็นผู้ ทําการแทนเป็นการชัวคราวได้ ในการนี �ให้ผู้ ทําการแทนมีอํานาจและหน้าที

 เช่นเดียวกบักรรมการผู้จดัการ 

ข้อ 41 ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามทีทีประชมุสมาชิกของ
 สมาคมกําหนด 
  ให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  ทีปฏิบติังานให้แก่สมาคมเตม็เวลาหรือ
 ตามเงือนไขของเวลาทีคณะกรรมการกําหนดได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนตามทีคณะกรรมการ
 กําหนด 
  ให้กรรมการผู้จดัการได้รับเงินเดือนและหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด 

 
ส่วนที� 6 

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 
 

หมวดที� 1 
จรรยาบรรณสมาชกิ 

 
ข้อ 42  สมาชิกต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณทีเกียวข้องตามทีกําหนดโดยเคร่งครัด รวมทั �งสมาชิกต้องดําเนินการ

ควบคมุดแูลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน หรือบคุคลทีอยู่ภายใต้การควบคมุของสมาชิก  ไมว่า่โดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อมปฏิบติัตามจรรยาบรรณทีเกียวข้องตามทีกําหนดโดยเคร่งครัด หากบคุคลดงักลา่วของสมาชิก
ใด    ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามให้ถือวา่สมาชิกกระทําผิดจรรยาบรรณ เว้นแตส่มาชิกจะพิสจูน์ได้วา่ มิได้มีสว่นร่วม
หรือรู้เห็นในการกระทําดงักลา่ว 

ข้อ 43 ความซือสตัย์ในวิชาชีพ 
  สมาชิกต้องประกอบธุรกิจด้วยความซือสตัย์ สจุริต  และมีจริยธรรม  ในการดําเนินงานทีเกียวข้องกบั
 ลกูค้าหรือประชาชน บริษัทหลกัทรัพย์ รวมทั �งสมาชิกรายอืน 

ข้อ 44   การปฏิบติัอย่างเป็นธรรม และอย่างมีความรู้ความสามารถ  
                 สมาชิกต้องปฏิบติัตอ่ลกูค้า / คูค้่า อย่างเป็นธรรม และไมเ่ลือกปฏิบติัตลอดจนให้บริการโดยใช้ความรู้
 ความสามารถอย่างเตม็ทีด้วยความระมดัระวงั ด้วยข้อมลูทีเพียงพอและมีหลกัฐานทีสามารถอ้างอิงได้ 
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ข้อ 45  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์   
สมาชิกต้องจดัให้มีมาตรการในการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงอาจ

ทําได้โดยการเปิดเผยข้อมลู หรือโดยปฏิเสธทีจะให้บริการหรือโดยวิธีการอืนใดทีเหมาะสม  หากเกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ขึ �น  ให้สมาชิกปฏิบติัตอ่ลกูค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  และสมาชิกต้องละเว้นจากการ 
เอาเปรียบลกูค้า / คูค้่า    

สมาชิกต้องเปิดเผยให้ลกูค้า / คูค้่า ทราบในกรณีทีสมาชิกมีสว่นได้เสียไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม
เกียวเนืองกบัเรืองทีให้บริการนั �น  

ข้อ 46  ความเป็นอิสระ   
  สมาชิกต้องดําเนินงานด้วยความเป็นอิสระ  โดยไมส่ญัญาวา่จะให้หรือเรียกร้องหรือรับซึงผลตอบแทน
 (อามิสสินจ้าง) ใด ซึงจะทําให้ขดัหรือแย้งกนักบัหน้าทีทีสมาชิกหรือพนกังานหรือตวัแทนของสมาชิกพงึมีตอ่ลกูค้า
 ในการประกอบธรุกิจ 

ข้อ 47 การป้องกนัการทําธุรกรรมทีผิดกฎหมาย     
  ห้ามมิให้สมาชิกช่วยเหลือหรือสนบัสนนุการกระทําอนัเป็นความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
 ตลาดหลกัทรัพย์ หรือการกระทําอนัเป็นความผิดเกียวกบัทรัพย์โดยทจุริต หรือการกระทําอนัเป็นภยัตอ่เศรษฐกิจ 

หรือความมันคงของประเทศ ตลอดจนปกปิดหรือมีสว่นในการยกัย้ายหรือจําหน่ายทรัพย์สินทีได้มาเนืองจากการ 
กระทําดงักลา่ว 

ข้อ 48 ความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า 
(1) ข้อตกลงและความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า  

ในการทําข้อตกลงหรือในการทํานิติกรรมเพือให้บริการลงทนุกบัลกูค้า  สมาชิกจะต้องให้รายละเอียด
ของหลกัการในการให้บริการอย่างเพียงพอ   สมาชิกจะต้องไมทํ่าหนงัสือหรือสญัญาใดๆ  เพือยกเลิกหรือจํากดั
ความรับผิดชอบของตนเองทีมีหน้าทีต้องปฏิบติัตอ่ลกูค้าตามกฎหมาย หรือข้อกําหนดขององค์กรกํากบัดแูล    
(2) การดําเนินการเพือให้ลกูค้าได้ราคาทีเหมาะสมทีสดุ 

ในการซื �อขายตราสารหนี �เพือลกูค้าหรือกบัลกูค้า   สมาชิกต้องดําเนินการตามสมควรให้แน่ใจวา่ลกูค้า
ได้ราคาทีเป็นธรรมและเหมาะสมทีสดุภายใต้สภาวะตลาดขณะนั �น โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น         
สภาพคลอ่งของตลาดและตราสารหนี �  ขนาด   และประเภทของรายการ  ทีมาและจํานวนของราคาเสนอซื �อขาย
ในขณะนั �น 
(3) การเลิกให้บริการธุรกิจ   

  ในกรณีทีสมาชิกต้องการเลิกให้บริการธุรกิจแก่คูค้่าและลกูค้ารายใด  สมาชิกจะต้องดําเนินการให้งาน  
 ทีค้างอยู่เสร็จสมบรูณ์หรือจดัการโอนไปให้บริษัทอืนทําตอ่ไป    
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ข้อ 49  การรักษาความลบัของลกูค้า / คูค้่า  
  สมาชิกต้องรักษาความลบัของลกูค้า / คูค้่า และต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล ข้อมลูการซื �อขายหรือ
 ข้อมลูทางการเงินของลกูค้า / คูค้่าทีตนได้ลว่งรู้มาเนืองจากการดําเนินธุรกิจ อนัเป็นข้อมลูทีตามปกติวิสยัจะ     
 พงึสงวนไว้ไมเ่ปิดเผยให้บคุคลอืนทราบ เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าทีกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจาก
 เจ้าของข้อมลูทีเกียวข้องแล้ว 

ข้อ 50 การซื �อขายกบัลกูค้าหรือคูค้่า     
 (1) การตกลงซื �อขาย   

ในการตกลงซื �อขาย  สมาชิกจะต้องปฏิบติัตอ่คูค้่าและคําสังของลกูค้าอย่างเป็นธรรม และเมือตกลงทีจะ
ซื �อขายกนัแล้ว  สมาชิกจะต้องดําเนินการตามข้อตกลงนั �นโดยทนัที   

 (2) การควบคมุวงเงิน  
  ในขณะใดขณะหนึง  สมาชิกจะต้องดําเนินการควบคมุให้ผู้ ค้าตราสารหนี �ติดตามวงเงินทีตนรับผิดชอบ
 และวงเงินทีกิจการจะทําธุรกรรมกบัลกูค้า / คูค้่าแตล่ะราย  ตลอดจนความเสียงด้านตา่งๆ  อย่างเคร่งครัด   

ข้อ 51 ลกัษณะการปฏิบติัทีมิชอบ   
  สมาชิกต้องละเว้นการกระทําทีมิชอบตามทีสมาคมประกาศกําหนด    

ข้อ 52 การติดตอ่และให้คําแนะนําเกียวกบัการลงทนุ 
(1) สมาชิกต้องจดัให้มีผู้ ทําหน้าทีติดตอ่หรือให้คําแนะนําให้แก่ลกูค้าตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด
และต้องควบคมุดแูลให้ผู้ ทําหน้าทีดงักลา่วปฏิบติังานตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนดด้วย 
(2) ในการให้คําแนะนําหรือการเสนอข้อมลูหรือการเผยแพร่ข้อมลูเพือการลงทนุในตราสารหนี �ใดๆ สมาชิก
จะต้องกระทําภายใต้ความรู้  ความชํานาญบนพื �นฐานของเหตผุลอย่างมีหลกัวิชา  และต้องไมใ่ห้คําแนะนําหรือ
ข้อมลูทีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคญัเกียวกบัการลงทนุ 
(3) สมาชิกต้องทําความรู้จกัลกูค้า / คูค้่า โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มีเอกสารทีแสดงความมีตวัตนของลกูค้า / คูค้่า 
หรือผู้ ทีมีอํานาจในการตดัสนิใจซื �อขาย  ในกรณีทีลกูค้า / คูค้่าเป็นนิติบคุคล 
(4) ในการติดตอ่ซื �อขายกบัลกูค้ารายย่อย  สมาชิกต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การให้ข้อมลูและการจดัทําเอกสาร
หลกัฐานการให้คําแนะนําเกียวกบัการลงทนุตามทีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด  

ข้อ 53 ผลประโยชน์สว่นรวม     
สมาชิกต้องให้ความร่วมมือแก่หมูค่ณะในกิจกรรมเพือประโยชน์สว่นรวมและต้องรักษาไว้ซึงผลประโยชน์

สว่นรวมเหนือผลประโยชน์สว่นตน    

ข้อ 54 สมัพนัธภาพตอ่ผู้ ร่วมธุรกิจ   
  สมาชิกต้องละเว้นจากการกระทําอนัเป็นการกลา่วร้ายตอ่สมาชิกด้วยกนั  หรือการกระทําอนัก่อให้เกิด
 ความแตกแยกกนัในหมูค่ณะ เว้นแตเ่มือสมาชิกเห็นวา่การกระทําหรือการประกอบธรุกิจของคูค้่า หรือผู้ ร่วม
 ธุรกิจนั �นเป็นการละเมิดกฎข้อบงัคบั หรือผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ  สมาชิกต้องรายงานตอ่องค์กรกํากบั
 ดแูลในทนัที 
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ข้อ 55  ความสมัพนัธ์กบัผู้ กํากบัดแูล    
 (1) การให้ความร่วมมือ 

 สมาชิกต้องให้ความร่วมมือและให้รายละเอียดกบัเจ้าหน้าทีองค์กรกํากบัดแูลทีมีอํานาจหน้าทีในการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของสมาชิกและการซื �อขายตราสารหนี � รวมทั �งในการสอบสวนคําร้องเรียนของคูค้่า 

 (2) การเปิดเผยข้อมลู 
  หากมีข้อมลูใดๆ ของสมาชิกทีขดัตอ่กฎหมายทีองค์กรกํากบัดแูลควรทราบ สมาชิกต้องแจ้งให้องค์กรที 

กํากบัดแูลทราบโดยไมช่กัช้า     

ข้อ 56 การจดัองค์กรและการควบคมุภายใน 
 (1) โครงสร้างองค์กร  
  สมาชิกต้องจดัให้มีรูปแบบการจดัโครงสร้างองค์กรเพือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  มีระบบการ
 ควบคมุและการตรวจสอบภายในทีรัดกมุ  มีการบนัทกึข้อมลูและมาตรการป้องกนัการลว่งรู้ข้อมลูภายในระหวา่ง
 หน่วยงานและบคุลากรของสมาชิก (Chinese wall)  อย่างเหมาะสม  ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบคุลากรทีมี
 ความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบติัหน้าที  โดยสมาชิกจะต้องกําหนดกฎระเบียบการปฏิบติังานให้
 สอดคล้องกบักฎหมายระเบียบปฏิบติั และกฎเกณฑ์ตา่งๆทีใช้บงัคบั และควบคมุดแูลให้ผู้ ค้าตราสารหนี �ของตน
 ปฏิบติังานตามกฎระเบียบดงักลา่ว    
 (2) การมอบหมายอํานาจหน้าที  

สมาชิกจะต้องมีการแตง่ตั �งและมอบอํานาจการดําเนินการต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารและผู้ ค้าตราสารหนี �  
ของตนอย่างเหมาะสมและเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะต้องรับผิดชอบตอ่การดําเนินการใดๆของผู้บริหารและ
ผู้ ค้าตราสารหนี �ทีได้รับมอบหมายนั �น   

 (3) การรักษาทรัพย์สินและแยกบญัชีทรัพย์สินของลกูค้า    
  ในกรณีทีสมาชิกเก็บรักษาทรัพย์สินของลกูค้า  สมาชิกต้องจดัให้มีการเก็บรักษาทรัพย์สนิของลกูค้าและ 

มีการป้องกนัรักษาอย่างเหมาะสม และจดัให้มีการแยกบญัชีทรัพย์สนิของลกูค้าให้ชดัเจน   
 (4) การควบคมุวงเงินของลกูค้า / คูค้่า 

สมาชิกจะต้องไมยิ่นยอมให้ลกูค้าซื �อขายตราสารหนี �จนเกินฐานะหรือวงเงินของลกูค้า   และควรจดัให้มี
การพิจารณาทบทวนวงเงินดงักลา่วให้เหมาะสมอยู่เสมอ   

ข้อ 57 การปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคบั    
 (1) การดําเนินงานตามกฎ  ระเบียบ  และข้อบงัคบั  
  สมาชิกจะต้องปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือข้อบงัคบัทีเกียวข้องรวมทั �งต้องไมมี่สว่นเกียวข้องหรือ
 ให้ความช่วยเหลือผู้ อืนในการทําผิดกฎหมาย ระเบียบ  หรือข้อบงัคบั  
 (2) การบนัทกึและจดัเก็บ   
  สมาชิกจะต้องดําเนินการให้มีระบบการบนัทกึและเก็บรักษาข้อมลูอย่างเพียงพอและครบถ้วนรวมทั �ง 
 พร้อมทีจะให้เจ้าหน้าทีจากองค์กรกํากบัดแูลสามารถเข้าตรวจสอบข้อมลูดงักลา่วได้ 
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 (3) การรับข้อร้องเรียนจากลกูค้า / คูค้่า    
   สมาชิกจะต้องจดัให้มีระเบียบวิธีการทํางานเกียวกบัการร้องเรียนจากลกูค้า/คูค้่า มาตรการแก้ไขที
 เหมาะสมและรวดเร็ว รวมทั �งจะต้องแจ้งให้ลกูค้า/คูค้่าทราบถงึวิธีอืนทีคูค้่าและลกูค้าจะร้องเรียนได้ภายใต้
 ข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบงัคบัทีเกียวข้อง   
 (4) การขึ �นทะเบียนผู้ ค้าตราสารหนี �และอบรมจรรยาบรรณ   
    ในการซื �อขายตราสารหนี �  สมาชิกต้องแตง่ตั �งผู้ ค้าตราสารหนี �ทีขึ �นทะเบียนกบัสมาคมตามหลกัเกณฑ์
 และวิธีการทีสมาคมกําหนด   และจดัให้มีการฝึกอบรมจรรยาบรรณแก่ผู้ ค้าตราสารหนี �อย่างตอ่เนือง    
 (5) ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน   
  สมาชิกจะต้องดําเนินการให้รายงานทางการเงินมีความถกูต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจบุนัและจะต้อง
 เปิดเผยหรือเผยแพร่รายงานทางการเงินตามทีองค์กรกํากบัดแูลทีเกียวข้องกําหนด   

ข้อ 58 ความมันคงทางการเงิน   
 (1) ความเพียงพอของเงินกองทนุ 
  สมาชิกต้องดํารงเงินกองทนุให้เพียงพอตอ่การประกอบธุรกิจและสามารถรองรับความเสียงทีอาจจะ 
 เกิดขึ �นจากการประกอบธุรกิจ 
 (2) สภาพคลอ่งและคณุภาพของทรัพย์สิน 
  สมาชิกต้องดําเนินการให้ทรัพย์สินทีเกิดจากการประกอบธรุกิจมีสภาพคลอ่งและคณุภาพทีดี 

ข้อ 59 ขั �นตอนการปฏิบติัในกรณีฉกุเฉิน (Contingency Plan)   
  สมาชิกต้องวางแผนเพือรองรับเหตกุารณ์ฉกุเฉินในการปฏิบติังานด้านการเงิน ทั �งในหน่วยงานทีเกียวกบั     

การค้าตราสารหนี �  (Front Office) และหน่วยงานหลงัการซื �อขาย  (Back Office)   เพือให้การปฏิบติังานสามารถ 
ดําเนินไปอย่างตอ่เนืองในกรณีทีเกิดวิกฤติการณ์หรือภยัพิบติัตา่งๆ นอกจากนี �ผู้บริหารควรทบทวนแผน          
เป็นประจําเพือให้แผนมีความพร้อมและทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา 

ข้อ 60  ให้สมาชิกวิสามญัปฏิบติัตามจรรยาบรรณในหมวดนี �ด้วยโดยอนโุลม แตใ่ห้ยกเว้น ข้อ 52 และ ข้อ 57 (4)  
ไมต้่องปฏิบติั 

 
หมวดที� 2 

จรรยาบรรณผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี � 
 
ข้อ 61   ผู้บริหารและผู้ ค้าตราสารหนี �จะต้องปฏิบติั เช่นเดียวกบัจรรยาบรรณสมาชิกตามหมวดที 1 รวมถงึจรรยาบรรณ 

ทีเกียวข้องโดยอนโุลม   และในกรณีทีผู้บริหารหรือผู้ ค้าตราสารหนี �มีจรรยาบรรณอืนใดกําหนดไว้โดยเฉพาะให้ 
พงึปฏิบติัตามด้วย   

ข้อ 62 การเลี �ยงรับรอง  การรับของขวญั    
 (1) ผู้บริหารต้องกําหนดขอบเขตการเลี �ยงรับรอง การให้หรือการรับของขวญัหรือผลตอบแทนใด ๆ ไมใ่ห้มากหรือ 
      บ่อยจนเกินไปอนัสอ่ไปในทางทีผิดปกติ 
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 (2) ผู้ ค้าตราสารหนี �ต้องแจ้งให้ผู้บริหารทราบ  หากได้รับการเลี �ยงรับรองหรือของขวญั หรือผลตอบแทนใดๆ ทีมี 
         มลูคา่มากหรือบ่อยผิดปกติ 

ข้อ 63 การปฏิบติัตามมาตรฐานเยียงผู้ประกอบวิชาชีพ  
  ผู้บริหารและผู้ ค้าตราสารหนี �จะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกบัวิชาชีพของตน โดยจะต้องไมก่ระทําหรือ
 เกียวข้องกบักิจกรรมใดๆ ทีแสดงให้เห็นวา่เป็นการปฏิบติัทีไมเ่หมาะสมกบัวิชาชีพ เช่น การพนนั หรือการ        
 เสพของมนึเมาในระหวา่งปฏิบติัหน้าที  เป็นต้น 

ข้อ 64 การซื �อขายเพือบญัชีของผู้ ค้าตราสารหนี �    
ผู้บริหารควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนอนญุาตให้ผู้ ค้าตราสารหนี �ซื �อขายตราสารหนี �เพือบญัชีของตนเอง    

หากพิจารณาแล้วเห็นวา่ควรอนญุาตให้กระทําได้  ผู้บริหารมีหน้าทีต้องออกระเบียบและวิธีปฏิบติัในการซื �อขาย
ตราสารหนี �เพือบญัชีของผู้ ค้าตราสารหนี � เพือป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน    และผู้ ค้าตราสารหนี �จะต้องดําเนินการ
ตามแนวทางทีองค์กรกําหนดในเรืองการซื �อขายตราสารหนี �เพือบญัชีสว่นตวัอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 65 ภาษาทีใช้ในการซื �อขายตราสารหนี �    
  ผู้ ค้าตราสารหนี �ควรใช้ภาษาในการตกลงซื �อขายทีชดัเจนและไมก่่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลือนและ
 ควรเป็นภาษาทียอมรับกนัโดยทัวไปในตลาดตราสารหนี �    

ข้อ 66 ข้อพิพาทกบัลกูค้า / คูค้่า    
หากลกูค้า / คูค้่าปฏิเสธการซื �อขายตามทีได้ตกลงกนัไว้ หรือมีข้อพิพาทอืนใดเกียวกบัการซื �อขาย       

ตราสารหนี � ผู้ ค้าตราสารหนี �จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบทนัที พร้อมทั �งจดัทํารายงานประกอบการชี �แจง         
ข้อพิพาททีเกิดขึ �น   

ข้อ 67 การหาประโยชน์จากตําแหน่งหน้าทีโดยมิชอบ    
  ผู้ ค้าตราสารหนี �จะต้องไมอ่าศยัตําแหน่งหน้าทีของตนเพือให้ได้มาซึงผลประโยชน์โดยมิชอบ 

 
ส่วนที� 7 

วินัยและการลงโทษสมาชกิ 
 

ข้อ 68 สมาชิกใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามหน้าทีของสมาชิกตามข้อกําหนดของสมาคม คณะกรรมการอาจมีมติลงโทษ
 สมาชิกนั �นอย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างประกอบกนั ดงัตอ่ไปนี � 
  (1) ตกัเตือน 
  (2) ภาคทณัฑ์ 
  (3) ปรับ 
  (4) ตดัสิทธิในการใช้สทิธิใดๆ ในฐานะสมาชิก 
  (5) ให้พ้นจากสมาชิกภาพของสมาคมตามข้อ  110 (3) 
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ข้อ 69 สมาชิกใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามหน้าทีของสมาชิกตามข้อกําหนดของสมาคม หากคณะกรรมการพิจารณา  
เห็นวา่การฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัหน้าทีดงักลา่วเป็นการกระทําหรือมีสว่นร่วมกระทําโดยกรรมการ พนกังาน หรือ 
ลกูจ้างของสมาชิก คณะกรรมการอาจมีคําสังให้สมาชิกนั �นพิจารณาลงโทษกรรมการ พนกังาน หรือลกูจ้างของ
สมาชิกดงักลา่วได้ตามทีเห็นสมควร 

 
หมวดที� 1 

การพจิารณาและดาํเนินการทางวินัย 
 
ข้อ 70 ให้คณะกรรมการแตง่ตั �งคณะอนกุรรมการวินยัคณะหนึงหรือหลายคณะ เพือทําหน้าทีพิจารณาความผิดและ
 ลงโทษและปฏิบติัหน้าทีตามข้อบงัคบันี � 

ข้อ 71 ให้คณะอนกุรรมการวินยัคณะหนึงประกอบด้วยอนกุรรมการวินยัจํานวน 5 คน ได้แก่ กรรมการสมาคม 1 คน
 ผู้ทรงคณุวฒิุซึงมิได้มาจากบริษัทสมาชิก จํานวนอย่างน้อย  3 คน โดยเป็นผู้ทรงคณุวฒิุด้านธุรกิจหลกัทรัพย์       
 1  คน  ผู้ทรงคณุวฒิุด้านกฎหมาย 1 คน และให้กรรมการผู้จดัการเป็นอนกุรรมการวินยัโดยตําแหน่ง 
  ให้คณะกรรมการเลือกประธานอนกุรรมการวินยั จากอนกุรรมการวินยัตามวรรคหนึง   
  ให้กรรมการผู้จดัการแตง่ตั �งพนกังานของสมาคมอย่างน้อยคนหนึงทําหน้าทีเป็นเลขานกุาร  ดําเนินการ 
 รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลกัฐานทีเกียวข้องตรวจสอบและเสนอความเห็นพร้อมทั �งข้อเท็จจริง และ         
 ข้อกฎหมายตอ่คณะอนกุรรมการวินยั  ตลอดจนดําเนินการอืนใดเพือปฏิบติัตามข้อบงัคบันี � 

ข้อ 72 นอกจากกรรมการผู้จดัการ ให้อนกุรรมการวินยัมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  2   ปี 
ในกรณีทีอนกุรรมการวินยัพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการแตง่ตั �งอนกุรรมการวินยัขึ �นใหม ่

ในระหวา่งทียงัไมไ่ด้มีการแตง่ตั �งอนกุรรมการวินยัขึ �นใหม ่ ให้อนกุรรมการวินยัซึงพ้นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่ง
เพือปฏิบติัหน้าทีตอ่ไปจนกวา่อนกุรรมการวินยัซึงได้รับแตง่ตั �งใหมเ่ข้ารับหน้าที 

ข้อ 73 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  อนกุรรมการวินยัพ้นจากตําแหน่งเมือ 
 (1)  ตาย 
 (2)  ลาออก 
 (3)  ถกูพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาด 
 (4)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(5)  ได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึทีสดุให้จําคกุ เว้นแตเ่ป็นความผิดลหโุทษหรือความผิดอนัได้  
      กระทําโดยประมาท 
(6) คณะกรรมการมีมติให้ออก 
(7)  เป็นผู้ขาดคณุสมบติัตามข้อ 71 

  ในกรณีทีอนกุรรมการวินยัพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจแตง่ตั �งบคุคลอืนเป็น
 อนกุรรมการวินยัแทน และให้ผู้ ได้รับแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหน่งแทนนั �นอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระทีเหลืออยู่ของ
 อนกุรรมการวินยัซึงตนแทน 
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ข้อ 74  การประชมุ องค์ประชมุ และการลงมติวินิจฉยัชี �ขาดของคณะอนกุรรมการวินยั ให้นําความในข้อ 32 ข้อ 33 และ
 ข้อ 34 มาใช้บงัคบัด้วยโดยอนโุลม นอกจากนี �ในการประชมุถ้าอนกุรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้บนัทกึ
 ความเห็นแย้งพร้อมทั �งเหตผุลไว้ในรายงานการประชมุด้วย และอนกุรรมการนั �นจะเสนอความเห็นแย้ง            
 เป็นหนงัสือด้วยก็ได้ 

ข้อ 75 ให้คณะอนกุรรมการวินยัมีอํานาจพิจารณาความผิดและลงโทษ สมาชิกสามญั สมาชิกวิสามญั และผู้ ค้าตราสารหนี �
 ทีฝ่าฝืนหรือมีสว่นเกียวข้องในการฝ่าฝืนข้อกําหนดของสมาคม ยกเว้นการพิจารณาความผิดและสังลงโทษ ดงัตอ่ไปนี � 
  (1)  การสังเพิกถอนสมาชิกภาพ 

(2)  กรณีอืนทีคณะกรรมการกําหนด 

ข้อ 76 เมือปรากฏข้อกลา่วหาหรือข้อสงสยัทีอาจเชือได้วา่มีการฝ่าฝืนข้อกําหนดของสมาคม ให้กรรมการผู้จดัการ
 พิจารณาข้อเท็จจริงดงักลา่ว 

(1) หากเห็นว่าข้อเท็จจริงมีมลู ให้รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลกัฐานทีเกียวข้อง   และจดัทําความเห็นพร้อมด้วย 
เหตผุลและข้อกฎหมายทีเกียวข้องเสนอตอ่คณะอนกุรรมการวินยั และแจ้งข้อกลา่วหาเป็นหนงัสือให้บคุคลที 
ถกูกลา่วหาทราบ 

(2) หากเห็นวา่ข้อเท็จจริงไมมี่มลู ให้พิจารณาสังยติุเรือง และรายงานให้คณะอนกุรรมการวินยัทราบทั �งนี �         
หากคณะอนกุรรมการวินยัไมเ่ห็นด้วย อาจสังไมย่ติุเรือง และให้ดําเนินการตาม (1) ตอ่ไป 

 ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงวา่เรืองทีพิจารณาไมอ่ยู่ในอํานาจของคณะอนกุรรมการวินยัที จะพิจารณา
และสังลงโทษตามข้อ 75 (1) หรือ (2)  ให้คณะอนกุรรมการวินยัทําความเหน็แล้วสง่เรืองไปยงัคณะอนกุรรมการอทุธรณ์
ภายใน 15 วนั เพือพิจารณาวินิจฉยัและดําเนินการตามข้อ 97 ตอ่ไป  

ข้อ 77  หนงัสือแจ้งข้อกลา่วหาต้องมีรายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี � 
 (1) ชือและทีอยู่ของผู้ถกูกลา่วหา 

(2) การกระทําทีเป็นเหตใุนการกลา่วหา พร้อมทั �งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกียวกบัการกระทําดงักลา่ว 
 (3) อ้างเนื �อหาในข้อกําหนดของสมาคมซึงกําหนดวา่การกระทําเช่นนั �นเป็นความผิด 

 (4) ระยะเวลาในการแก้ข้อกลา่วหา ซึงต้องไมเ่กินกวา่ 60 วนั 

ข้อ 78 ในการดําเนินกระบวนพิจารณาตามข้อบงัคบันี � ผู้ถกูกลา่วหาจะดําเนินการทั �งปวงด้วยตนเองหรืออาจทําหนงัสือ
 มอบอํานาจให้บคุคลใดดําเนินการแทนก็ได้ 
ข้อ 79  ในการดําเนินกระบวนพิจารณาต้องดําเนินการให้เสร็จสิ �นไปโดยเร็ว แตท่ั �งนี �ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถกูกลา่วหาชี �แจง   

แก้ข้อกลา่วหา และแสดงพยานหลกัฐานประกอบอย่างเตม็ที 
การชี �แจงและแก้ข้อกลา่วหาตามวรรคหนึงให้ทําเป็นหนงัสือ ยกเว้นคณะอนกุรรมการวินยัอนญุาตให้

ชี �แจงหรือแก้ข้อกลา่วหาด้วยวาจาตอ่หน้าคณะอนกุรรมการวินยั 
  การชี �แจงและแก้ข้อกลา่วหาด้วยวาจาตามวรรคสองให้เลขานกุารจดัให้มีการบนัทกึและให้ผู้ถกูกลา่วหา
 ลงชือไว้เป็นหลกัฐาน 
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ข้อ 80   ผู้ถกูกลา่วหาจะชี �แจงและแก้ข้อกลา่วหาตอ่คณะอนกุรรมการวินยัหรือไมก่็ได้ และเมือพ้นระยะเวลาแก้            
 ข้อกลา่วหาตามข้อ 77 แล้ว ให้เลขานกุารรายงานตอ่คณะอนกุรรมการวินยัทราบ เพือกําหนดวนัเริมพิจารณา
 ความผิด โดยคณะอนกุรรมการวินยัมีอํานาจพิจารณาความผิดและวินิจฉยัไปได้โดยไมจํ่าต้องมีคําชี �แจงหรือ    
 คําแก้ข้อกลา่วหา 

ข้อ 81  ในการพิจารณาความผิด ให้คณะอนกุรรมการวินยัดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนั นบัแตว่นัทีเริมพิจารณา
ความผิดนั �นครั �งแรก  
 ในระหวา่งการพิจารณาความผิดคณะอนกุรรมการวินยัอาจมีหนงัสือให้ผู้ถกูกลา่วหามาพบ เพือสอบ 
ถามหรือสง่เอกสารเพิมเติมภายในเวลาทีกําหนด 

  การนบัระยะเวลาตามวรรคหนึง มิให้นบัรวมระยะเวลาตั �งแตว่นัทีคณะอนกุรรมการวินยัมีคําสังตาม
 วรรคสองจนถงึวนัทีคณะอนกุรรมการวินยัได้รับเอกสาร หลกัฐาน หรือคําชี �แจงโดยครบถ้วน 

ข้อ 82  กําหนดระยะเวลาตามหมวดนี � คณะอนกุรรมการวินยัมีอํานาจขยายเวลาออกไปได้ตามสมควรเมือได้รับ     
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ข้อ 83  เมือคณะอนกุรรมการวินยัพิจารณาออกคําสังลงโทษเสร็จสิ �นแล้ว ให้กรรมการผู้จดัการมีหนงัสือแจ้งคําสัง
ดงักลา่วให้ผู้ถกูกลา่วหา  คณะกรรมการ และสํานกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า โดยต้องมีรายการอย่างน้อย 
ดงัตอ่ไปนี � 
(1)  วนั เดือน ปี ทีทําคําสัง 
(2)  ชือและทีอยู่ของผู้ถกูกลา่วหา 
(3)  เหตแุละข้อเท็จจริงของการกลา่วหา 
(4)  เนื �อหาและเหตผุลของคําสัง 
(5)  ผลบงัคบัของคําสัง 
 

หมวดที� 2 
การพจิารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ 

 
ข้อ 84 ให้คณะกรรมการแตง่ตั �งคณะอนกุรรมการอทุธรณ์ขึ �นคณะหนึง เพือทําหน้าทีวินิจฉยัพิจารณาอทุธรณ์และ
 พิจารณา กลันกรองตามข้อ 76 วรรค 2 โดยประกอบด้วยอนกุรรมการอทุธรณ์จํานวน 5 คน ได้แก่ กรรมการ
 สมาคม 1 คน และผู้ทรงคณุวฒิุซึงมิได้มาจากบริษัทสมาชิก อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคณุวฒิุด้านกฎหมาย 
 1 คน ด้านการบญัชีและการเงิน 1 คน ด้านธุรกิจหลกัทรัพย์ 1 คน   

คณะอนกุรรมการอทุธรณ์ตามวรรคหนึงต้องได้รับความเห็นชอบจาก สํานกังาน ก.ล.ต. 

ข้อ 85 อนกุรรมการอทุธรณ์ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ  2  ปี 
ในกรณีทีอนกุรรมการอทุธรณ์ พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการแตง่ตั �งอนกุรรมการอทุธรณ์

ขึ �นใหม ่ ในระหวา่งทียงัไมไ่ด้มีการแตง่ตั �งอนกุรรมการอทุธรณ์ขึ �นใหม ่ ให้อนกุรรมการอทุธรณ์ซึงพ้นจากตําแหน่ง
อยู่ในตําแหน่งเพือปฏิบติัหน้าทีตอ่ไปจนกวา่อนกุรรมการอทุธรณ์ซึงได้รับแตง่ตั �งใหมเ่ข้ารับหน้าที ทั �งนี �     
อนกุรรมการทีแตง่ตั �งขึ �นใหมต้่องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 
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ข้อ  86 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ  อนกุรรมการอทุธรณ์พ้นจากตําแหน่งเมือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 

 (3) ถกูพิทกัษ์ทรัพย์เดด็ขาด 
 (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(5) ได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึทีสดุให้จําคกุเว้นแตเ่ป็นความผิดลหโุทษหรือความผิดอนัได้กระทํา     
     โดยประมาท 
(6) คณะกรรมการมีมติให้ออก 

  ในกรณีทีอนกุรรมการอทุธรณ์พ้นจากตําแหน่ง ก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจแตง่ตั �งบคุคลอืนเป็น
 อนกุรรมการอทุธรณ์แทน และให้ผู้ ได้รับแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหน่งแทนนั �นอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระทีเหลืออยู่ของ
 อนกุรรมการอทุธรณ์ซึงตนแทน  ทั �งนี �อนกุรรมการทีแตง่ตั �งขึ �นใหมต้่องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

ข้อ 87  การประชมุ องค์ประชมุ การลงมติวินิจฉยัชี �ขาดของคณะอนกุรรมการอทุธรณ์ต้องมีจํานวนไมน้่อยกวา่กึงหนึง 
ของคณะอนกุรรมการอทุธรณ์ทั �งหมด โดยไมร่วมอนกุรรมการผู้ มีสว่นได้เสียและในการลงคะแนนให้อนกุรรมการ
คนหนึงมีหนึงเสียง อนกุรรมการผู้ ใดมีสว่นได้เสียในเรืองทีพิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเรืองนั �น 

ข้อ 88 สมาชิกทีถกูคณะอนกุรรมการวินยัลงโทษตามข้อ 75 และผู้ ทีได้รับผลกระทบจากคําสังลงโทษดงักลา่วมีสิทธิ
อทุธรณ์ได้และในการนี �ผู้อทุธรณ์จะดําเนินการทั �งปวงด้วยตนเอง หรือทําหนงัสือมอบอํานาจให้บคุคลอืนดําเนินการ
แทนก็ได้ 

ข้อ 89 ให้ผู้อทุธรณ์ ยืนอทุธรณ์ตอ่คณะอนกุรรมการอทุธรณ์ภายใน 15 วนันบัแตว่นัทีได้รับหนงัสือแจ้งคําสังลงโทษ      
คําอทุธรณ์ ต้องทําเป็นหนงัสอืลงลายมือชือผู้อทุธรณ์หรือผู้ รับมอบอํานาจแล้วแตก่รณี โดยระบคํุาสัง

ลงโทษอนัเป็นเหตใุห้ต้องอทุธรณ์ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเหตผุลทีเป็นข้อโต้แย้งว่าไมเ่ห็นด้วยกบัคําสัง
ลงโทษในเรืองใด 

บรรดาเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ทีเกียวข้องกบัเรืองทีอทุธรณ์ซึงผู้อทุธรณ์กลา่วอ้างประกอบข้อโต้แย้งหรือ
เห็นวา่อาจเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาอทุธรณ์ ให้ผู้อทุธรณ์แนบเอกสารหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมกบัอทุธรณ์
ด้วย 

ข้อ 90 ให้กรรมการผู้จดัการแตง่ตั �งพนกังานของสมาคมอย่างน้อยคนหนึงทําหน้าทีเป็นเลขานกุาร ดําเนินการรวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานทีเกียวข้อง ตรวจสอบและเสนอความเห็นพร้อมทั �งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตอ่
คณะอนกุรรมการอทุธรณ์ ตลอดจนดําเนินการอืนใดเพือปฏิบติัตามข้อบงัคบัในหมวดนี � 

ข้อ 91 การยืนอทุธรณ์ตามข้อ 89 ให้ยืนได้ทีสมาคม เมือสมาคมได้รับอทุธรณ์แล้ว ให้ออกใบรับอทุธรณ์แก่ผู้อทุธรณ์  
โดยใบรับอทุธรณ์นั �นอย่างน้อยต้องมีข้อความแสดงถงึวนั เดือน ปี ทีรับอทุธรณ์ และชือผู้อทุธรณ์ พร้อมทั �งมี
หนงัสือแจ้งสํานกังาน ก.ล.ต. ทราบด้วย 
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ข้อ 92 เมือสมาคมได้รับคําอทุธรณ์แล้ว ให้เลขานกุารพิจารณาและดําเนินการ  ดงันี � 
 (1) ในกรณีทีเป็นการยืนอทุธรณ์เมือลว่งพ้นระยะเวลาตามข้อ 89 ไปแล้ว ให้เลขานกุารเสนอกรรมการผู้จดัการ
  เพือพิจารณาสังจําหน่ายอทุธรณ์ดงักลา่ว โดยรายงานให้คณะอนกุรรมการอทุธรณ์ทราบและมีหนงัสือแจ้งให้ 

     ผู้อทุธรณ์นั �นทราบด้วย 
 (2) ในกรณีทีเลขานกุารเห็นวา่ คําอทุธรณ์เป็นอทุธรณ์ทีไมถ่กูต้องหรือมีรายการไมค่รบถ้วนตามทีกําหนดไว้ให้
  เลขานกุารมีหนงัสือแจ้งให้ผู้อทุธรณ์ทราบถงึความไมถ่กูต้อง     หรือรายการทีไมค่รบถ้วนดงักลา่วโดยแจ้ง  
  กําหนดเวลาให้ผู้อทุธรณ์แก้ไขหรือจดัทําอทุธรณ์ทีถกูต้องครบถ้วน มายืนใหมภ่ายในเวลาทีกําหนด 

ในกรณีทีผู้อทุธรณ์ไมแ่ก้ไขหรือไมจ่ดัทําอทุธรณ์ทีถกูต้องครบถ้วนมายืนใหมภ่ายในเวลาทีกําหนด ให้  
นําความใน (1) มาใช้บงัคบั  แตถ้่าผู้อทุธรณ์ได้แก้ไขหรือจดัทําอทุธรณ์ทีถกูต้องครบถ้วนมายืนใหมภ่ายในเวลา
ทีกําหนด  ให้ถือวา่ผู้อทุธรณ์ได้ยืนอทุธรณ์ภายในเวลาทีกําหนดไว้ในข้อ 89  แล้ว 

(3) ในกรณีทีเลขานกุารเห็นวา่ คําอทุธรณ์เป็นอทุธรณ์ทีถกูต้องครบถ้วนแล้ว ให้เลขานกุารจดัทําความเห็นพร้อม 
     ด้วยเหตผุลและข้อกฎหมายทีเกียวข้อง เสนอตอ่คณะอนกุรรมการอทุธรณ์โดยไมช่กัช้า 

ข้อ 93 ในการพิจารณาอทุธรณ์ ให้คณะอนกุรรมการอทุธรณ์ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแตว่นัทีเริมการ
 พิจารณาอทุธรณ์นั �นครั �งแรก แตใ่นกรณีมีเหตจํุาเป็นไมอ่าจพิจารณาอทุธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา
 ดงักลา่ว คณะอนกุรรมการอทุธรณ์อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอทุธรณ์ออกไปได้ไมเ่กิน 30 วนั นบัแตว่นัทีครบ
 กําหนด และในการนี � ให้สมาคมมีหนงัสือแจ้งให้ผู้อทุธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาด้วย 

ในระหวา่งการพิจารณาอทุธรณ์ คณะอนกุรรมการอทุธรณ์อาจมีหนงัสือเรียกให้ผู้อทุธรณ์มาพบ       
เพือสอบถาม หรือสง่เอกสารหลกัฐานเพิมเติม หรือชี �แจงข้อเท็จจริงอนัเกียวกบัเรืองทีอทุธรณ์เพิมเติมภายในเวลา
ทีกําหนด  

  การชี �แจงตามวรรคสองต้องทําเป็นหนงัสือ เว้นแตใ่นกรณีทีคณะอนกุรรมการอทุธรณ์อนญุาตให้ชี �แจง
 ด้วยวาจาตอ่หน้าคณะอนกุรรมการอทุธรณ์ 
  ในกรณีทีชี �แจงด้วยวาจาตามวรรคสาม ให้เลขานกุารจดบนัทกึการชี �แจงนั �นและให้ผู้ ชี �แจงลงชือไว้เป็น
 หลกัฐาน 

การนบัระยะเวลาตามวรรคหนึง มิให้นบัรวมระยะเวลาตั �งแตว่นัทีคณะกรรมการมีคําสังตามวรรคสอง 
จนถงึวนัทีคณะอนกุรรมการอทุธรณ์ได้รับเอกสารหลกัฐานหรือคําชี �แจงเพิมเติมโดยครบถ้วน 

เมือคณะอนกุรรมการอทุธรณ์พิจารณาแล้วเสร็จ ให้เลขานกุารจดัทําบนัทกึความเห็นและข้อเสนอ           
บทลงโทษรวมทั �งเหตผุลของคณะอนกุรรมการอทุธรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการเพือพิจารณาสังการตามข้อ 94 ต่อไป 

ข้อ 94 เมือคณะกรรมการพิจารณาสังการเสร็จสิ �นแล้ว ให้สมาคมมีหนงัสือแจ้งผลการพิจารณาสังการดงักลา่วให้         
 ผู้อทุธรณ์ และสํานกังาน ก.ล.ต. ทราบพร้อมด้วยเหตผุลประกอบการสังการโดยไมช่กัช้า 

ในการพิจารณาสังการ หากคณะกรรมการพิจารณาสังการแตกตา่งไปจากความเห็นของคณะอนกุรรม  
การอทุธรณ์ตามข้อ 93 คณะกรรมการต้องแสดงเหตผุลทีตดัสนิแตกตา่งประกอบการสังการนั �นด้วย 

  การพิจารณาสังการของคณะกรรมการให้เป็นทีสดุ 



 

  

- 20 -  

ข้อ 95 การยืนอทุธรณ์ไมเ่ป็นเหตใุห้ทเุลาการบงัคบัตามคําสังลงโทษ แตผู่้อทุธรณ์อาจยืนคําขอทเุลาการบงัคบัตาม
คําสังลงโทษดงักลา่วมาพร้อมกบัการยืนอทุธรณ์ได้ โดยในคําขอนั �นต้องแสดงเหตผุลทีขอให้คณะอนกุรรมการ
อทุธรณ์ทเุลาการบงัคบัตามคําสังลงโทษ  พร้อมทั �งแนบสําเนาหนงัสือแจ้งคําสังเกียวกบัการลงโทษมาด้วย 

เมือมีการยืนคําขอทเุลาการบงัคบัตามคําสังลงโทษโดยถกูต้อง ให้เลขานกุารพิจารณาคําขอดงักลา่ว
เป็นการดว่น และทําความเห็นเสนอตอ่คณะอนกุรรมการอทุธรณ์โดยไมช่กัช้า 

ข้อ 96 ในกรณีทีคณะอนกุรรมการอทุธรณ์พิจารณาแล้วเห็นวา่ เป็นกรณีทีมีความจําเป็นรีบดว่นและคําขอทเุลา 
การบงัคบัตามคําสังลงโทษนั �นมีเหตผุลอนัสมควร  จะสังให้ทเุลาการบงัคบัตามคําสังลงโทษดงักลา่วทั �งหมดหรือ 
บางสว่นโดยจะกําหนดเงือนไขหรือมีหลกัประกนัใดๆ ตามทีจําเป็นด้วยก็ได้และให้เลขานกุารมีหนงัสือแจ้งให้     

 ผู้อทุธรณ์และผู้ออกคําสังลงโทษทราบ  
  ในกรณีทีคณะอนกุรรมการอทุธรณ์พิจารณาแล้ว เหน็ควรสังไมใ่ห้ทเุลาการบงัคบัตามคําสังลงโทษให้ 
 เลขานกุารมีหนงัสือแจ้งให้ผู้อทุธรณ์ทราบโดยไมช่กัช้า 
  การพิจารณาสังการตามวรรคแรกและวรรคสองของคณะอนกุรรมการอทุธรณ์ให้เป็นทีสดุ 

ข้อ 97  ในการพิจารณาของคณะอนกุรรมการอทุธรณ์ทีต้องสังเพิกถอนสมาชิกภาพหรือกรณีอืนๆ ตามข้อ 76 วรรค 2    
 ให้นําความในข้อ 87 ข้อ 90 ข้อ 93 และข้อ 94 มาใช้บงัคบัด้วยโดยอนโุลม แตใ่นการลงมติให้ใช้คะแนนเสียง    
 ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของคณะอนกุรรมการอทุธรณ์ทั �งหมด 

 
ส่วนที� 8 

การประชุมใหญ่ 
 

ข้อ  98 ให้คณะกรรมการเรียกประชมุใหญ่สามญัประจําปีของสมาคมภายในหนึงร้อยยีสิบวนันบัแตว่นัทีสิ �นสดุรอบ
 ระยะเวลาบญัชี 

การประชมุสมาชิกคราวอืนนอกจากนี �เรียกวา่การประชมุใหญ่วิสามญั 

ข้อ  99 การบอกกลา่วเรียกประชมุใหญ่สามญัและประชมุใหญ่วิสามญัให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดและให้สง่ไปยงั 
สมาชิกทกุราย 

  ก่อนวนันดัประชมุไมน้่อยกวา่เจ็ดวนั ในคําบอกกลา่วนั �นให้ระบสุถานที วนั เวลา และระเบียบวาระทีจะ
 ประชมุปรึกษาในครั �งนั �น 

ข้อ 100 การบอกกลา่วเรียกประชมุใหญ่วิสามญั     จะกระทําได้เมือคณะกรรมการเห็นควรให้มีการเรียกประชมุ หรือเมือ 
สมาชิกสามญัหรือวิสามญัจํานวนไมน้่อยกวา่หนึงในห้าของจํานวนสมาชิกสามญัและวิสามญัทั �งหมดร้องขอ  

 โดยทําเป็นหนงัสือให้มีการจดัประชมุ    

ข้อ 101 ในการประชมุ จะต้องมีสมาชิกสามญั และ/หรือ วิสามญัเข้าร่วมประชมุเกินกวา่กึงหนึงของจํานวนสมาชิกสามญั
 และวิสามญัทั �งหมด  จงึจะถือเป็นองค์ประชมุ 
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  ในการประชมุครั �งใด มีจํานวนสมาชิกเข้าร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้คณะกรรมการกําหนดให้มี
 การประชมุใหมภ่ายในสามสิบวนันบัจากวนัประชมุครั �งก่อน และในการประชมุสมาชิกครั �งหลงันี �ไมจํ่าต้องครบ
 องค์ประชมุ 

ข้อ 102 ในการประชมุทกุครั �ง ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในทีประชมุ ถ้าประธานกรรมการไมมี่ หรือเข้าร่วมประชมุ
ไมไ่ด้ ให้รองประธานกรรมการทําหน้าทีประธานในทีประชมุ ถ้าประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไมมี่
หรือไมม่าเข้าร่วมประชมุหรือไมอ่าจปฏิบติัหน้าทีได้    ให้สมาชิกสามญัหรือวิสามญัซึงอยู่ในทีนั �นเลือกกรรมการ
ผู้หนึงในจํานวนซึงมาประชมุ ทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชมุแทน 

ข้อ 103 กิจการทีพงึกระทําในทีประชมุใหญ่สามญั ได้แก ่
 (1) รับรองรายงานการประชมุคราวก่อน 
 (2) คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีทีผ่านมา 
 (3) พิจารณาอนมุติังบดลุ และบญัชีรายได้รายจ่ายของสมาคม 
 (4) พิจารณาเลือกตั �งผู้สอบบญัชีของสมาคมและกําหนดคา่ตอบแทน 
 (5) พิจารณาเลือกตั �งกรรมการ (ถ้ามี) 
 (6) พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

ข้อ 104 ให้คณะกรรมการจดัให้มีและรักษาไว้ซึงบนัทกึรายงานการประชมุใหญ่ 
 บนัทกึรายงานการประชมุตามวรรคหนึง ต้องจดัทําให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัจากวนัประชมุเพือให้ 
ผู้ ทีทําหน้าทีเป็นประธานในการประชมุครั �งนั �นลงลายมือชือรับรองไว้   จากนั �นให้คณะกรรมการนําเข้าทีประชมุ
ในการประชมุใหญ่ครั �งตอ่ไปเพือรับรองบนัทกึการประชมุนั �น   

ข้อ 105 ประธานในทีประชมุจะเลือนการประชมุใดๆไปในวนัและเวลาอืนโดยความยินยอมของทีประชมุก็ได้ แตใ่นที
ประชมุซึงเลือนไปนั �นจะปรึกษากิจการอืนใดนอกจากทีค้างมาจากการประชมุครั �งก่อนไมไ่ด้ 

ข้อ 106 สมาชิกผู้ ใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในข้ออนัใดซึงทีประชมุใหญ่จะลงมติ ห้ามสมาชิกผู้นั �นออกเสียงลงคะแนนด้วย 
 ในข้อนั �น    

ข้อ 107 การออกเสียงในการประชมุใหญ่ ให้กระทําเป็นการเปิดเผย แตเ่มือคณะกรรมการร้องขอหรือสมาชิกสามญัหรือ
วิสามญัจํานวนไมน้่อยกว่าหนึงในสิบของสมาชิกสามญั หรือวิสามญัทีมาประชมุร้องขอให้การออกเสียงกระทําโดย
วิธีลบัก็ให้ออกเสียงกระทําโดยวิธีลบั 

   การลงคะแนนลบัจะกระทําด้วยวิธีใดนั �นแล้วแตป่ระธานในทีประชมุจะเหน็สมควร 

ข้อ 108 มติของทีประชมุใหญ่ให้ถือตามเสียงข้างมากของสมาชิกสามญั และวิสามญัทีมาประชมุ และถ้าคะแนนเสียง
 เท่ากนัให้ประธานในทีประชมุออกเสียงเพิมขึ �นอีกเสียงเป็นเสียงชี �ขาด   

ข้อ 109 การออกเสียงในการประชมุใหญ่  ให้สมาชิกสามญัและวิสามญัออกเสียงได้รายละหนึงเสยีง  ยกเว้นการประชมุ
เพือการเลือกตั �งและถอดถอนกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อ 29 
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ส่วนที� 9 
การพ้นจากสมาชกิภาพ 

 
ข้อ 110 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมือ 
 (1)  ขาดคณุสมบติัตามข้อ 6 
 (2)  ลาออกโดยยืนเป็นหนงัสือตอ่สมาคม 
 (3)  คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพในกรณีตอ่ไปนี � 

(ก)  ไมชํ่าระคา่บํารุงให้แก่สมาคมตามเวลาทีกําหนด 
  (ข)  ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามหน้าทีของสมาชิกตามข้อบงัคบันี �  
  การลงมติให้พ้นจากสมาชิกภาพตาม  (3) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี 
 ของจํานวนกรรมการทั �งหมดทีมีอยู่ 

 เมือคณะกรรมการมีมติให้สมาชิกใดขาดจากสมาชิกภาพตาม  (3)  ให้สมาคมแจ้งเป็นหนงัสอืให้สมาชิก 
ทีพ้นจากสมาชิกภาพนั �นและสมาชิกอืนทราบด้วย และให้รายงานพร้อมด้วยเหตผุลให้สํานกังาน ก.ล.ต.  ทราบโดยพลนั 

 
ส่วนที� 10 

การเงนิและการบัญชีของสมาคม 
 
ข้อ 111 ให้คณะกรรมการจดัทํางบดลุและบญัชีรายได้รายจา่ยปีละ  1  ครั �ง  แล้วสง่ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ ภายใน
 เวลาไมเ่กินเดือนกมุภาพนัธ์ของปีถดัไป   โดยถือเอาวนัที 31 ธนัวาคมของทกุปีเป็นวนัสิ �นรอบปีบญัชีของสมาคม 

ข้อ 112 ให้คณะกรรมการสมาคมจดัทํารายงานแสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคมในรอบปีทีผ่านมา เพือเสนอตอ่ 

 ทีประชมุใหญ่สามญัของสมาคม 

ข้อ 113 ผู้สอบบญัชี ซึงทีประชมุสามญัเลือกตั �งมีอํานาจตรวจสอบสมดุบญัชี        และบรรดาเอกสารเกียวกบัการเงินของ 

 สมาคมและมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าทีของสมาคมทีมีสว่นเกียวข้องกบับญัชีและเอกสาร
 ดงักลา่วในการนี �กรรมการและเจ้าหน้าทีของสมาคมต้องช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกเพือการตรวจสอบ
 ดงักลา่ว 

ข้อ 114 สมดุบญัชีและเอกสารการเงินของสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สํานกังานของสมาคม และให้อยู่ใน            
 ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีด้านการเงินของสมาคมหรือบคุคลทีคณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 115 เงินสดของสมาคมต้องฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบนัการเงินซึงตั �งอยู่ในเขตท้องทีจงัหวดัทีสมาคม
ตั �งอยู่ในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  การเบิกจ่าย  การฝากถอนเงิน  อํานาจในการสังจ่าย  การเก็บรักษาเงินสดเพือทดรองจ่ายและ
 การบริหารเงินลงทนุของสมาคมให้เป็นไปตามทีคณะกรรมการกําหนด 
 
 



 

  

- 23 -  

 การเบิกคา่ใช้จ่ายของสมาคมให้เบิกได้เท่าทีจ่ายจริง  ทั �งนี �โดยสว่นงานใดประสงค์จะเบิกคา่ใช้จ่ายของ 
สมาคม  ให้ตรวจสอบกบังานบญัชีก่อนวา่ รายการนั �นมีกําหนดวงเงินไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายสมาคม หรือ 
ตามแผนงบประมาณรายจ่ายในโครงการพิเศษทีได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการแล้ว    และเมือได้ตรวจสอบ 
แล้ว ให้สว่นงานนั �นทําใบเบิกคา่ใช้จ่ายตามแบบทีสมาคมกําหนด พร้อมทั �งแนบหลกัฐานการอนมุติัให้ดําเนินการ 
และเอกสารประกอบการจ่ายเงินทีผู้ เบิกได้ลงนามกํากบั เพือจดัให้มีการอนมุติัคา่ใช้จ่ายก่อนสง่ให้สว่นงาน   

 ด้านการเงินดําเนินการตอ่ไป 
 

ส่วนที� 11 
ค่าเข้าเป็นสมาชกิ  ค่าบาํรุงสมาชกิ 

ค่าขึ �นทะเบียนข้อมูล และค่าบริการต่างๆ 
 
ข้อ 116 สมาชิกต้องชําระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบํารุงรายปี และค่าบริการตามประเภทและอตัราทีคณะกรรมการกําหนด ดงันี � 
 (1) คา่เข้าเป็นสมาชิก 

 ผู้สมคัรทีคณะกรรมการการอนมุติัให้เข้าเป็นสมาชิกโดยมิได้มีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิก จากสมาชิก
อืน  ต้องชําระคา่เข้าเป็นสมาชิกตามประเภทและอตัราที คณะกรรมการกําหนด ดงันี �  

(ก) สมาชิกสามญั  จํานวน 1,500,000 บาท (หนึงล้านห้าแสนบาท)  
ให้สมาชิกสามญัชําระ ภายใน 15 วนัทําการ นบัแตว่นัทีสมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก 
(ข) สมาชิกวิสามญั จํานวน 1,500,000 บาท (หนึงล้านห้าแสนบาท)  
ให้สมาชิกวิสามญัชําระอย่างน้อยร้อยละ 10 ของคา่เข้าเป็นสมาชิก ภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัที

สมาคมแจ้งให้ทราบถงึการรับเข้าเป็นสมาชิก และชําระสว่นทีเหลือภายใน 30 วนัทําการนบัจากวนัทีสมาชิก       
มีมลูคา่การซื �อขายตราสารหนี � (ประเภท outright) โดยเฉลียอย่างน้อยเดือนละ 20,000 ล้านบาทขึ �นไปภายใน
ช่วงระยะเวลานบัย้อนหลงัไป 1 ปีปฏิทิน   

 (ค) สมาชิกสมทบ จํานวน 1,500,000 บาท (หนึงล้านห้าแสนบาท)  
ให้สมาชิกสมทบชําระอย่างน้อยร้อยละ 20 ของคา่เข้าเป็นสมาชิก ภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัที

สมาคมแจ้งให้ทราบถงึการรับเข้าเป็นสมาชิก และชําระสว่นทีเหลือภายใน 30 วนัทําการนบัจากวนัทีสมาชิก       
มีมลูคา่การซื �อขายตราสารหนี � (ประเภท outright) โดยเฉลียอย่างน้อยเดือนละ 100 ล้านบาทขึ �นไปภายในช่วง
ระยะเวลานบัย้อนหลงัไป 1 ปีปฏิทิน   

 (2) คา่บํารุงสมาชิกรายปี 
  สมาชิกต้องชําระคา่บํารุงให้แก่สมาคมตามประเภทและอตัราทีคณะกรรมการกําหนด ดงันี � 
               (ก) สมาชิกสามญั ชําระในอตัราตําสดุ 100,000 บาท (หนึงแสนบาท) สงูสดุไม่เกิน  200,000 บาท 
             (สองแสนบาท)  โดยคิดคา่ธรรมเนียมร้อยละ 0.0005 บาท  ของมลูคา่การซื �อขายตราสารหนี � (ประเภท outright) 
 ของสมาชิกสามญัรายนั �น ภายในช่วงระยะเวลานบัย้อนหลงัไป 1 ปีปฏิทิน   
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  (ข) สมาชิกวิสามญั ชําระในอตัราตําสดุ 100,000 บาท  (หนึงแสนบาท)          สงูสดุไมเ่กิน  200,000 บาท 
             (สองแสนบาท)  โดยคิดคา่ธรรมเนียมร้อยละ 0.0001 บาท ของมลูคา่การซื �อขายตราสารหนี �  (ประเภท outright) 
 ของสมาชิกวิสามญัรายนั �น ภายในช่วงระยะเวลานบัย้อนหลงัไป 1 ปีปฏิทิน   
  (ค) สมาชิกสมทบ ชําระเป็นจํานวน 100,000 บาท (หนึงแสนบาทถ้วน)  

 การชําระคา่บํารุงรายปีตามข้อนี �ให้สมาชิกทําการชําระเป็นการลว่งหน้าโดยจะต้องชําระอย่างช้าภายใน
วนัที 30 ของเดือนมกราคมของทกุปี    เว้นแตใ่นกรณีของสมาชิกสามญัและวิสามญัทีเข้าใหมจ่ะต้องชําระ       
คา่บํารุงสมาชิกรายปีตามอตัราทีกําหนดข้างต้น โดยให้นบัมลูคา่การซื �อขายตราสารหนี � (ประเภท outright) ของ
สมาชิกรายนั �นๆ ภายในช่วงระยะเวลานบัย้อนหลงัไป 1 ปีนบัจากวนัทียืนใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิกตอ่สมาคม และ
ชําระภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัทีสมาคมแจ้งให้ทราบถงึการรับเข้าเป็นสมาชิก  

 ในกรณีทีสมาชิกรายใดเริมมีสมาชิกภาพภายในเดือนใดซึงไมค่รบปี   ให้สมาชิกรายนั �นชําระคา่บํารุง
รายปีตามสดัสว่นของระยะเวลาตั �งแตเ่ดือนทีเริมมีสมาชิกภาพจนถงึเดือนสิ �นปีปฏิทิน 

 (3) ค่าบริการอืนๆ 
  สมาชิกต้องชําระค่าบริการให้แก่สมาคม ตามประเภทของบริการและอตัราทีคณะกรรมการกําหนด  ได้แก่ 
  (ก) คา่เช่าหรือคา่บริการการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ซึงสมาคมมีไว้เพือให้บริการ 
  (ข) คา่บํารุงและคา่บริการอืนใดเพือบริการสมาชิกตามทีคณะกรรมการกําหนด 

ข้อ 117 ผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกโดยการรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกจากสมาชิกอืนต้องชําระคา่โอนสิทธิการเป็นสมาชิก
 ตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกําหนด   

ข้อ 118 ผู้ ยืนคําขอขึ �นทะเบียนข้อมลูตราสารหนี �ต้องชําระคา่บริการตามประเภทและอตัรา ดงัตอ่ไปนี � 
 (1) คา่ยืนคําขอ 
  (1.1) ตราสารหนี �ระยะสั �น ตัtวแลกเงิน และตราสารหนี �อืนทีมีลกัษณะเดียวกนั ทีมีอายไุมเ่กิน 270 วนั  

        ให้ยกเว้นไมต้่องชําระคา่ยืนคําขอ 
(1.2) ตราสารหนี �ซึงไมเ่ป็นประเภทตาม (1.1) ให้ชําระคา่ยืนคําขอเป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท และ        
        ในกรณีผู้ออกตราสารหนี �รายเดียวกนัยืนคําขอหลายครั �งภายในรอบปีปฏิทินเดียวกนัให้ชําระคา่  
        ยืนคําขอรวมสงูสดุไมเ่กิน 50,000 บาท 

(2) คา่ขึ �นทะเบียนข้อมลูแรกเข้า 
(2.1) ตราสารหนี �ระยะสั �น ตัtวแลกเงิน  และตราสารหนี �อืนทีมีลกัษณะเดียวกนั     ทีมีอายไุมเ่กิน 270 วนั  
        ให้ชําระคา่ขึ �นทะเบียนแรกเข้าในอตัราร้อยละ 0.005     ของจํานวนวงเงินทีออกของตราสารหนี �นั �น  
        ทั �งนี � ในการคํานวณคา่ขึ �นทะเบียนแรกเข้าแตล่ะรายการให้มีจํานวนขั �นสงูไมเ่กิน 10,000 บาท    

         โดยให้ชําระในวนัทียืนคําขอให้รับตราสารหนี �เป็นตราสารหนี �ขึ �นทะเบียน 
(2.2) ตราสารหนี �ซึงไมเ่ป็นประเภทตาม (2.1) ให้ชําระคา่ขึ �นทะเบียนแรกเข้าในอตัราร้อยละ 0.01 ของ

         จํานวนวงเงินทีออกของตราสารหนี �นั �น ทั �งนี �ในการคํานวณคา่ขึ �นทะเบียนแรกเข้าแตล่ะรายการ    
         ให้มีจํานวนขั �นตําไมน้่อยกวา่ 35,000 บาท และขั �นสงูไมเ่กิน 350,000 บาท โดยให้ชําระในวนัทียืน
         คําขอให้รับตราสารหนี �เป็นตราสารหนี �ขึ �นทะเบียน 
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(3) คา่ขึ �นทะเบียนข้อมลูรายปี 
(3.1) ตราสารหนี �ระยะสั �น  ตัtวแลกเงิน   และตราสารหนี �อืนทีมีลกัษณะเดียวกนั  ทีมีอายไุมเ่กิน 270  วนั  
        ให้ยกเว้นไมต้่องชําระคา่ขึ �นทะเบียนข้อมลูรายปี 
(3.2) ตราสารหนี �ซึงไมเ่ป็นประเภทตาม (3.1)  

(ก) ตราสารหนี �ทีมีอายเุกินกวา่ 270 วนั  แตไ่มเ่กิน 5 ปี  ให้ชําระคา่ขึ �นทะเบียนข้อมลูรายปีเป็น 
 จํานวนเงิน 10,000 บาท และอีกร้อยละ 0.001  ของจํานวนวงเงินทีออกของตราสารหนี �นั �น 

     (ข) ตราสารหนี �ทีมีอายเุกินกวา่  5  ปี  ให้ชําระคา่ธรรมเนียมรายปีในช่วงอาย ุ 5 ปีแรก  ในอตัรา
ตาม ข้อ (ข) (1) และช่วงอายทีุเกินกวา่ 5 ปี ให้ชําระคา่ขึ �นทะเบียนข้อมลูรายปีเป็นจํานวนเงิน   
10,000 บาทและอีกร้อยละ 0.0005 ของจํานวนวงเงินทีออกของตราสารหนี �นั �น 

การคํานวณคา่บริการตาม (ก) และ (ข) ให้คิดจํานวนปีตามอายขุองตราสารหนี �นั �น       นบัจากวนัทีออก 
ตราสารหนี �นั �น จนถงึวนัครบกําหนดไถ่ถอน เศษของปีให้คิดเป็น 1 ปี  อตัราคา่บริการรายปีสงูสดุไมเ่กินปีละ 
100,000 บาท ทั �งนี �ให้ชําระเป็นการลว่งหน้าทั �งจํานวนในวนัทียืนคําขอให้รับตราสารหนี �นั �นเป็นตราสารหนี �       
ขึ �นทะเบียน 

คณะกรรมการอาจประกาศเปลียนแปลงหรือยกเว้นคา่บริการการขึ �นทะเบียนข้อมลูตราสารหนี �ตามข้อนี �
ได้  เมือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

ข้อ 119  อตัราคา่ขึ �นทะเบียนข้อมลูตามข้อ 118 นี �ไมใ่ช้บงัคบักบัพนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ พนัธบตัรธนาคาร
แห่งประเทศไทย พนัธบตัร  หรือตราสารแห่งหนี �ทีกองทนุเพือการฟื�นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก  
และตราสารหนี �อืนใดทีคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ได้รับการยกเว้นคา่ขึ �นทะเบียนข้อมลู 

 
ส่วนที� 12 

การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชาํระบัญชี 
 
ข้อ 120 การแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบัของสมาคมจะทําได้เมือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการ
  นําเสนอข้อบงัคบัของสมาคมดงักลา่วตอ่ทีประชมุสมาชิกเพือพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป ยกเว้นการแก้ไข
  เพิมเติมในเรืองคา่บริการการขึ �นทะเบียนข้อมลูตราสารหนี � ให้เป็นไปตามข้อ 118 
    การลงมติของทีประชมุสมาชิกตามวรรคหนึงให้เป็นไปตามข้อ 105 ถงึ ข้อ 108 โดยอนโุลม 

ข้อ 121 สมาคมย่อมเลิกกิจการด้วยเหตดุงัตอ่ไปนี � 
 (1) ล้มละลาย 
 (2) ทีประชมุใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสีของสมาชิกสามญัและวิสามญัทั �งหมด 
 (3) เมือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสังตามกฎหมายให้เลิกสมาคม 

ข้อ 122 เมือสมาคมต้องเลิกไปเพราะเหตหุนึงเหตใุด   ให้มีการชําระบญัชีของสมาคม      โดยให้คณะกรรมการหรือบคุคล 
 ทีคณะกรรมการแตง่ตั �งเป็นผู้ ชําระบญัชี 
     หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการชําระบญัชี ให้ยกให้แก่นิติบคุคลในประเทศไทยทีมี
 วตัถปุระสงค์เกียวกบัการกุศลสาธารณะแห่งหนึงแห่งใดหรือหลายแห่ง ตามมติของทีประชุมสมาชิก 
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ส่วนที� 13 
การพัสดุและงานบริการ 

 
ข้อ 123 การจดัหาพสัดแุละงานบริการของสมาคม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกําหนด 
  ซึงต้องมีรายละเอียดในเรืองดงัตอ่ไปนี �เป็นอย่างน้อย 

(1) วิธีการและวงเงินในการจดัหา  
(2) การตรวจรับ 
(3) การทําสญัญาและหลกัประกนั 

ข้อ 124 การเก็บรักษา  ควบคมุและจําหน่ายพสัดขุองสมาคม   ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  เงือนไข  และวิธีการที 
คณะกรรมการกําหนด ซึงต้องมีรายละเอียดในเรืองดงัตอ่ไปนี �เป็นอย่างน้อย 
(1) การลงบญัชีหรือทะเบียนพสัด ุ
(2) การเบิก-จ่ายพสัด ุ
(3) การตรวจสอบพสัดปุระจําปี 
(4) การจําหน่ายพสัด ุ

ข้อ 125 ในการจดัหาพสัดหุรือบริการของสมาคมทกุกรณี จะต้องตรวจสอบกบังานบญัชีก่อนวา่ รายการนั �นมีกําหนด
 วงเงินไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายสมาคมหรือตามแผนงบประมาณรายจ่ายในโครงการพิเศษทีได้รับการอนมุติั 

จากคณะกรรมการแล้ว เมือได้ตรวจสอบแล้ว ให้สว่นงานนั �นขออนมุติัดําเนินการจดัหาพสัดหุรือบริการนั �นได้  
โดยจะต้องแสดงรายละเอียดเพือประกอบการพิจารณาตามรายการ ดงัตอ่ไปนี � 
(1) รายละเอียดของพสัดหุรืองานบริการทีจะจดัหา 
(2) ราคาพสัดหุรืองานบริการในท้องตลาดทีสืบทราบหรือทีประมาณได้  
(3) ถ้าเคยจดัหามาก่อนภายในระยะเวลา 6 เดือน ก็ให้แสดงราคาทีได้จดัหาครั �งหลงัสดุด้วย 
(4) วงเงินทีจะจดัหา โดยให้ระบวุงเงินในแผนงบประมาณด้วย 
(5) กําหนดเวลาทีต้องการใช้พสัดหุรือให้งานนั �นแล้วเสร็จ 
(6) วิธีการจดัหาและเหตผุลทีต้องจดัหาตามวิธีทีเสนอ 
(7) อืน ๆ (ถ้ามี)  

ทั �งนี � วงเงินและบคุคลทีมีอํานาจอนมุติัให้ดําเนินการจดัหาและอนมุติัคา่ใช้จ่ายในการจดัหาพสัดหุรือ
งานบริการคราวหนึง ๆ  ให้เป็นไปตามทีคณะกรรมการกําหนด      

 
ส่วนที� 14 

บทเฉพาะกาล 
 
ข้อ 126 เมือสํานกังาน ก.ล.ต. ได้ออกใบอนญุาตและรับรองจดทะเบียนสมาคมแล้ว  
 (1) ให้คณะกรรมการและกรรมการผู้จดัการศนูย์ซื �อขายตราสารหนี �ไทย           ซึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวนัทีสํานกังาน  

     ก.ล.ต.  รับจดทะเบียนทําหน้าทีคณะกรรมการและกรรมการผู้จดัการสมาคมชัวคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั �ง 
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      คณะกรรมการสมาคมชุดแรก     ซึงต้องจดัให้มีขึ �นภายในเวลาไม่เกินหนึงร้อยยีสิบวนันบัแต่วนัทีได้รับใบอนุญาต 
     และจดทะเบียนสมาคม 

 (2) ให้สมาชิกผู้ก่อตั �งมีสถานภาพเป็นสมาชิกของสมาคม     และได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียมแรกเข้า และคา่บํารุง 
      รายปีปีแรก 
 (3) ภายในวนัสิ �นปีทีได้ยืนคําขอรับใบอนญุาตจดัตั �งสมาคมตอ่สํานกังาน ก.ล.ต.           ถ้าสมาชิกศนูย์ซื �อขาย
      ตราสารหนี �ไทยรายใด      ได้ยืนใบสมคัรเป็นสมาชิกสมาคม  และคณะกรรมการมีมติอนมุติัให้เข้าเป็นสมาชิก 

     สมาคมได้  ให้ได้รับสทิธิเสมือนสมาชิกผู้ก่อตั �ง และได้รับยกเว้นคา่ธรรมเนียมแรกเข้าและคา่บํารุงรายปีปีแรก 
 (4) ให้ตราสารหนี �ระยะสั �น ตัtวแลกเงิน และตราสารหนี �อืนทีมีลกัษณะเดียวกนั ทีมีอายไุมเ่กิน 270 วนั 
      ซึงได้ขึ �นทะเบียนข้อมลูตราสารหนี � ก่อนวนัที 30 มิถนุายน 2549 ได้รับยกเว้นคา่ขึ �นทะเบียนข้อมลูตราสารหนี �

       ตามข้อ 118 

ข้อ 127 ข้อบงัคบันี �ให้ใช้บงัคบัตั �งแตว่นัที  1 ตลุาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป 

 

 
       ประกาศ ณ วนัที   21  กนัยายน  พ.ศ. 2548 

 
 

       (นายสมหมาย    ภาษี) 
       ประธานกรรมการ 

       สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย 
           
                  
                                                   
   
   
   

             
   
   


