ข้ อบังคับ
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย

สมาคมนีเป็ นสมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์
จัดตังขึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส่ วนที 1
บททัวไป
ข้ อ 1 สมาคมนีมีชือว่า “สมาคมตลาดตราสารหนีไทย”
เขียนเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Thai Bond Market Association”
ข้ อ 2 สํานักงานของสมาคมตังอยู่ที เลขที 29 อาคารวานิสสา ชัน 21 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
ข้ อ 3 ตราของสมาคมเป็ นเครื องหมาย

ข้ อ 4 ในข้ อบังคับนี
“ข้ อบังคับ”
“สมาคม”
“สมาชิก”
“บริ ษัทหลักทรัพย์”
“คณะกรรมการ”
“กรรมการ”
“กรรมการผู้จดั การ”
“ตราสารหนีขึนทะเบียน”
“สํานักงาน ก.ล.ต.”
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”
“เจ้ าหน้ าทีบริ หาร”
“เจ้ าหน้ าทีกํากับดูแล”
“ผู้ค้าตราสารหนี”

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

ข้ อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนีไทย
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย
สมาชิกของสมาคม
นิติบคุ คลทีได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
คณะกรรมการของสมาคม
กรรมการของสมาคม
กรรมการผู้จดั การของสมาคม
ตราสารหนีทีขึนทะเบียนกับสมาคม
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้บริ หารของสมาชิกทีได้ รับการแต่งตังให้ เป็ นผู้แทนของสมาชิก
ผู้บริ หารของสมาชิกทีมีอํานาจในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของสมาชิก
หมายความว่า เจ้ าหน้ าทีของสมาชิกทีได้ รับการแต่งตังให้ เป็ นผู้กระทําการแทนใน
การซือขายตราสารหนี และขึนทะเบียนกับสมาคม
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“การซือขาย”
“ราคาซือขาย”
“ลูกค้ า”
“คูค่ ้ า”
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

“คําสังลงโทษ”

“การจัดหา”
“พัสดุ”

“งานบริ การ”
“โครงการพิเศษ”

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

การซือขายตราสารหนี
ราคาหรื ออัตราผลตอบแทนจากการซือขายตราสารหนี
ลูกค้ าทีทําการซือขายตราสารหนีกับสมาชิก
สถาบันการเงินทีได้ รับใบอนุญาตค้ าหลักทรัพย์อนั เป็ น ตราสาร
แห่งหนี และทําการซือขายตราสารหนีกับสมาชิก
หมายความว่า บุคคลทีถือหุ้นในบริ ษัทสมาชิกไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
เกินกว่าร้ อยละสิบของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของ
บริ ษัทนัน
หมายความว่า คําสังของกรรมการผู้จดั การ และคําสังของคณะอนุกรรมการทีมีผล
การลงโทษผู้ทีฝ่ าฝื น หรื อมีสว่ นเกียวข้ องในการฝ่ าฝื นข้ อกําหนด
ของสมาคม

หมายความว่า การซือพัสดุหรื อการจ้ างงานบริ การ แล้ วแต่กรณี
หมายความว่า วัสดุสาํ นักงาน เฟอร์ นิเจอร์ และเครื องตกแต่งสํานักงาน อุปกรณ์
สํานักงาน ยานพาหนะ สิงของทีใช้ เพือการบํารุ งรักษาหรื อซ่อมแซม
หนังสือ ประกาศ และแบบพิมพ์ตา่ ง ๆ ทีสมาคมกําหนดหรื อให้
จัดพิมพ์ขนเพื
ึ อใช้ ในกิจการของสมาคม
หมายความว่า การจ้ างทําของ การจ้ างแรงงาน การเช่า หรื อการจ้ างเหมาบริ การ
แต่ไม่รวมถึงการจ้ างลูกจ้ างของสํานักงาน
หมายความว่า โครงการใดๆทีสมาคมได้ รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรื อหน่วยงานอืน
ส่ วนที 2
วัตถุประสงค์

ข้ อ 5 วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดงั ต่อไปนี
(1) เป็ นศูนย์รวมของข้ อมูลด้ านตลาดตราสารหนีและให้ บริ การข้ อมูลตราสารหนี
(2) ส่งเสริ มและพัฒนาตลาดตราสารหนี การทําธุรกรรมเกียวกับตราสารหนี เพือประโยชน์ของสมาชิกและ
ผู้มีสว่ นร่ วมในตลาดตราสารหนี
(3) ส่งเสริ ม พัฒนา และกําหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบตั ิในการประกอบธุรกิจตราสารหนี
(4) กํากับดูแลสมาชิกให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบตั ิในตลาดตราสารหนี
(5) ส่งเสริ มและสนับสนุนการศึกษา วิจยั เกียวกับตราสารหนี รวมถึงรับปรึกษาและให้ ความเห็นทางวิชาการ
ทีเกียวข้ อง ตลอดจนเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกียวกับตลาดตราสารหนี
(6) ส่งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือระหว่างสมาชิก
(7) ประนีประนอมและแก้ ไขข้ อพิพาทระหว่างสมาชิก หรื อระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก อันเนืองมาจาก
การประกอบธุรกิจด้ านตราสารหนี
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(8) บําเพ็ญสาธารณประโยชน์และกระทํากิจการอืนใดทีเกียวข้ องกับวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ น
ทังนี วัตถุประสงค์ทีกล่าวมาทุกประการไม่เกียวข้ องกับการเมือง
ส่ วนที 3
สมาชิก และสมาชิกภาพ
ข้ อ 6 สมาชิกของสมาคมประกอบด้ วยบริ ษัทหลักทรัพย์ซงเป็
ึ นสมาชิกผู้ก่อตังสมาคม
และบริ ษัทหลักทรัพย์อืน
ซึงคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิรับเข้ าเป็ นสมาชิกตามเงือนไขทีกําหนดในข้ อบังคับนี
สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
(1) สมาชิกสามัญ ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ทีมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้ าหลักทรัพย์
และค้ าหลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารแห่งหนี
(2) สมาชิกวิสามัญ ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ทีมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้ า
ระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
(3) สมาชิกสมทบ ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ทีมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้ าหลักทรัพย์
ตาม (1) เฉพาะรายทีมีมลู ค่าการซือขายตราสารหนี ประเภท outright โดยเฉลียนับย้ อนหลังไป 1 ปี ปฏิทิน
น้ อยกว่า100 ล้ านบาทต่อเดือน
เมือสมาชิกสมทบมีมลู ค่าการซือขายตราสารหนี ประเภท outright โดยเฉลียนับย้ อนหลังไป 1 ปี ปฏิทิน
ตังแต่ 100 ล้ านบาทต่อเดือนขึนไป ให้ ชําระค่าเข้ าเป็ นสมาชิกส่วนทีเหลือตาม 116 (1) (ค) และให้ เปลียนฐานะ
ไปเป็ นสมาชิกสามัญ
ข้ อ 7 ผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 6 ทีมีความประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคมให้ ยืนใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
ต่อสมาคม ทังนี ตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการทีสมาคมกําหนด
ข้ อ 8 เมือสมาคมตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติผ้ สู มัครแล้ วเห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วน
ทีประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

ให้ สมาคมเสนอเรื องต่อ

ข้ อ 9 ในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าเป็ นสมาชิก คณะกรรมการอาจขอให้
(1) ผู้สมัครยืนหลักฐานเอกสารและข้ อมูลเพิมเติม
(2) ผู้บริ หารของผู้สมัครมารับการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ กรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลทีคณะกรรมการ
มอบหมาย
ข้ อ 10 เมือคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ รับผู้สมัครรายใดเข้ าเป็ นสมาชิก ให้ สมาคมมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ สู มัครนันทราบ
โดยกําหนดเวลาและวิธีการทีผู้สมัครจะต้ องชําระค่าเข้ าเป็ นสมาชิกหรื อค่าโอนสิทธิแล้ วแต่กรณี ค่าบํารุ ง และ
ค่าบริ การ ตามอัตราและระยะเวลาทีสมาคมกําหนด
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ข้ อ 11 เมือสมาคมได้ รับค่าเข้ าเป็ นสมาชิกหรื อค่าโอนสิทธิแล้ วแต่กรณี ค่าบํารุ ง และค่าบริ การภายในกําหนดระยะเวลา
ตามข้ อ 10 เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ถือว่าผู้สมัครนันเป็ นสมาชิกตังแต่วนั ทีสมาคมได้ รับชําระเงินนันโดยถูกต้ องครบถ้ วน
หรื อตังแต่วนั ทีคณะกรรมการกําหนดซึงต้ องไม่ช้ากว่าวันทีผู้สมัครชําระเงินให้ สมาคมครบถ้ วน จากนันให้ สมาคม
ประกาศชือให้ สมาชิกทราบเป็ นหนังสือ
ข้ อ 12 เมือปรากฏว่า
(1) ข้ อเท็จจริ งหรื อหลักฐานต่างๆทีผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกได้ แจ้ งหรื อได้ ยืนไว้ กบั สมาคมเพือประกอบการ
พิจารณาใบสมัครขอเข้ าเป็ นสมาชิกคลาดเคลือนจากความเป็ นจริ ง หรื อ
(2) ผู้สมัครไม่ชําระค่าเข้ าเป็ นสมาชิก ค่าบํารุ ง หรื อค่าโอนสิทธิแล้ วแต่กรณี ให้ แก่สมาคมภายในเวลาที
คณะกรรมการกําหนดตามข้ อบังคับนี
คณะกรรมการอาจเปลียนแปลงหรื อยกเลิกมติทีได้ พิจารณาอนุมตั ิให้ รับผู้สมัครรายนัน เข้ าเป็ นสมาชิกก็ได้
ข้ อ 13 สมาชิกอาจโอนสิทธิการเป็ นสมาชิกได้ ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกําหนดโดยให้ นํา
ความในข้ อ 6 ถึง ข้ อ 12 มาใช้ บงั คับแก่ผ้ ขู อรับโอนสิทธิในการเป็ นสมาชิกโดยอนุโลม
ส่ วนที 4
สิทธิและหน้ าทีของสมาชิก
ข้ อ 14 สิทธิของสมาชิกมีดงั ต่อไปนี
(1) เข้ าร่ วมประชุม อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ของสมาคม โดยสมาชิกสามัญ
และวิสามัญเท่านันทีมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการสมาคม
(2) ยืนคําขอขึนทะเบียนตราสารหนีกับสมาคม ทังนี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีสมาคมกําหนด
(3) เสนอความคิดเห็นหรื อให้ คําแนะนําแก่สมาคมและคณะกรรมการในเรื องใดๆอันเกียวกับกิจการของสมาคม
(4) รับบริ การใดๆ ทีสมาคมจัดให้ มีขนึ ทังนี ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีสมาคมกําหนด
ข้ อ 15 หน้ าทีของสมาชิกมีดงั ต่อไปนี
(1) ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับของสมาคม วินยั จรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานใน
ตลาดตราสารหนี มติของทีประชุมสมาชิก และมติคณะกรรมการโดยเคร่ งครัด
(2) แต่งตังผู้แทนสมาชิก ได้ แก่ เจ้ าหน้ าทีบริ หาร (Executive officer) เจ้ าหน้ าทีกํากับดูแล (Compliance
officer) และผู้ค้าตราสารหนี (Trader) โดยสมาชิกมีหน้ าทีดูแลให้ บคุ คลดังกล่าวทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของตนปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานในตลาดตราสารหนี
และระเบียบ
ข้ อบังคับต่างๆของสมาคม
(3) รายงานการเสนอราคาซือขายและข้ อมูลการซือขายตราสารหนีตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการที
สมาคมกําหนด
(4) จัดทําและเก็บบันทึกเอกสารหลักฐาน รวมทังบัญชีการซือขายตราสารหนี เพือประโยชน์ในการตรวจสอบ
ทังนีตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีสมาคมกําหนด
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(5) รับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานของกรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของสมาชิกทีเกียวข้ องกับการซือขายตราสารหนี
(6) ส่งรายงานและงบการเงินตามแบบ หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีสมาคมกําหนด
(7) ชําระค่าเข้ าเป็ นสมาชิกหรื อค่าโอนสิทธิ ค่าบํารุ ง และค่าบริ การต่างๆ ให้ แก่สมาคมตามระเบียบหรื อข้ อบังคับ
ทีคณะกรรมการกําหนด
(8) ดํารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์สว่ นได้ สว่ นเสียของสมาคม
(9) ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจการของสมาคมรวมทังร่ วมศึกษา และเสนอข้ อคิดเห็นในอันทีจะเป็ นประโยชน์ตอ่
การพัฒนาตลาดตราสารหนีโดยรวม
(10) รายงานให้ สมาคมทราบเมือรู้ วา่ สมาชิกอืนกระทําการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม (1)
ส่ วนที 5
คณะกรรมการสมาคม
ข้ อ 16 คณะกรรมการสมาคมประกอบด้ วยกรรมการทีสมาชิกสามัญและวิสามัญเลือกเข้ ามาไม่เกิน 11คนโดยในจํานวน
นันให้ เป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
ข้ อ 17 กรรมการอิสระตามข้ อ 16 ต้ องเป็ นบุคคลทีไม่ใช่กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ บุคคลผู้มีอํานาจในการ
จัดการงานประจํา พนักงาน หรื อลูกจ้ าง ของสมาชิกสามัญและวิสามัญ หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสมาชิก
สามัญและวิสามัญ
ข้ อ 18 ให้ กรรมการร่ วมกันเลือกตังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และตําแหน่งอืนใดตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
กรรมการผู้ได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการผู้จดั การไม่นบั เป็ นกรรมการอิสระ
คุณสมบัติ
หน้ าที
ความรับผิดชอบ และจํานวนกรรมการตรวจสอบให้ เป็ นไปตามทีคณะกรรมการกําหนด ทังนีประธานกรรมการ
ตรวจสอบต้ องเป็ นกรรมการอิสระ
ข้ อ 19 ทุกครังทีมีการเปลียนแปลงตัวกรรมการ ให้ สมาคมแจ้ งชือและตําแหน่งให้ สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบเพือจดทะเบียน
เปลียนแปลง ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลง
ข้ อ 20 หน้ าทีของคณะกรรมการ มีดงั ต่อไปนี
(1) กําหนดนโยบายในการบริ หารสมาคม ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของทีประชุมใหญ่
(2) กําหนดระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และคําสังของสมาคม
(3) กําหนดจรรยาบรรณของสมาคม
(4) พิจารณารับและเพิกถอนสมาชิก
(5) พิจารณาลงโทษสมาชิกหรื อผู้เกียวข้ องทีประพฤติผิดระเบียบข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง และจรรยาบรรณ
ของสมาคม
(6) แต่งตังคณะอนุกรรมการและทีปรึกษาสมาคม
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ข้ อ 21 กรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้ มละลาย เว้ นแต่จะพ้ นจากการเป็ นบุคคลล้ มละลายมาแล้ วไม่น้อยกว่าสามปี
(3) ไม่เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีกระทําโดยประมาท
หรื อความผิดลหุโทษ
ข้ อ 22 ในการเลือกตังกรรมการให้ สมาชิกสามัญ และ/หรื อวิสามัญเสนอชือผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามข้ อ 21 ทีตนเห็นสมควรจะให้ เป็ นกรรมการต่อทีประชุม โดยต้ องมีสมาชิกสามัญหรื อวิสามัญอืนรับรอง
ไม่น้อยกว่าสองราย
การเสนอชือตามวรรคหนึงต้ องได้ รับการยินยอมจากผู้ทีได้ รับการเสนอชือ หากผู้ทีได้ รับการเสนอชือมิได้
อยู่ในทีประชุมต้ องได้ รับการ ยินยอมเป็ นหนังสือ
ข้ อ 23 ให้ สมาชิกสามัญและวิสามัญเลือกตังกรรมการโดยการออกเสียงเลือกผู้ทีได้ รับการเสนอชือตามข้ อ 22 และให้
เลือกตังได้ เท่ากับจํานวนทีจะต้ องเลือกตังในคราวนัน
ข้ อ 24 ผู้ทีได้ รับเลือกเป็ นกรรมการ คือ ผู้ทีได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับและหากปรากฏว่าผู้ทีได้ รับคะแนนเสียง
เลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีต้ องเลือกตังในครังนัน ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก
ข้ อ 25 ในการออกเสียงเลือกตังกรรมการให้ กระทําเป็ นการเปิ ดเผย แต่เมือคณะกรรมการร้ องขอหรื อสมาชิกสามัญหรื อ
วิสามัญรายใดรายหนึงร้ องขอให้ การออกเสียงกระทําโดยวิธีลบั ก็ให้ การออกเสียงกระทําโดยวิธีลบั
ข้ อ 26 ให้ กรรมการนอกจากกรรมการผู้จดั การดํารงตําแหน่งคราวละสามปี โดยเมือครบกําหนดทุกๆหนึงปี ให้ กรรมการ
นอกจากกรรมการผู้จดั การออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม ถ้ าแบ่งเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ ออกโดยจํานวน
ใกล้ เคียงทีสุดกับหนึงในสาม โดยในปี แรกและปี ทีสองใช้ วิธีจบั สลากเว้ นแต่กรรมการจะตกลงกันเองเป็ นวิธีอืน
และในปี ต่อๆไปให้ กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ต้องออก ในการนีให้ ถือว่าการออกจากตําแหน่งโดย
การจับสลากเป็ นการออกตามวาระด้ วย
การเลือกตังกรรมการเพือให้ ดํารงตําแหน่งแทนกรรมการทีออกไปตามข้ อนี
ให้ เลือกตังได้ เท่าจํานวน
กรรมการทีออกไปเท่านัน และให้ นําความในข้ อ 16 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 27 เมือกรรมการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระให้ ดําเนินการเลือกตังใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างทียังมิได้ มีการ
เลือกตังกรรมการขึนใหม่
ให้ กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งเพือดําเนินการต่อไปจนกว่า
กรรมการซึงได้ รับเลือกตังใหม่เข้ ารับหน้ าที
กรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกตังได้ อีก
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสอง
วาระมิได้
กรรมการผู้จดั การมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีปี และอาจดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระได้

-7-

ข้ อ 28 นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้ นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นผู้ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 21
(4) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ ออก
(5) ทีประชุมสมาชิกมีมติให้ ออก
(6) เป็ นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 17
ความใน (6) ให้ มีผลเฉพาะกับกรรมการอิสระเท่านัน
ข้ อ 29 การเลือกตังและการถอดถอนกรรมการตามมติของทีประชุมสมาชิกให้ ถือตามเสียงข้ างมากของสมาชิกสามัญ
และวิสามัญทีมาประชุม โดยให้ ใช้ วิธีการนับคะแนนซึงแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี
ส่ วนที 1 (ร้ อยละ 75) ให้ นบั จากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญโดยทีสมาชิกสามัญและ
วิสามัญแต่ละรายมีสิทธิในการออกเสียงรายละหนึงเสียง และ
ส่ วนที 2 (ร้ อยละ 25) ให้ นบั จากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญ โดยคํานวณจากสัดส่วนของ
มูลค่าการซือขายตราสารหนีประเภท outright ของสมาชิกสามัญหรื อวิสามัญแต่ละราย ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
โดยให้ นบั ถึงวันก่อนวันลงคะแนนเสียง 30 วัน
ทังนี มูลค่าการซือขายของสมาชิกวิสามัญทีนํามาคํานวณ ให้ ใช้ เท่ากับร้ อยละ 10 ของมูลค่าซือขายของ
สมาชิกวิสามัญรายนันๆ โดยนับธุรกรรมการซือขายแต่เพียงขาเดียว
ข้ อ 30 เมือกรรมการพ้ นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการทีเหลืออยู่อาจแต่งตังผู้เข้ าดํารงตําแหน่งแทน โดยให้
สัดส่วนในการดํารงตําแหน่งการเป็ นกรรมการเป็ นไปตามทีระบุในข้ อ 16 และให้ กรรมการทีได้ รับแต่งตังดํารง
ตําแหน่งได้ เท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน
ข้ อ 31 ให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยหนึงครังภายในหนึงไตรมาส
ในกรณีทีประธานสมาคม กรรมการผู้จดั การ หรื อกรรมการไม่น้อยกว่าหนึงในสามเห็นสมควรจะให้ มี
การเรี ยกประชุมคณะกรรมการเป็ นพิเศษขึนก็ได้
ข้ อ 32 การประชุมของคณะกรรมการต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด
จึงจะครบองค์ประชุม
ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ถ้ ามี
รองประธานให้ รองประธานทําหน้ าทีประธานในทีประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้
กรรมการทีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ข้ อ 33 ในการวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมคณะกรรมการ ให้ ถือตามเสียงข้ างมากและในการลงคะแนนให้ กรรมการคนหนึง
มีหนึงเสียง
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด เว้ นแต่
ความตามวรรค 2
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ในการวินิจฉัยชีขาดการสังลงโทษเพิกถอนสมาชิกภาพ การลงมติวินิจฉัยชีขาดของคณะกรรมการต้ องมี
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการทังหมดโดยไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียและในการลงคะแนน
ให้ กรรมการคนหนึงมีหนึงเสียงกรรมการผู้ใดมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณา ห้ ามเข้ าร่ วมพิจารณาในเรื องนัน
ข้ อ 34 กรรมการผู้ใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องทีพิจารณา ห้ ามเข้ าร่ วมพิจารณาในเรื องนัน
ข้ อ 35 ให้ คณะกรรมการแต่งตังคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี
(1) คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบตั ิงานของตลาด(Market Practice Subcommittee) เพือทําหน้ าที
พิจารณาเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานปฏิบตั ิงานในด้ านต่างๆ
ของตลาดตราสารหนีให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมและเป็ นไปตามมาตรฐานสากลโดยประกอบด้ วยผู้แทนจากสมาชิก
คณะกรรมการ
สํานักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน ผู้ดแู ลผลประโยชน์
และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
(2) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลตลาด (Market Regulation Subcommittee) เพือทําหน้ าทีพิจารณา
เสนอแนะแนวทางเสริ มสร้ างและขยายบทบาทของสมาคมในด้ านการเป็ นองค์กรกํากับดูแลตนเอง
แนวทาง
ส่งเสริ มจรรยาบรรณและมาตรฐานการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานทีดีของตลาดและผู้ค้าตราสารหนี
ตลอดจน
พิจารณาเสนอแนะการปรับปรุงแก้ ไขข้ อบังคับและประกาศต่างๆ ของสมาคมในด้ านการกํากับดูแลสมาชิกให้
เหมาะสม โดยประกอบด้ วยผู้แทนจากสมาชิก คณะกรรมการสํานักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
(3) คณะอนุกรรมการข้ อมูลตราสารหนี (Market Information Subcommittee) เพือทําหน้ าทีพิจารณา
เสนอแนะแนวทางส่งเสริ มและขยายบทบาทของสมาคมในการเป็ นศูนย์กลางข้ อมูลตราสารหนี
และการเพิม
ประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการข้ อมูลตราสารหนี ให้ สามารถรองรับและตอบสนองความต้ องการของผู้ทีมี
ส่วนร่ วมในตลาดตราสารหนีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้ วยผู้แทนจากสมาชิก คณะกรรมการ
สํานักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
คุณสมบัติ หน้ าทีความรับผิดชอบ และจํานวนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้ เป็ นไป
ตามทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 36 คณะกรรมการอาจแต่งตังทีปรึกษา และคณะอนุกรรมการอืนเพิมเติมจากทีกําหนดไว้ ในข้ อ 35 เพือทําหน้ าที
พิจารณาเสนอแนะเกียวกับกิจการอย่างใดอย่างหนึงของสมาคมตามทีคณะกรรมการมอบหมาย โดยให้ ทีปรึกษา
และคณะอนุกรรมการมีวาระในการดํารงตําแหน่งและได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนตามทีคณะกรรมการกําหนด
องค์ประชุมและการลงมติของคณะอนุกรรมการตามข้ อนี ถ้ าคณะกรรมการไม่ได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
ให้ นําความในข้ อ 32 ข้ อ 33 และข้ อ 34 มาใช้ โดยอนุโลม
ข้ อ 37 กรรมการผู้จดั การต้ อง
(1) เป็ นกรรมการทีได้ รับเลือกเข้ ามาโดยสมาชิกสามัญและวิสามัญ
(2) มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 21
(3) เป็ นผู้สามารถปฏิบตั ิงานเต็มเวลาให้ แก่สมาคม
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ข้ อ 38 กรรมการผู้จดั การมีหน้ าทีบริ หารกิจการของสมาคมให้ เป็ นไปตามนโยบายและระเบียบ ข้ อบังคับของสมาคม
และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้ างของสมาคม
ในการบริ หารกิจการของสมาคม กรรมการผู้จดั การต้ องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ข้ อ 39 คณะกรรมการเป็ นผู้แทนของสมาคมในกิจการทีเกียวกับบุคคลภายนอก
และเพือการนีคณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การปฏิบตั ิการแทนได้ โดยไม่ขดั ต่อระเบียบ หรื อข้ อบังคับทีคณะกรรมการกําหนดไว้
ก็ได้ โดยการมอบหมายหน้ าทีดังกล่าวให้ ทําเป็ นหนังสือ
ข้ อ 40 เมือตําแหน่งกรรมการผู้จดั การว่างลงหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ คณะกรรมการแต่งตังกรรมการหรื อพนักงาน
ของสมาคมคนใดคนหนึงเป็ นผู้ทําการแทนเป็ นการชัวคราวได้
ในการนีให้ ผ้ ทู ําการแทนมีอํานาจและหน้ าที
เช่นเดียวกับกรรมการผู้จดั การ
ข้ อ 41 ให้ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้ รับประโยชน์ตอบแทนตามทีทีประชุมสมาชิกของ
สมาคมกําหนด
ให้ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ทีปฏิบตั ิงานให้ แก่สมาคมเต็มเวลาหรื อ
ตามเงือนไขของเวลาทีคณะกรรมการกําหนดได้ รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนตามทีคณะกรรมการ
กําหนด
ให้ กรรมการผู้จดั การได้ รับเงินเดือนและหรื อประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนตามทีคณะกรรมการกําหนด
ส่ วนที 6
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
หมวดที 1
จรรยาบรรณสมาชิก
ข้ อ 42 สมาชิกต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทีเกียวข้ องตามทีกําหนดโดยเคร่ งครัด
รวมทังสมาชิกต้ องดําเนินการ
ควบคุมดูแลให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน หรื อบุคคลทีอยู่ภายใต้ การควบคุมของสมาชิก ไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อโดยทางอ้ อมปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทีเกียวข้ องตามทีกําหนดโดยเคร่ งครัด หากบุคคลดังกล่าวของสมาชิก
ใด ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามให้ ถือว่าสมาชิกกระทําผิดจรรยาบรรณ เว้ นแต่สมาชิกจะพิสจู น์ได้ วา่ มิได้ มีสว่ นร่ วม
หรื อรู้ เห็นในการกระทําดังกล่าว
ข้ อ 43 ความซือสัตย์ในวิชาชีพ
สมาชิกต้ องประกอบธุรกิจด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต และมีจริ ยธรรม ในการดําเนินงานทีเกียวข้ องกับ
ลูกค้ าหรื อประชาชน บริ ษัทหลักทรัพย์ รวมทังสมาชิกรายอืน
ข้ อ 44 การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และอย่างมีความรู้ ความสามารถ
สมาชิกต้ องปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า / คูค่ ้ า อย่างเป็ นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั ิตลอดจนให้ บริ การโดยใช้ ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มทีด้ วยความระมัดระวัง ด้ วยข้ อมูลทีเพียงพอและมีหลักฐานทีสามารถอ้ างอิงได้
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ข้ อ 45 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
สมาชิกต้ องจัดให้ มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงอาจ
ทําได้ โดยการเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อโดยปฏิเสธทีจะให้ บริ การหรื อโดยวิธีการอืนใดทีเหมาะสม หากเกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ขนึ ให้ สมาชิกปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมและเสมอภาค และสมาชิกต้ องละเว้ นจากการ
เอาเปรี ยบลูกค้ า / คูค่ ้ า
สมาชิกต้ องเปิ ดเผยให้ ลกู ค้ า / คูค่ ้ า ทราบในกรณีทีสมาชิกมีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
เกียวเนืองกับเรื องทีให้ บริ การนัน
ข้ อ 46 ความเป็ นอิสระ
สมาชิกต้ องดําเนินงานด้ วยความเป็ นอิสระ โดยไม่สญ
ั ญาว่าจะให้ หรื อเรี ยกร้ องหรื อรับซึงผลตอบแทน
(อามิสสินจ้ าง) ใด ซึงจะทําให้ ขดั หรื อแย้ งกันกับหน้ าทีทีสมาชิกหรื อพนักงานหรื อตัวแทนของสมาชิกพึงมีตอ่ ลูกค้ า
ในการประกอบธุรกิจ
ข้ อ 47 การป้องกันการทําธุรกรรมทีผิดกฎหมาย
ห้ ามมิให้ สมาชิกช่วยเหลือหรื อสนับสนุนการกระทําอันเป็ นความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อการกระทําอันเป็ นความผิดเกียวกับทรัพย์โดยทุจริ ต หรื อการกระทําอันเป็ นภัยต่อเศรษฐกิจ
หรื อความมันคงของประเทศ ตลอดจนปกปิ ดหรื อมีสว่ นในการยักย้ ายหรื อจําหน่ายทรัพย์สินทีได้ มาเนืองจากการ
กระทําดังกล่าว
ข้ อ 48 ความรับผิดชอบต่อลูกค้ า
(1) ข้ อตกลงและความรับผิดชอบต่อลูกค้ า
ในการทําข้ อตกลงหรื อในการทํานิติกรรมเพือให้ บริ การลงทุนกับลูกค้ า สมาชิกจะต้ องให้ รายละเอียด
ของหลักการในการให้ บริ การอย่างเพียงพอ สมาชิกจะต้ องไม่ทําหนังสือหรื อสัญญาใดๆ เพือยกเลิกหรื อจํากัด
ความรับผิดชอบของตนเองทีมีหน้ าทีต้ องปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าตามกฎหมาย หรื อข้ อกําหนดขององค์กรกํากับดูแล
(2) การดําเนินการเพือให้ ลกู ค้ าได้ ราคาทีเหมาะสมทีสุด
ในการซือขายตราสารหนีเพือลูกค้ าหรื อกับลูกค้ า สมาชิกต้ องดําเนินการตามสมควรให้ แน่ใจว่าลูกค้ า
ได้ ราคาทีเป็ นธรรมและเหมาะสมทีสุดภายใต้ สภาวะตลาดขณะนัน
โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ
เช่น
สภาพคล่องของตลาดและตราสารหนี ขนาด และประเภทของรายการ ทีมาและจํานวนของราคาเสนอซือขาย
ในขณะนัน
(3) การเลิกให้ บริ การธุรกิจ
ในกรณีทีสมาชิกต้ องการเลิกให้ บริ การธุรกิจแก่คคู่ ้ าและลูกค้ ารายใด สมาชิกจะต้ องดําเนินการให้ งาน
ทีค้ างอยู่เสร็ จสมบูรณ์หรื อจัดการโอนไปให้ บริ ษัทอืนทําต่อไป
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ข้ อ 49 การรักษาความลับของลูกค้ า / คูค่ ้ า
สมาชิกต้ องรักษาความลับของลูกค้ า / คูค่ ้ า และต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล ข้ อมูลการซือขายหรื อ
ข้ อมูลทางการเงินของลูกค้ า / คูค่ ้ าทีตนได้ ลว่ งรู้ มาเนืองจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็ นข้ อมูลทีตามปกติวิสยั จะ
พึงสงวนไว้ ไม่เปิ ดเผยให้ บคุ คลอืนทราบ เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าทีกฎหมาย หรื อได้ รับความยินยอมจาก
เจ้ าของข้ อมูลทีเกียวข้ องแล้ ว
ข้ อ 50 การซือขายกับลูกค้ าหรื อคูค่ ้ า
(1) การตกลงซือขาย
ในการตกลงซือขาย สมาชิกจะต้ องปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและคําสังของลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม และเมือตกลงทีจะ
ซือขายกันแล้ ว สมาชิกจะต้ องดําเนินการตามข้ อตกลงนันโดยทันที
(2) การควบคุมวงเงิน
ในขณะใดขณะหนึง สมาชิกจะต้ องดําเนินการควบคุมให้ ผ้ คู ้ าตราสารหนีติดตามวงเงินทีตนรับผิดชอบ
และวงเงินทีกิจการจะทําธุรกรรมกับลูกค้ า / คูค่ ้ าแต่ละราย ตลอดจนความเสียงด้ านต่างๆ อย่างเคร่ งครัด
ข้ อ 51 ลักษณะการปฏิบตั ิทีมิชอบ
สมาชิกต้ องละเว้ นการกระทําทีมิชอบตามทีสมาคมประกาศกําหนด
ข้ อ 52 การติดต่อและให้ คําแนะนําเกียวกับการลงทุน
(1) สมาชิกต้ องจัดให้ มีผ้ ทู ําหน้ าทีติดต่อหรื อให้ คําแนะนําให้ แก่ลกู ค้ าตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
และต้ องควบคุมดูแลให้ ผ้ ทู ําหน้ าทีดังกล่าวปฏิบตั ิงานตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดด้ วย
(2) ในการให้ คําแนะนําหรื อการเสนอข้ อมูลหรื อการเผยแพร่ ข้อมูลเพือการลงทุนในตราสารหนีใดๆ สมาชิก
จะต้ องกระทําภายใต้ ความรู้ ความชํานาญบนพืนฐานของเหตุผลอย่างมีหลักวิชา และต้ องไม่ให้ คําแนะนําหรื อ
ข้ อมูลทีอาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดในสาระสําคัญเกียวกับการลงทุน
(3) สมาชิกต้ องทําความรู้ จกั ลูกค้ า / คูค่ ้ า โดยอย่างน้ อยต้ องจัดให้ มีเอกสารทีแสดงความมีตวั ตนของลูกค้ า / คูค่ ้ า
หรื อผู้ทีมีอํานาจในการตัดสินใจซือขาย ในกรณีทีลูกค้ า / คูค่ ้ าเป็ นนิติบคุ คล
(4) ในการติดต่อซือขายกับลูกค้ ารายย่อย สมาชิกต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การให้ ข้อมูลและการจัดทําเอกสาร
หลักฐานการให้ คําแนะนําเกียวกับการลงทุนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ข้ อ 53 ผลประโยชน์สว่ นรวม
สมาชิกต้ องให้ ความร่ วมมือแก่หมูค่ ณะในกิจกรรมเพือประโยชน์สว่ นรวมและต้ องรักษาไว้ ซงผลประโยชน์
ึ
ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์สว่ นตน
ข้ อ 54 สัมพันธภาพต่อผู้ร่วมธุรกิจ
สมาชิกต้ องละเว้ นจากการกระทําอันเป็ นการกล่าวร้ ายต่อสมาชิกด้ วยกัน หรื อการกระทําอันก่อให้ เกิด
ความแตกแยกกันในหมูค่ ณะ เว้ นแต่เมือสมาชิกเห็นว่าการกระทําหรื อการประกอบธุรกิจของคูค่ ้ า หรื อผู้ร่วม
ธุรกิจนันเป็ นการละเมิดกฎข้ อบังคับ หรื อผิดกฎหมาย หรื อผิดจรรยาบรรณ สมาชิกต้ องรายงานต่อองค์กรกํากับ
ดูแลในทันที
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ข้ อ 55 ความสัมพันธ์กบั ผู้กํากับดูแล
(1) การให้ ความร่ วมมือ
สมาชิกต้ องให้ ความร่ วมมือและให้ รายละเอียดกับเจ้ าหน้ าทีองค์กรกํากับดูแลทีมีอํานาจหน้ าทีในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของสมาชิกและการซือขายตราสารหนี รวมทังในการสอบสวนคําร้ องเรี ยนของคูค่ ้ า
(2) การเปิ ดเผยข้ อมูล
หากมีข้อมูลใดๆ ของสมาชิกทีขัดต่อกฎหมายทีองค์กรกํากับดูแลควรทราบ สมาชิกต้ องแจ้ งให้ องค์กรที
กํากับดูแลทราบโดยไม่ชกั ช้ า
ข้ อ 56 การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน
(1) โครงสร้ างองค์กร
สมาชิกต้ องจัดให้ มีรูปแบบการจัดโครงสร้ างองค์กรเพือให้ การบริ หารงานมีประสิทธิภาพ มีระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายในทีรัดกุม มีการบันทึกข้ อมูลและมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่าง
หน่วยงานและบุคลากรของสมาชิก (Chinese wall) อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรทีมี
ความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้ าที โดยสมาชิกจะต้ องกําหนดกฎระเบียบการปฏิบตั ิงานให้
สอดคล้ องกับกฎหมายระเบียบปฏิบตั ิ และกฎเกณฑ์ตา่ งๆทีใช้ บงั คับ และควบคุมดูแลให้ ผ้ คู ้ าตราสารหนีของตน
ปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบดังกล่าว
(2) การมอบหมายอํานาจหน้ าที
สมาชิกจะต้ องมีการแต่งตังและมอบอํานาจการดําเนินการต่างๆ ให้ แก่ผ้ บู ริ หารและผู้ค้าตราสารหนี
ของตนอย่างเหมาะสมและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจะต้ องรับผิดชอบต่อการดําเนินการใดๆของผู้บริ หารและ
ผู้ค้าตราสารหนีทีได้ รับมอบหมายนัน
(3) การรักษาทรัพย์สินและแยกบัญชีทรัพย์สินของลูกค้ า
ในกรณีทีสมาชิกเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้ า สมาชิกต้ องจัดให้ มีการเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของลูกค้ าและ
มีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสม และจัดให้ มีการแยกบัญชีทรัพย์สนิ ของลูกค้ าให้ ชดั เจน
(4) การควบคุมวงเงินของลูกค้ า / คูค่ ้ า
สมาชิกจะต้ องไม่ยินยอมให้ ลกู ค้ าซือขายตราสารหนีจนเกินฐานะหรื อวงเงินของลูกค้ า และควรจัดให้ มี
การพิจารณาทบทวนวงเงินดังกล่าวให้ เหมาะสมอยู่เสมอ
ข้ อ 57 การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับ
(1) การดําเนินงานตามกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับ
สมาชิกจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ หรื อข้ อบังคับทีเกียวข้ องรวมทังต้ องไม่มีสว่ นเกียวข้ องหรื อ
ให้ ความช่วยเหลือผู้อืนในการทําผิดกฎหมาย ระเบียบ หรื อข้ อบังคับ
(2) การบันทึกและจัดเก็บ
สมาชิกจะต้ องดําเนินการให้ มีระบบการบันทึกและเก็บรักษาข้ อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้ วนรวมทัง
พร้ อมทีจะให้ เจ้ าหน้ าทีจากองค์กรกํากับดูแลสามารถเข้ าตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวได้
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(3) การรับข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า / คูค่ ้ า
สมาชิกจะต้ องจัดให้ มีระเบียบวิธีการทํางานเกียวกับการร้ องเรี ยนจากลูกค้ า/คูค่ ้ า
มาตรการแก้ ไขที
เหมาะสมและรวดเร็ ว
รวมทังจะต้ องแจ้ งให้ ลกู ค้ า/คูค่ ้ าทราบถึงวิธีอืนทีคูค่ ้ าและลูกค้ าจะร้ องเรี ยนได้ ภายใต้
ข้ อกําหนดทางกฎหมายและข้ อบังคับทีเกียวข้ อง
(4) การขึนทะเบียนผู้ค้าตราสารหนีและอบรมจรรยาบรรณ
ในการซือขายตราสารหนี สมาชิกต้ องแต่งตังผู้ค้าตราสารหนีทีขึนทะเบียนกับสมาคมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีสมาคมกําหนด และจัดให้ มีการฝึ กอบรมจรรยาบรรณแก่ผ้ คู ้ าตราสารหนีอย่างต่อเนือง
(5) ความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน
สมาชิกจะต้ องดําเนินการให้ รายงานทางการเงินมีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและเป็ นปั จจุบนั และจะต้ อง
เปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ รายงานทางการเงินตามทีองค์กรกํากับดูแลทีเกียวข้ องกําหนด
ข้ อ 58 ความมันคงทางการเงิน
(1) ความเพียงพอของเงินกองทุน
สมาชิกต้ องดํารงเงินกองทุนให้ เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจและสามารถรองรับความเสียงทีอาจจะ
เกิดขึนจากการประกอบธุรกิจ
(2) สภาพคล่องและคุณภาพของทรัพย์สิน
สมาชิกต้ องดําเนินการให้ ทรัพย์สินทีเกิดจากการประกอบธุรกิจมีสภาพคล่องและคุณภาพทีดี
ข้ อ 59 ขันตอนการปฏิบตั ิในกรณีฉกุ เฉิน (Contingency Plan)
สมาชิกต้ องวางแผนเพือรองรับเหตุการณ์ฉกุ เฉินในการปฏิบตั งิ านด้ านการเงิน ทังในหน่วยงานทีเกียวกับ
การค้ าตราสารหนี (Front Office) และหน่วยงานหลังการซือขาย (Back Office) เพือให้ การปฏิบตั ิงานสามารถ
ดําเนินไปอย่างต่อเนืองในกรณีทีเกิดวิกฤติการณ์หรื อภัยพิบตั ิตา่ งๆ
นอกจากนีผู้บริ หารควรทบทวนแผน
เป็ นประจําเพือให้ แผนมีความพร้ อมและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ข้ อ 60 ให้ สมาชิกวิสามัญปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนีด้ วยโดยอนุโลม แต่ให้ ยกเว้ น ข้ อ 52 และ ข้ อ 57 (4)
ไม่ต้องปฏิบตั ิ
หมวดที 2
จรรยาบรรณผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี
ข้ อ 61 ผู้บริ หารและผู้ค้าตราสารหนีจะต้ องปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับจรรยาบรรณสมาชิกตามหมวดที 1 รวมถึงจรรยาบรรณ
ทีเกียวข้ องโดยอนุโลม และในกรณีทีผู้บริ หารหรื อผู้ค้าตราสารหนีมีจรรยาบรรณอืนใดกําหนดไว้ โดยเฉพาะให้
พึงปฏิบตั ิตามด้ วย
ข้ อ 62 การเลียงรับรอง การรับของขวัญ
(1) ผู้บริ หารต้ องกําหนดขอบเขตการเลียงรับรอง การให้ หรื อการรับของขวัญหรื อผลตอบแทนใด ๆ ไม่ให้ มากหรื อ
บ่อยจนเกินไปอันส่อไปในทางทีผิดปกติ

- 14 -

(2) ผู้ค้าตราสารหนีต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารทราบ หากได้ รับการเลียงรับรองหรื อของขวัญ หรื อผลตอบแทนใดๆ ทีมี
มูลค่ามากหรื อบ่อยผิดปกติ
ข้ อ 63 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานเยียงผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริ หารและผู้ค้าตราสารหนีจะต้ องประพฤติตนให้ เหมาะสมกับวิชาชีพของตน โดยจะต้ องไม่กระทําหรื อ
เกียวข้ องกับกิจกรรมใดๆ ทีแสดงให้ เห็นว่าเป็ นการปฏิบตั ทิ ีไม่เหมาะสมกับวิชาชีพ เช่น การพนัน หรื อการ
เสพของมึนเมาในระหว่างปฏิบตั ิหน้ าที เป็ นต้ น
ข้ อ 64 การซือขายเพือบัญชีของผู้ค้าตราสารหนี
ผู้บริ หารควรพิจารณาให้ รอบคอบก่อนอนุญาตให้ ผ้ คู ้ าตราสารหนีซือขายตราสารหนีเพือบัญชีของตนเอง
หากพิจารณาแล้ วเห็นว่าควรอนุญาตให้ กระทําได้ ผู้บริ หารมีหน้ าทีต้ องออกระเบียบและวิธีปฏิบตั ิในการซือขาย
ตราสารหนีเพือบัญชีของผู้ค้าตราสารหนี เพือป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน และผู้ค้าตราสารหนีจะต้ องดําเนินการ
ตามแนวทางทีองค์กรกําหนดในเรื องการซือขายตราสารหนีเพือบัญชีสว่ นตัวอย่างเคร่ งครัด
ข้ อ 65 ภาษาทีใช้ ในการซือขายตราสารหนี
ผู้ค้าตราสารหนีควรใช้ ภาษาในการตกลงซือขายทีชัดเจนและไม่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลือนและ
ควรเป็ นภาษาทียอมรับกันโดยทัวไปในตลาดตราสารหนี
ข้ อ 66 ข้ อพิพาทกับลูกค้ า / คูค่ ้ า
หากลูกค้ า / คูค่ ้ าปฏิเสธการซือขายตามทีได้ ตกลงกันไว้ หรื อมีข้อพิพาทอืนใดเกียวกับการซือขาย
ตราสารหนี ผู้ค้าตราสารหนีจะต้ องแจ้ งให้ ฝ่ายบริ หารทราบทันที พร้ อมทังจัดทํารายงานประกอบการชีแจง
ข้ อพิพาททีเกิดขึน
ข้ อ 67 การหาประโยชน์จากตําแหน่งหน้ าทีโดยมิชอบ
ผู้ค้าตราสารหนีจะต้ องไม่อาศัยตําแหน่งหน้ าทีของตนเพือให้ ได้ มาซึงผลประโยชน์โดยมิชอบ
ส่ วนที 7
วินัยและการลงโทษสมาชิก
ข้ อ 68 สมาชิกใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามหน้ าทีของสมาชิกตามข้ อกําหนดของสมาคม คณะกรรมการอาจมีมติลงโทษ
สมาชิกนันอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างประกอบกัน ดังต่อไปนี
(1) ตักเตือน
(2) ภาคทัณฑ์
(3) ปรับ
(4) ตัดสิทธิในการใช้ สทิ ธิใดๆ ในฐานะสมาชิก
(5) ให้ พ้นจากสมาชิกภาพของสมาคมตามข้ อ 110 (3)
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ข้ อ 69 สมาชิกใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามหน้ าทีของสมาชิกตามข้ อกําหนดของสมาคม หากคณะกรรมการพิจารณา
เห็นว่าการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั หิ น้ าทีดังกล่าวเป็ นการกระทําหรื อมีสว่ นร่ วมกระทําโดยกรรมการ พนักงาน หรื อ
ลูกจ้ างของสมาชิก คณะกรรมการอาจมีคําสังให้ สมาชิกนันพิจารณาลงโทษกรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของ
สมาชิกดังกล่าวได้ ตามทีเห็นสมควร
หมวดที 1
การพิจารณาและดําเนินการทางวินัย
ข้ อ 70 ให้ คณะกรรมการแต่งตังคณะอนุกรรมการวินยั คณะหนึงหรื อหลายคณะ
ลงโทษและปฏิบตั ิหน้ าทีตามข้ อบังคับนี

เพือทําหน้ าทีพิจารณาความผิดและ

ข้ อ 71 ให้ คณะอนุกรรมการวินยั คณะหนึงประกอบด้ วยอนุกรรมการวินยั จํานวน 5 คน ได้ แก่ กรรมการสมาคม 1 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิซงมิ
ึ ได้ มาจากบริ ษัทสมาชิก จํานวนอย่างน้ อย 3 คน โดยเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจหลักทรัพย์
1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน และให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นอนุกรรมการวินยั โดยตําแหน่ง
ให้ คณะกรรมการเลือกประธานอนุกรรมการวินยั จากอนุกรรมการวินยั ตามวรรคหนึง
ให้ กรรมการผู้จดั การแต่งตังพนักงานของสมาคมอย่างน้ อยคนหนึงทําหน้ าทีเป็ นเลขานุการ ดําเนินการ
รวบรวมข้ อเท็จจริ ง และพยานหลักฐานทีเกียวข้ องตรวจสอบและเสนอความเห็นพร้ อมทังข้ อเท็จจริ ง และ
ข้ อกฎหมายต่อคณะอนุกรรมการวินยั ตลอดจนดําเนินการอืนใดเพือปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี
ข้ อ 72 นอกจากกรรมการผู้จดั การ ให้ อนุกรรมการวินยั มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี
ในกรณีทีอนุกรรมการวินยั พ้ นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ คณะกรรมการแต่งตังอนุกรรมการวินยั ขึนใหม่
ในระหว่างทียังไม่ได้ มีการแต่งตังอนุกรรมการวินยั ขึนใหม่ ให้ อนุกรรมการวินยั ซึงพ้ นจากตําแหน่งอยู่ในตําแหน่ง
เพือปฏิบตั ิหน้ าทีต่อไปจนกว่าอนุกรรมการวินยั ซึงได้ รับแต่งตังใหม่เข้ ารับหน้ าที
ข้ อ 73 นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ อนุกรรมการวินยั พ้ นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด
(4) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(5) ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันได้
กระทําโดยประมาท
(6) คณะกรรมการมีมติให้ ออก
(7) เป็ นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 71
ในกรณีทีอนุกรรมการวินยั พ้ นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
คณะกรรมการอาจแต่งตังบุคคลอืนเป็ น
อนุกรรมการวินยั แทน และให้ ผ้ ไู ด้ รับแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งแทนนันอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของ
อนุกรรมการวินยั ซึงตนแทน
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ข้ อ 74 การประชุม องค์ประชุม และการลงมติวินิจฉัยชีขาดของคณะอนุกรรมการวินยั ให้ นําความในข้ อ 32 ข้ อ 33 และ
ข้ อ 34 มาใช้ บงั คับด้ วยโดยอนุโลม นอกจากนีในการประชุมถ้ าอนุกรรมการคนใดมีความเห็นแย้ งให้ บนั ทึก
ความเห็นแย้ งพร้ อมทังเหตุผลไว้ ในรายงานการประชุมด้ วย
และอนุกรรมการนันจะเสนอความเห็นแย้ ง
เป็ นหนังสือด้ วยก็ได้
ข้ อ 75 ให้ คณะอนุกรรมการวินยั มีอํานาจพิจารณาความผิดและลงโทษ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และผู้ค้าตราสารหนี
ทีฝ่ าฝื นหรื อมีสว่ นเกียวข้ องในการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดของสมาคม ยกเว้ นการพิจารณาความผิดและสังลงโทษ ดังต่อไปนี
(1) การสังเพิกถอนสมาชิกภาพ
(2) กรณีอืนทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 76 เมือปรากฏข้ อกล่าวหาหรื อข้ อสงสัยทีอาจเชือได้ วา่ มีการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดของสมาคม
ให้ กรรมการผู้จดั การ
พิจารณาข้ อเท็จจริ งดังกล่าว
(1) หากเห็นว่าข้ อเท็จจริ งมีมลู ให้ รวบรวมข้ อเท็จจริ ง พยานหลักฐานทีเกียวข้ อง และจัดทําความเห็นพร้ อมด้ วย
เหตุผลและข้ อกฎหมายทีเกียวข้ องเสนอต่อคณะอนุกรรมการวินยั และแจ้ งข้ อกล่าวหาเป็ นหนังสือให้ บคุ คลที
ถูกกล่าวหาทราบ
(2) หากเห็นว่าข้ อเท็จจริ งไม่มีมลู ให้ พิจารณาสังยุติเรื อง และรายงานให้ คณะอนุกรรมการวินยั ทราบทังนี
หากคณะอนุกรรมการวินยั ไม่เห็นด้ วย อาจสังไม่ยตุ ิเรื อง และให้ ดําเนินการตาม (1) ต่อไป
ในกรณีทีปรากฏข้ อเท็จจริ งว่าเรื องทีพิจารณาไม่อยู่ในอํานาจของคณะอนุกรรมการวินยั ที จะพิจารณา
และสังลงโทษตามข้ อ 75 (1) หรื อ (2) ให้ คณะอนุกรรมการวินยั ทําความเห็นแล้ วส่งเรื องไปยังคณะอนุกรรมการอุทธรณ์
ภายใน 15 วัน เพือพิจารณาวินิจฉัยและดําเนินการตามข้ อ 97 ต่อไป
ข้ อ 77 หนังสือแจ้ งข้ อกล่าวหาต้ องมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี
(1) ชือและทีอยู่ของผู้ถกู กล่าวหา
(2) การกระทําทีเป็ นเหตุในการกล่าวหา พร้ อมทังข้ อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ตามสมควรเกียวกับการกระทําดังกล่าว
(3) อ้ างเนือหาในข้ อกําหนดของสมาคมซึงกําหนดว่าการกระทําเช่นนันเป็ นความผิด
(4) ระยะเวลาในการแก้ ข้อกล่าวหา ซึงต้ องไม่เกินกว่า 60 วัน
ข้ อ 78 ในการดําเนินกระบวนพิจารณาตามข้ อบังคับนี ผู้ถกู กล่าวหาจะดําเนินการทังปวงด้ วยตนเองหรื ออาจทําหนังสือ
มอบอํานาจให้ บคุ คลใดดําเนินการแทนก็ได้
ข้ อ 79 ในการดําเนินกระบวนพิจารณาต้ องดําเนินการให้ เสร็ จสินไปโดยเร็ ว แต่ทงนี
ั ต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาชีแจง
แก้ ข้อกล่าวหา และแสดงพยานหลักฐานประกอบอย่างเต็มที
การชีแจงและแก้ ข้อกล่าวหาตามวรรคหนึงให้ ทําเป็ นหนังสือ ยกเว้ นคณะอนุกรรมการวินยั อนุญาตให้
ชีแจงหรื อแก้ ข้อกล่าวหาด้ วยวาจาต่อหน้ าคณะอนุกรรมการวินยั
การชีแจงและแก้ ข้อกล่าวหาด้ วยวาจาตามวรรคสองให้ เลขานุการจัดให้ มีการบันทึกและให้ ผ้ ถู กู กล่าวหา
ลงชือไว้ เป็ นหลักฐาน
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ข้ อ 80 ผู้ถกู กล่าวหาจะชีแจงและแก้ ข้อกล่าวหาต่อคณะอนุกรรมการวินยั หรื อไม่ก็ได้
และเมือพ้ นระยะเวลาแก้
ข้ อกล่าวหาตามข้ อ 77 แล้ ว ให้ เลขานุการรายงานต่อคณะอนุกรรมการวินยั ทราบ เพือกําหนดวันเริ มพิจารณา
ความผิด โดยคณะอนุกรรมการวินยั มีอํานาจพิจารณาความผิดและวินิจฉัยไปได้ โดยไม่จําต้ องมีคําชีแจงหรื อ
คําแก้ ข้อกล่าวหา
ข้ อ 81 ในการพิจารณาความผิด ให้ คณะอนุกรรมการวินยั ดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีเริ มพิจารณา
ความผิดนันครังแรก
ในระหว่างการพิจารณาความผิดคณะอนุกรรมการวินยั อาจมีหนังสือให้ ผ้ ถู กู กล่าวหามาพบ เพือสอบ
ถามหรื อส่งเอกสารเพิมเติมภายในเวลาทีกําหนด
การนับระยะเวลาตามวรรคหนึง มิให้ นบั รวมระยะเวลาตังแต่วนั ทีคณะอนุกรรมการวินยั มีคําสังตาม
วรรคสองจนถึงวันทีคณะอนุกรรมการวินยั ได้ รับเอกสาร หลักฐาน หรื อคําชีแจงโดยครบถ้ วน
ข้ อ 82 กําหนดระยะเวลาตามหมวดนี
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการวินยั มีอํานาจขยายเวลาออกไปได้ ตามสมควรเมือได้ รับ

ข้ อ 83 เมือคณะอนุกรรมการวินยั พิจารณาออกคําสังลงโทษเสร็ จสินแล้ ว
ให้ กรรมการผู้จดั การมีหนังสือแจ้ งคําสัง
ดังกล่าวให้ ผ้ ถู กู กล่าวหา คณะกรรมการ และสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า โดยต้ องมีรายการอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี
(1) วัน เดือน ปี ทีทําคําสัง
(2) ชือและทีอยู่ของผู้ถกู กล่าวหา
(3) เหตุและข้ อเท็จจริ งของการกล่าวหา
(4) เนือหาและเหตุผลของคําสัง
(5) ผลบังคับของคําสัง
หมวดที 2
การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์
ข้ อ 84 ให้ คณะกรรมการแต่งตังคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ขนคณะหนึ
ึ
ง
เพือทําหน้ าทีวินิจฉัยพิจารณาอุทธรณ์และ
พิจารณา กลันกรองตามข้ อ 76 วรรค 2 โดยประกอบด้ วยอนุกรรมการอุทธรณ์จํานวน 5 คน ได้ แก่ กรรมการ
สมาคม 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซงมิ
ึ ได้ มาจากบริ ษัทสมาชิก อย่างน้ อย 3 คน โดยเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
1 คน ด้ านการบัญชีและการเงิน 1 คน ด้ านธุรกิจหลักทรัพย์ 1 คน
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ตามวรรคหนึงต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก สํานักงาน ก.ล.ต.
ข้ อ 85 อนุกรรมการอุทธรณ์ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี
ในกรณีทีอนุกรรมการอุทธรณ์ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ คณะกรรมการแต่งตังอนุกรรมการอุทธรณ์
ขึนใหม่ ในระหว่างทียังไม่ได้ มกี ารแต่งตังอนุกรรมการอุทธรณ์ขนใหม่
ึ
ให้ อนุกรรมการอุทธรณ์ซงพ้
ึ นจากตําแหน่ง
อยู่ในตําแหน่งเพือปฏิบตั ิหน้ าทีต่อไปจนกว่าอนุกรรมการอุทธรณ์ซงได้
ึ รับแต่งตังใหม่เข้ ารับหน้ าที
ทังนี
อนุกรรมการทีแต่งตังขึนใหม่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
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ข้ อ 86 นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระ อนุกรรมการอุทธรณ์พ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด
(4) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(5) ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้ จําคุกเว้ นแต่เป็ นความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันได้ กระทํา
โดยประมาท
(6) คณะกรรมการมีมติให้ ออก
ในกรณีทีอนุกรรมการอุทธรณ์พ้นจากตําแหน่ง ก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจแต่งตังบุคคลอืนเป็ น
อนุกรรมการอุทธรณ์ แทน และให้ ผ้ ไู ด้ รับแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งแทนนันอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของ
อนุกรรมการอุทธรณ์ซงตนแทน
ึ
ทังนีอนุกรรมการทีแต่งตังขึนใหม่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ข้ อ 87 การประชุม องค์ประชุม การลงมติวินิจฉัยชีขาดของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึงหนึง
ของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทงหมด
ั
โดยไม่รวมอนุกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียและในการลงคะแนนให้ อนุกรรมการ
คนหนึงมีหนึงเสียง อนุกรรมการผู้ใดมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณา ห้ ามเข้ าร่ วมพิจารณาในเรื องนัน
ข้ อ 88 สมาชิกทีถูกคณะอนุกรรมการวินยั ลงโทษตามข้ อ 75 และผู้ทีได้ รับผลกระทบจากคําสังลงโทษดังกล่าวมีสิทธิ
อุทธรณ์ได้ และในการนีผู้อทุ ธรณ์จะดําเนินการทังปวงด้ วยตนเอง หรื อทําหนังสือมอบอํานาจให้ บคุ คลอืนดําเนินการ
แทนก็ได้
ข้ อ 89 ให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ ยืนอุทธรณ์ตอ่ คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือแจ้ งคําสังลงโทษ
คําอุทธรณ์ ต้ องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชือผู้อทุ ธรณ์หรื อผู้รับมอบอํานาจแล้ วแต่กรณี โดยระบุคําสัง
ลงโทษอันเป็ นเหตุให้ ต้องอุทธรณ์ ข้ อเท็จจริ ง ข้ อกฎหมายและเหตุผลทีเป็ นข้ อโต้ แย้ งว่าไม่เห็นด้ วยกับคําสัง
ลงโทษในเรื องใด
บรรดาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับเรื องทีอุทธรณ์ซงผู
ึ ้ อทุ ธรณ์กล่าวอ้ างประกอบข้ อโต้ แย้ งหรื อ
เห็นว่าอาจเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาอุทธรณ์ ให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์แนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมกับอุทธรณ์
ด้ วย
ข้ อ 90 ให้ กรรมการผู้จดั การแต่งตังพนักงานของสมาคมอย่างน้ อยคนหนึงทําหน้ าทีเป็ นเลขานุการ ดําเนินการรวบรวม
ข้ อเท็จจริ งและพยานหลักฐานทีเกียวข้ อง ตรวจสอบและเสนอความเห็นพร้ อมทังข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายต่อ
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ตลอดจนดําเนินการอืนใดเพือปฏิบตั ิตามข้ อบังคับในหมวดนี
ข้ อ 91 การยืนอุทธรณ์ตามข้ อ 89 ให้ ยืนได้ ทีสมาคม เมือสมาคมได้ รับอุทธรณ์แล้ ว ให้ ออกใบรับอุทธรณ์แก่ผ้ อู ทุ ธรณ์
โดยใบรับอุทธรณ์นนอย่
ั างน้ อยต้ องมีข้อความแสดงถึงวัน เดือน ปี ทีรับอุทธรณ์ และชือผู้อทุ ธรณ์ พร้ อมทังมี
หนังสือแจ้ งสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบด้ วย
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ข้ อ 92 เมือสมาคมได้ รับคําอุทธรณ์แล้ ว ให้ เลขานุการพิจารณาและดําเนินการ ดังนี
(1) ในกรณีทีเป็ นการยืนอุทธรณ์เมือล่วงพ้ นระยะเวลาตามข้ อ 89 ไปแล้ ว ให้ เลขานุการเสนอกรรมการผู้จดั การ
เพือพิจารณาสังจําหน่ายอุทธรณ์ดงั กล่าว โดยรายงานให้ คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทราบและมีหนังสือแจ้ งให้
ผู้อทุ ธรณ์นนทราบด้
ั
วย
(2) ในกรณีทีเลขานุการเห็นว่า คําอุทธรณ์เป็ นอุทธรณ์ทีไม่ถกู ต้ องหรื อมีรายการไม่ครบถ้ วนตามทีกําหนดไว้ ให้
เลขานุการมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบถึงความไม่ถกู ต้ อง หรื อรายการทีไม่ครบถ้ วนดังกล่าวโดยแจ้ ง
กําหนดเวลาให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์แก้ ไขหรื อจัดทําอุทธรณ์ทีถูกต้ องครบถ้ วน มายืนใหม่ภายในเวลาทีกําหนด
ในกรณีทีผู้อทุ ธรณ์ไม่แก้ ไขหรื อไม่จดั ทําอุทธรณ์ทีถูกต้ องครบถ้ วนมายืนใหม่ภายในเวลาทีกําหนด ให้
นําความใน (1) มาใช้ บงั คับ แต่ถ้าผู้อทุ ธรณ์ได้ แก้ ไขหรื อจัดทําอุทธรณ์ทีถูกต้ องครบถ้ วนมายืนใหม่ภายในเวลา
ทีกําหนด ให้ ถือว่าผู้อทุ ธรณ์ได้ ยืนอุทธรณ์ภายในเวลาทีกําหนดไว้ ในข้ อ 89 แล้ ว
(3) ในกรณีทีเลขานุการเห็นว่า คําอุทธรณ์เป็ นอุทธรณ์ทีถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว ให้ เลขานุการจัดทําความเห็นพร้ อม
ด้ วยเหตุผลและข้ อกฎหมายทีเกียวข้ อง เสนอต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์โดยไม่ชกั ช้ า
ข้ อ 93 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีเริ มการ
พิจารณาอุทธรณ์นนครั
ั งแรก แต่ในกรณีมีเหตุจําเป็ นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว คณะอนุกรรมการอุทธรณ์อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ทีครบ
กําหนด และในการนี ให้ สมาคมมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดเวลาด้ วย
ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์อาจมีหนังสือเรี ยกให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์มาพบ
เพือสอบถาม หรื อส่งเอกสารหลักฐานเพิมเติม หรื อชีแจงข้ อเท็จจริ งอันเกียวกับเรื องทีอุทธรณ์เพิมเติมภายในเวลา
ทีกําหนด
การชีแจงตามวรรคสองต้ องทําเป็ นหนังสือ เว้ นแต่ในกรณีทีคณะอนุกรรมการอุทธรณ์อนุญาตให้ ชีแจง
ด้ วยวาจาต่อหน้ าคณะอนุกรรมการอุทธรณ์
ในกรณีทีชีแจงด้ วยวาจาตามวรรคสาม
ให้ เลขานุการจดบันทึกการชีแจงนันและให้ ผ้ ชู ีแจงลงชือไว้ เป็ น
หลักฐาน
การนับระยะเวลาตามวรรคหนึง มิให้ นบั รวมระยะเวลาตังแต่วนั ทีคณะกรรมการมีคําสังตามวรรคสอง
จนถึงวันทีคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ได้ รับเอกสารหลักฐานหรื อคําชีแจงเพิมเติมโดยครบถ้ วน
เมือคณะอนุกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแล้ วเสร็ จ
ให้ เลขานุการจัดทําบันทึกความเห็นและข้ อเสนอ
บทลงโทษรวมทังเหตุผลของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการเพือพิจารณาสังการตามข้ อ 94 ต่อไป
ข้ อ 94 เมือคณะกรรมการพิจารณาสังการเสร็ จสินแล้ ว
ให้ สมาคมมีหนังสือแจ้ งผลการพิจารณาสังการดังกล่าวให้
ผู้อทุ ธรณ์ และสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบพร้ อมด้ วยเหตุผลประกอบการสังการโดยไม่ชกั ช้ า
ในการพิจารณาสังการ หากคณะกรรมการพิจารณาสังการแตกต่างไปจากความเห็นของคณะอนุกรรม
การอุทธรณ์ตามข้ อ 93 คณะกรรมการต้ องแสดงเหตุผลทีตัดสินแตกต่างประกอบการสังการนันด้ วย
การพิจารณาสังการของคณะกรรมการให้ เป็ นทีสุด
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ข้ อ 95 การยืนอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้ ทเุ ลาการบังคับตามคําสังลงโทษ
แต่ผ้ อู ทุ ธรณ์อาจยืนคําขอทุเลาการบังคับตาม
คําสังลงโทษดังกล่าวมาพร้ อมกับการยืนอุทธรณ์ได้ โดยในคําขอนันต้ องแสดงเหตุผลทีขอให้ คณะอนุกรรมการ
อุทธรณ์ทเุ ลาการบังคับตามคําสังลงโทษ พร้ อมทังแนบสําเนาหนังสือแจ้ งคําสังเกียวกับการลงโทษมาด้ วย
เมือมีการยืนคําขอทุเลาการบังคับตามคําสังลงโทษโดยถูกต้ อง ให้ เลขานุการพิจารณาคําขอดังกล่าว
เป็ นการด่วน และทําความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์โดยไม่ชกั ช้ า
ข้ อ 96 ในกรณีทีคณะอนุกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแล้ วเห็นว่า เป็ นกรณีทีมีความจําเป็ นรี บด่วนและคําขอทุเลา
การบังคับตามคําสังลงโทษนันมีเหตุผลอันสมควร จะสังให้ ทเุ ลาการบังคับตามคําสังลงโทษดังกล่าวทังหมดหรื อ
บางส่วนโดยจะกําหนดเงือนไขหรื อมีหลักประกันใดๆ ตามทีจําเป็ นด้ วยก็ได้ และให้ เลขานุการมีหนังสือแจ้ งให้
ผู้อทุ ธรณ์และผู้ออกคําสังลงโทษทราบ
ในกรณีทีคณะอนุกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแล้ ว
เห็นควรสังไม่ให้ ทเุ ลาการบังคับตามคําสังลงโทษให้
เลขานุการมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
การพิจารณาสังการตามวรรคแรกและวรรคสองของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ให้ เป็ นทีสุด
ข้ อ 97 ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทีต้ องสังเพิกถอนสมาชิกภาพหรื อกรณีอืนๆ ตามข้ อ 76 วรรค 2
ให้ นําความในข้ อ 87 ข้ อ 90 ข้ อ 93 และข้ อ 94 มาใช้ บงั คับด้ วยโดยอนุโลม แต่ในการลงมติให้ ใช้ คะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทงหมด
ั
ส่ วนที 8
การประชุมใหญ่
ข้ อ 98 ให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของสมาคมภายในหนึงร้ อยยีสิบวันนับแต่วนั ทีสินสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี
การประชุมสมาชิกคราวอืนนอกจากนีเรี ยกว่าการประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้ อ 99 การบอกกล่าวเรี ยกประชุมใหญ่สามัญและประชุมใหญ่วิสามัญให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนดและให้ สง่ ไปยัง
สมาชิกทุกราย
ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในคําบอกกล่าวนันให้ ระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบวาระทีจะ
ประชุมปรึกษาในครังนัน
ข้ อ 100 การบอกกล่าวเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญ จะกระทําได้ เมือคณะกรรมการเห็นควรให้ มีการเรี ยกประชุม หรื อเมือ
สมาชิกสามัญหรื อวิสามัญจํานวนไม่น้อยกว่าหนึงในห้ าของจํานวนสมาชิกสามัญและวิสามัญทังหมดร้ องขอ
โดยทําเป็ นหนังสือให้ มีการจัดประชุม
ข้ อ 101 ในการประชุม จะต้ องมีสมาชิกสามัญ และ/หรื อ วิสามัญเข้ าร่ วมประชุมเกินกว่ากึงหนึงของจํานวนสมาชิกสามัญ
และวิสามัญทังหมด จึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
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ในการประชุมครังใด มีจํานวนสมาชิกเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ คณะกรรมการกําหนดให้ มี
การประชุมใหม่ภายในสามสิบวันนับจากวันประชุมครังก่อน และในการประชุมสมาชิกครังหลังนีไม่จําต้ องครบ
องค์ประชุม
ข้ อ 102 ในการประชุมทุกครัง ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้ าประธานกรรมการไม่มี หรื อเข้ าร่ วมประชุม
ไม่ได้ ให้ รองประธานกรรมการทําหน้ าทีประธานในทีประชุม ถ้ าประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการไม่มี
หรื อไม่มาเข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ สมาชิกสามัญหรื อวิสามัญซึงอยู่ในทีนันเลือกกรรมการ
ผู้หนึงในจํานวนซึงมาประชุม ทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุมแทน
ข้ อ 103 กิจการทีพึงกระทําในทีประชุมใหญ่สามัญ ได้ แก่
(1) รับรองรายงานการประชุมคราวก่อน
(2) คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี ทีผ่านมา
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีรายได้ รายจ่ายของสมาคม
(4) พิจารณาเลือกตังผู้สอบบัญชีของสมาคมและกําหนดค่าตอบแทน
(5) พิจารณาเลือกตังกรรมการ (ถ้ ามี)
(6) พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
ข้ อ 104 ให้ คณะกรรมการจัดให้ มีและรักษาไว้ ซงบั
ึ นทึกรายงานการประชุมใหญ่
บันทึกรายงานการประชุมตามวรรคหนึง ต้ องจัดทําให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วันนับจากวันประชุมเพือให้
ผู้ทีทําหน้ าทีเป็ นประธานในการประชุมครังนันลงลายมือชือรับรองไว้ จากนันให้ คณะกรรมการนําเข้ าทีประชุม
ในการประชุมใหญ่ครังต่อไปเพือรับรองบันทึกการประชุมนัน
ข้ อ 105 ประธานในทีประชุมจะเลือนการประชุมใดๆไปในวันและเวลาอืนโดยความยินยอมของทีประชุมก็ได้
ประชุมซึงเลือนไปนันจะปรึกษากิจการอืนใดนอกจากทีค้ างมาจากการประชุมครังก่อนไม่ได้

แต่ในที

ข้ อ 106 สมาชิกผู้ใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในข้ ออันใดซึงทีประชุมใหญ่จะลงมติ ห้ ามสมาชิกผู้นนออกเสี
ั
ยงลงคะแนนด้ วย
ในข้ อนัน
ข้ อ 107 การออกเสียงในการประชุมใหญ่ ให้ กระทําเป็ นการเปิ ดเผย แต่เมือคณะกรรมการร้ องขอหรื อสมาชิกสามัญหรื อ
วิสามัญจํานวนไม่น้อยกว่าหนึงในสิบของสมาชิกสามัญ หรื อวิสามัญทีมาประชุมร้ องขอให้ การออกเสียงกระทําโดย
วิธีลบั ก็ให้ ออกเสียงกระทําโดยวิธีลบั
การลงคะแนนลับจะกระทําด้ วยวิธีใดนันแล้ วแต่ประธานในทีประชุมจะเห็นสมควร
ข้ อ 108 มติของทีประชุมใหญ่ให้ ถือตามเสียงข้ างมากของสมาชิกสามัญ และวิสามัญทีมาประชุม
เท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงเป็ นเสียงชีขาด

และถ้ าคะแนนเสียง

ข้ อ 109 การออกเสียงในการประชุมใหญ่ ให้ สมาชิกสามัญและวิสามัญออกเสียงได้ รายละหนึงเสียง ยกเว้ นการประชุม
เพือการเลือกตังและถอดถอนกรรมการ ให้ เป็ นไปตามข้ อ 29
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ส่ วนที 9
การพ้ นจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 110 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมือ
(1) ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 6
(2) ลาออกโดยยืนเป็ นหนังสือต่อสมาคม
(3) คณะกรรมการมีมติให้ พ้นจากสมาชิกภาพในกรณีตอ่ ไปนี
(ก) ไม่ชําระค่าบํารุ งให้ แก่สมาคมตามเวลาทีกําหนด
(ข) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าทีของสมาชิกตามข้ อบังคับนี
การลงมติให้ พ้นจากสมาชิกภาพตาม (3) ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของจํานวนกรรมการทังหมดทีมีอยู่
เมือคณะกรรมการมีมติให้ สมาชิกใดขาดจากสมาชิกภาพตาม (3) ให้ สมาคมแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สมาชิก
ทีพ้ นจากสมาชิกภาพนันและสมาชิกอืนทราบด้ วย และให้ รายงานพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ส่ วนที 10
การเงินและการบัญชีของสมาคม
ข้ อ 111 ให้ คณะกรรมการจัดทํางบดุลและบัญชีรายได้ รายจ่ายปี ละ 1 ครัง แล้ วส่งให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบ ภายใน
เวลาไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของปี ถัดไป โดยถือเอาวันที 31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นวันสินรอบปี บัญชีของสมาคม
ข้ อ 112 ให้ คณะกรรมการสมาคมจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินกิจการของสมาคมในรอบปี ทีผ่านมา เพือเสนอต่อ
ทีประชุมใหญ่สามัญของสมาคม
ข้ อ 113 ผู้สอบบัญชี ซึงทีประชุมสามัญเลือกตังมีอํานาจตรวจสอบสมุดบัญชี

และบรรดาเอกสารเกียวกับการเงินของ

สมาคมและมีสิทธิสอบถามกรรมการ
ตลอดจนเจ้ าหน้ าทีของสมาคมทีมีสว่ นเกียวข้ องกับบัญชีและเอกสาร
ดังกล่าวในการนีกรรมการและเจ้ าหน้ าทีของสมาคมต้ องช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกเพือการตรวจสอบ
ดังกล่าว
ข้ อ 114 สมุดบัญชีและเอกสารการเงินของสมาคมจะต้ องเก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานของสมาคม
ความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าทีด้ านการเงินของสมาคมหรื อบุคคลทีคณะกรรมการมอบหมาย

และให้ อยู่ใน

ข้ อ 115 เงินสดของสมาคมต้ องฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ หรื อสถาบันการเงินซึงตังอยู่ในเขตท้ องทีจังหวัดทีสมาคม
ตังอยู่ในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเบิกจ่าย การฝากถอนเงิน อํานาจในการสังจ่าย การเก็บรักษาเงินสดเพือทดรองจ่ายและ
การบริ หารเงินลงทุนของสมาคมให้ เป็ นไปตามทีคณะกรรมการกําหนด
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การเบิกค่าใช้ จ่ายของสมาคมให้ เบิกได้ เท่าทีจ่ายจริ ง ทังนีโดยส่วนงานใดประสงค์จะเบิกค่าใช้ จ่ายของ
สมาคม ให้ ตรวจสอบกับงานบัญชีก่อนว่า รายการนันมีกําหนดวงเงินไว้ ในแผนงบประมาณรายจ่ายสมาคม หรื อ
ตามแผนงบประมาณรายจ่ายในโครงการพิเศษทีได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ ว และเมือได้ ตรวจสอบ
แล้ ว ให้ สว่ นงานนันทําใบเบิกค่าใช้ จ่ายตามแบบทีสมาคมกําหนด พร้ อมทังแนบหลักฐานการอนุมตั ิให้ ดําเนินการ
และเอกสารประกอบการจ่ายเงินทีผู้เบิกได้ ลงนามกํากับ
เพือจัดให้ มีการอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายก่อนส่งให้ สว่ นงาน
ด้ านการเงินดําเนินการต่อไป
ส่ วนที 11
ค่ าเข้ าเป็ นสมาชิก ค่ าบํารุ งสมาชิก
ค่ าขึนทะเบียนข้ อมูล และค่ าบริการต่ างๆ
ข้ อ 116 สมาชิกต้ องชําระค่าเข้ าเป็ นสมาชิก ค่าบํารุ งรายปี และค่าบริ การตามประเภทและอัตราทีคณะกรรมการกําหนด ดังนี
(1) ค่าเข้ าเป็ นสมาชิก
ผู้สมัครทีคณะกรรมการการอนุมตั ิให้ เข้ าเป็ นสมาชิกโดยมิได้ มีการโอนสิทธิการเป็ นสมาชิก จากสมาชิก
อืน ต้ องชําระค่าเข้ าเป็ นสมาชิกตามประเภทและอัตราที คณะกรรมการกําหนด ดังนี
(ก) สมาชิกสามัญ จํานวน 1,500,000 บาท (หนึงล้ านห้ าแสนบาท)
ให้ สมาชิกสามัญชําระ ภายใน 15 วันทําการ นับแต่วนั ทีสมาคมแจ้ งให้ ทราบถึงการรับเข้ าเป็ นสมาชิก
(ข) สมาชิกวิสามัญ จํานวน 1,500,000 บาท (หนึงล้ านห้ าแสนบาท)
ให้ สมาชิกวิสามัญชําระอย่างน้ อยร้ อยละ 10 ของค่าเข้ าเป็ นสมาชิก ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ที
สมาคมแจ้ งให้ ทราบถึงการรับเข้ าเป็ นสมาชิก และชําระส่วนทีเหลือภายใน 30 วันทําการนับจากวันทีสมาชิก
มีมลู ค่าการซือขายตราสารหนี (ประเภท outright) โดยเฉลียอย่างน้ อยเดือนละ 20,000 ล้ านบาทขึนไปภายใน
ช่วงระยะเวลานับย้ อนหลังไป 1 ปี ปฏิทิน
(ค) สมาชิกสมทบ จํานวน 1,500,000 บาท (หนึงล้ านห้ าแสนบาท)
ให้ สมาชิกสมทบชําระอย่างน้ อยร้ อยละ 20 ของค่าเข้ าเป็ นสมาชิก ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ที
สมาคมแจ้ งให้ ทราบถึงการรับเข้ าเป็ นสมาชิก และชําระส่วนทีเหลือภายใน 30 วันทําการนับจากวันทีสมาชิก
มีมลู ค่าการซือขายตราสารหนี (ประเภท outright) โดยเฉลียอย่างน้ อยเดือนละ 100 ล้ านบาทขึนไปภายในช่วง
ระยะเวลานับย้ อนหลังไป 1 ปี ปฏิทิน
(2) ค่าบํารุ งสมาชิกรายปี
สมาชิกต้ องชําระค่าบํารุ งให้ แก่สมาคมตามประเภทและอัตราทีคณะกรรมการกําหนด ดังนี
(ก) สมาชิกสามัญ ชําระในอัตราตําสุด 100,000 บาท (หนึงแสนบาท) สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
(สองแสนบาท) โดยคิดค่าธรรมเนียมร้ อยละ 0.0005 บาท ของมูลค่าการซือขายตราสารหนี (ประเภท outright)
ของสมาชิกสามัญรายนัน ภายในช่วงระยะเวลานับย้ อนหลังไป 1 ปี ปฏิทิน
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(ข) สมาชิกวิสามัญ ชําระในอัตราตําสุด 100,000 บาท (หนึงแสนบาท)
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
(สองแสนบาท) โดยคิดค่าธรรมเนียมร้ อยละ 0.0001 บาท ของมูลค่าการซือขายตราสารหนี (ประเภท outright)
ของสมาชิกวิสามัญรายนัน ภายในช่วงระยะเวลานับย้ อนหลังไป 1 ปี ปฏิทิน
(ค) สมาชิกสมทบ ชําระเป็ นจํานวน 100,000 บาท (หนึงแสนบาทถ้ วน)
การชําระค่าบํารุ งรายปี ตามข้ อนีให้ สมาชิกทําการชําระเป็ นการล่วงหน้ าโดยจะต้ องชําระอย่างช้ าภายใน
วันที 30 ของเดือนมกราคมของทุกปี
เว้ นแต่ในกรณีของสมาชิกสามัญและวิสามัญทีเข้ าใหม่จะต้ องชําระ
ค่าบํารุ งสมาชิกรายปี ตามอัตราทีกําหนดข้ างต้ น โดยให้ นบั มูลค่าการซือขายตราสารหนี (ประเภท outright) ของ
สมาชิกรายนันๆ ภายในช่วงระยะเวลานับย้ อนหลังไป 1 ปี นับจากวันทียืนใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกต่อสมาคม และ
ชําระภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ทีสมาคมแจ้ งให้ ทราบถึงการรับเข้ าเป็ นสมาชิก
ในกรณีทีสมาชิกรายใดเริ มมีสมาชิกภาพภายในเดือนใดซึงไม่ครบปี
ให้ สมาชิกรายนันชําระค่าบํารุ ง
รายปี ตามสัดส่วนของระยะเวลาตังแต่เดือนทีเริ มมีสมาชิกภาพจนถึงเดือนสินปี ปฏิทิน
(3) ค่าบริ การอืนๆ
สมาชิกต้ องชําระค่าบริ การให้ แก่สมาคม ตามประเภทของบริ การและอัตราทีคณะกรรมการกําหนด ได้ แก่
(ก) ค่าเช่าหรื อค่าบริ การการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ใดๆ ซึงสมาคมมีไว้ เพือให้ บริ การ
(ข) ค่าบํารุ งและค่าบริ การอืนใดเพือบริ การสมาชิกตามทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 117 ผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกโดยการรับโอนสิทธิการเป็ นสมาชิกจากสมาชิกอืนต้ องชําระค่าโอนสิทธิการเป็ นสมาชิก
ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 118 ผู้ยืนคําขอขึนทะเบียนข้ อมูลตราสารหนีต้ องชําระค่าบริ การตามประเภทและอัตรา ดังต่อไปนี
(1) ค่ายืนคําขอ
(1.1) ตราสารหนีระยะสัน ตัวt แลกเงิน และตราสารหนีอืนทีมีลกั ษณะเดียวกัน ทีมีอายุไม่เกิน 270 วัน
ให้ ยกเว้ นไม่ต้องชําระค่ายืนคําขอ
(1.2) ตราสารหนีซึงไม่เป็ นประเภทตาม (1.1) ให้ ชําระค่ายืนคําขอเป็ นจํานวนเงิน 20,000 บาท และ
ในกรณีผ้ อู อกตราสารหนีรายเดียวกันยืนคําขอหลายครังภายในรอบปี ปฏิทินเดียวกันให้ ชําระค่า
ยืนคําขอรวมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
(2) ค่าขึนทะเบียนข้ อมูลแรกเข้ า
(2.1) ตราสารหนีระยะสัน ตัวt แลกเงิน และตราสารหนีอืนทีมีลกั ษณะเดียวกัน ทีมีอายุไม่เกิน 270 วัน
ให้ ชําระค่าขึนทะเบียนแรกเข้ าในอัตราร้ อยละ 0.005 ของจํานวนวงเงินทีออกของตราสารหนีนัน
ทังนี ในการคํานวณค่าขึนทะเบียนแรกเข้ าแต่ละรายการให้ มีจํานวนขันสูงไม่เกิน 10,000 บาท
โดยให้ ชําระในวันทียืนคําขอให้ รับตราสารหนีเป็ นตราสารหนีขึนทะเบียน
(2.2) ตราสารหนีซึงไม่เป็ นประเภทตาม (2.1) ให้ ชําระค่าขึนทะเบียนแรกเข้ าในอัตราร้ อยละ 0.01 ของ
จํานวนวงเงินทีออกของตราสารหนีนัน ทังนีในการคํานวณค่าขึนทะเบียนแรกเข้ าแต่ละรายการ
ให้ มีจํานวนขันตําไม่น้อยกว่า 35,000 บาท และขันสูงไม่เกิน 350,000 บาท โดยให้ ชําระในวันทียืน
คําขอให้ รับตราสารหนีเป็ นตราสารหนีขึนทะเบียน
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(3) ค่าขึนทะเบียนข้ อมูลรายปี
(3.1) ตราสารหนีระยะสัน ตัวt แลกเงิน และตราสารหนีอืนทีมีลกั ษณะเดียวกัน ทีมีอายุไม่เกิน 270 วัน
ให้ ยกเว้ นไม่ต้องชําระค่าขึนทะเบียนข้ อมูลรายปี
(3.2) ตราสารหนีซึงไม่เป็ นประเภทตาม (3.1)
(ก) ตราสารหนีทีมีอายุเกินกว่า 270 วัน แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้ ชําระค่าขึนทะเบียนข้ อมูลรายปี เป็ น
จํานวนเงิน 10,000 บาท และอีกร้ อยละ 0.001 ของจํานวนวงเงินทีออกของตราสารหนีนัน
(ข) ตราสารหนีทีมีอายุเกินกว่า 5 ปี ให้ ชําระค่าธรรมเนียมรายปี ในช่วงอายุ 5 ปี แรก ในอัตรา
ตาม ข้ อ (ข) (1) และช่วงอายุทีเกินกว่า 5 ปี ให้ ชําระค่าขึนทะเบียนข้ อมูลรายปี เป็ นจํานวนเงิน
10,000 บาทและอีกร้ อยละ 0.0005 ของจํานวนวงเงินทีออกของตราสารหนีนัน
การคํานวณค่าบริ การตาม (ก) และ (ข) ให้ คิดจํานวนปี ตามอายุของตราสารหนีนัน นับจากวันทีออก
ตราสารหนีนัน จนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอน เศษของปี ให้ คิดเป็ น 1 ปี อัตราค่าบริ การรายปี สูงสุดไม่เกินปี ละ
100,000 บาท ทังนีให้ ชําระเป็ นการล่วงหน้ าทังจํานวนในวันทียืนคําขอให้ รับตราสารหนีนันเป็ นตราสารหนี
ขึนทะเบียน
คณะกรรมการอาจประกาศเปลียนแปลงหรื อยกเว้ นค่าบริ การการขึนทะเบียนข้ อมูลตราสารหนีตามข้ อนี
ได้ เมือได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ข้ อ 119 อัตราค่าขึนทะเบียนข้ อมูลตามข้ อ 118 นีไม่ใช้ บงั คับกับพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย พันธบัตร หรื อตราสารแห่งหนีทีกองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก
และตราสารหนีอืนใดทีคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ ได้ รับการยกเว้ นค่าขึนทะเบียนข้ อมูล
ส่ วนที 12
การแก้ ไขข้ อบังคับ การเลิกสมาคม และการชําระบัญชี
ข้ อ 120 การแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของสมาคมจะทําได้ เมือได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และให้ คณะกรรมการ
นําเสนอข้ อบังคับของสมาคมดังกล่าวต่อทีประชุมสมาชิกเพือพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป ยกเว้ นการแก้ ไข
เพิมเติมในเรื องค่าบริ การการขึนทะเบียนข้ อมูลตราสารหนี ให้ เป็ นไปตามข้ อ 118
การลงมติของทีประชุมสมาชิกตามวรรคหนึงให้ เป็ นไปตามข้ อ 105 ถึง ข้ อ 108 โดยอนุโลม
ข้ อ 121 สมาคมย่อมเลิกกิจการด้ วยเหตุดงั ต่อไปนี
(1) ล้ มละลาย
(2) ทีประชุมใหญ่ลงมติให้ เลิกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของสมาชิกสามัญและวิสามัญทังหมด
(3) เมือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสังตามกฎหมายให้ เลิกสมาคม
ข้ อ 122 เมือสมาคมต้ องเลิกไปเพราะเหตุหนึงเหตุใด ให้ มีการชําระบัญชีของสมาคม โดยให้ คณะกรรมการหรื อบุคคล
ทีคณะกรรมการแต่งตังเป็ นผู้ชําระบัญชี
หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการชําระบัญชี
ให้ ยกให้ แก่นิติบคุ คลในประเทศไทยทีมี
วัตถุประสงค์เกียวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึงแห่งใดหรื อหลายแห่ง ตามมติของทีประชุมสมาชิก
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ส่ วนที 13
การพัสดุและงานบริการ
ข้ อ 123 การจัดหาพัสดุและงานบริ การของสมาคม ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีคณะกรรมการกําหนด
ซึงต้ องมีรายละเอียดในเรื องดังต่อไปนีเป็ นอย่างน้ อย
(1) วิธีการและวงเงินในการจัดหา
(2) การตรวจรับ
(3) การทําสัญญาและหลักประกัน
ข้ อ 124 การเก็บรักษา ควบคุมและจําหน่ายพัสดุของสมาคม ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการที
คณะกรรมการกําหนด ซึงต้ องมีรายละเอียดในเรื องดังต่อไปนีเป็ นอย่างน้ อย
(1) การลงบัญชีหรื อทะเบียนพัสดุ
(2) การเบิก-จ่ายพัสดุ
(3) การตรวจสอบพัสดุประจําปี
(4) การจําหน่ายพัสดุ
ข้ อ 125 ในการจัดหาพัสดุหรื อบริ การของสมาคมทุกกรณี จะต้ องตรวจสอบกับงานบัญชีก่อนว่า รายการนันมีกําหนด
วงเงินไว้ ในแผนงบประมาณรายจ่ายสมาคมหรื อตามแผนงบประมาณรายจ่ายในโครงการพิเศษทีได้ รับการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการแล้ ว เมือได้ ตรวจสอบแล้ ว ให้ สว่ นงานนันขออนุมตั ิดําเนินการจัดหาพัสดุหรื อบริ การนันได้
โดยจะต้ องแสดงรายละเอียดเพือประกอบการพิจารณาตามรายการ ดังต่อไปนี
(1) รายละเอียดของพัสดุหรื องานบริ การทีจะจัดหา
(2) ราคาพัสดุหรื องานบริ การในท้ องตลาดทีสืบทราบหรื อทีประมาณได้
(3) ถ้ าเคยจัดหามาก่อนภายในระยะเวลา 6 เดือน ก็ให้ แสดงราคาทีได้ จดั หาครังหลังสุดด้ วย
(4) วงเงินทีจะจัดหา โดยให้ ระบุวงเงินในแผนงบประมาณด้ วย
(5) กําหนดเวลาทีต้ องการใช้ พสั ดุหรื อให้ งานนันแล้ วเสร็จ
(6) วิธีการจัดหาและเหตุผลทีต้ องจัดหาตามวิธีทีเสนอ
(7) อืน ๆ (ถ้ ามี)
ทังนี วงเงินและบุคคลทีมีอํานาจอนุมตั ิให้ ดําเนินการจัดหาและอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายในการจัดหาพัสดุหรื อ
งานบริ การคราวหนึง ๆ ให้ เป็ นไปตามทีคณะกรรมการกําหนด
ส่ วนที 14
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 126 เมือสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ออกใบอนุญาตและรับรองจดทะเบียนสมาคมแล้ ว
(1) ให้ คณะกรรมการและกรรมการผู้จดั การศูนย์ซือขายตราสารหนีไทย
ซึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันทีสํานักงาน
ก.ล.ต. รับจดทะเบียนทําหน้ าทีคณะกรรมการและกรรมการผู้จดั การสมาคมชัวคราว จนกว่าจะมีการเลือกตัง
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คณะกรรมการสมาคมชุดแรก ซึงต้ องจัดให้ มีขนภายในเวลาไม่
ึ
เกินหนึงร้ อยยีสิบวันนับแต่วนั ทีได้ รับใบอนุญาต
และจดทะเบียนสมาคม
(2) ให้ สมาชิกผู้ก่อตังมีสถานภาพเป็ นสมาชิกของสมาคม และได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมแรกเข้ า และค่าบํารุ ง
รายปี ปี แรก
(3) ภายในวันสินปี ทีได้ ยืนคําขอรับใบอนุญาตจัดตังสมาคมต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ถ้ าสมาชิกศูนย์ซือขาย
ตราสารหนีไทยรายใด ได้ ยืนใบสมัครเป็ นสมาชิกสมาคม และคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ เข้ าเป็ นสมาชิก
สมาคมได้ ให้ ได้ รับสิทธิเสมือนสมาชิกผู้ก่อตัง และได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียมแรกเข้ าและค่าบํารุ งรายปี ปี แรก
(4) ให้ ตราสารหนีระยะสัน ตัวt แลกเงิน และตราสารหนีอืนทีมีลกั ษณะเดียวกัน ทีมีอายุไม่เกิน 270 วัน
ซึงได้ ขนทะเบี
ึ
ยนข้ อมูลตราสารหนี ก่อนวันที 30 มิถนุ ายน 2549 ได้ รับยกเว้ นค่าขึนทะเบียนข้ อมูลตราสารหนี
ตามข้ อ 118
ข้ อ 127 ข้ อบังคับนีให้ ใช้ บงั คับตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป

ประกาศ ณ วันที 21 กันยายน พ.ศ. 2548
(นายสมหมาย ภาษี )
ประธานกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนีไทย

