ข้อบังคับ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ฉบับประมวล)
สมาคมนี้เป็นสมาคมที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส่วนที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 สมาคมนี้มชี ื่อว่า “สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย”
เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Bond Market Association”
ข้อ 21 สานักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ข้อ 32 (ยกเลิก)
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“ข้อบังคับ”
“สมาคม”
“สมาชิก”
“บริษัทหลักทรัพย์”
“คณะกรรมการ”
“กรรมการ”
“กรรมการผู้จัดการ”
“ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน”
“สานักงาน ก.ล.ต.”
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”
“เจ้าหน้าที่บริหาร”
“เจ้าหน้าที่กากับดูแล”

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

“ผู้ค้าตราสารหนี”้

หมายความว่า

“การซื้อขาย”

หมายความว่า

1

2

ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
สมาชิกของสมาคม
นิติบุคคลทีไ่ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
คณะกรรมการของสมาคม
กรรมการของสมาคม
กรรมการผู้จัดการของสมาคม
ตราสารหนี้ที่ขนึ้ ทะเบียนกับสมาคม
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้บริหารของสมาชิกทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของสมาชิก
ผู้บริหารของสมาชิกที่มีอานาจในการกากับดูแลการปิิบัตงิ าน
ของสมาชิก
เจ้าหน้าที่ของสมาชิกทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กระทาการแทน
ในการซื้อขายตราสารหนี้ และขึน้ ทะเบียนกับสมาคม
การซื้อขายตราสารหนี้

ข้อ 1 ถูกแก้ไขโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559
ข้อ 3 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559
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“ราคาซื้อขาย”
“ลูกค้า”
“คู่ค้า”

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

หมายความว่า

“คาสั่งลงโทษ”3

หมายความว่า

“การจัดหา”
“พัสดุ”

หมายความว่า
หมายความว่า

“งานบริการ”

หมายความว่า

“โครงการพิเศษ”
หมายความว่า
4
“ข้อกาหนดของสมาคม” หมายความว่า

ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายตราสารหนี้
ลูกค้าที่ทาการซื้อขายตราสารหนี้กับสมาชิก
สถาบันการเงินทีไ่ ด้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสาร
แห่งหนี้ และทาการซื้อขายตราสารหนี้กับสมาชิก
บุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทสมาชิกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนัน้
คาสั่งของคณะกรรมการ คาสั่งของกรรมการผู้จัดการ และคาสั่ง
ของคณะอนุกรรมการที่มีผลการลงโทษผู้ที่ฝา่ ฝืน หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกาหนดของสมาคม
การซื้อพัสดุหรือการจ้างงานบริการ แล้วแต่กรณี
วัสดุสานักงาน เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งสานักงาน อุปกรณ์
สานักงาน ยานพาหนะ สิ่งของที่ใช้เพื่อการบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
หนังสือ ประกาศ และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ทีส่ มาคมกาหนดหรือให้
จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในกิจการของสมาคม
การจ้างทาของ การจ้างแรงงาน การเช่า หรือการจ้างเหมาบริการ
แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของสานักงาน
โครงการใดๆที่สมาคมได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานอื่น
ข้อบังคับ ประกาศ กฎ ระเบียบ ที่คณะกรรมการและสมาคมกาหนดขึ้น
เพื่ อบั ง คั บ ใช้ กั บ สมาชิ ก ผู้ ค้ า ตราสารหนี้ ผู้ ยื่ น ค าขอขึ้ น ทะเบี ย น
ตราสารหนี้
ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์

ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้
(1) เป็นศูนย์รวมของข้อมูลด้านตลาดตราสารหนี้และให้บริการข้อมูลตราสารหนี้
(2) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ การทาธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารหนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและ
ผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้
(3) ส่งเสริม พัฒนา และกาหนดมาตรฐานและวิธปี ิิบัติในการประกอบธุรกิจตราสารหนี้
(4) กากับดูแลสมาชิกให้ปิิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปิิบัติในตลาดตราสารหนี้
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับตราสารหนี้ รวมถึงรับปรึกษาและให้ความเห็นทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้
3

4

ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
ถูกเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
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(6) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสมาชิก
(7) ประนีประนอมและแก้ไขข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจาก
การประกอบธุรกิจด้านตราสารหนี้
(8) บาเพ็ญสาธารณประโยชน์และกระทากิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่กล่าวมาทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ส่วนที่ 3
สมาชิก และสมาชิกภาพ
ข้อ 6 5 สมาชิ ก ของสมาคมประกอบด้ ว ยบริษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง เป็ น สมาชิ กผู้ ก่ อ ตั้ ง สมาคม และบริ ษั ท หลั ก ทรัพ ย์ อื่ น
ซึ่งคณะกรรมการมีมติอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบังคับนี้
สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย์
และค้าหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนี้
(2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า
ระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
(3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย์
เฉพาะรายที่มีมูลค่าการซือ้ ขายตราสารหนี้ ประเภท outright โดยเฉลี่ยนับย้อนหลังไป 1 ปีปิิทิน
น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน และมีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกสมทบของสมาคม
เมื่อสมาชิกสมทบมีมลู ค่าการซื้อขายตราสารหนี้ ประเภท outright โดยเฉลี่ยนับย้อนหลังไป 1 ปีปิิทนิ
ตั้งแต่ 100 ล้านบาทต่อเดือนขึน้ ไป ให้ชาระค่าเข้าเป็นสมาชิกส่วนที่เหลือตาม 116 (1) (ค) และให้เปลี่ยนฐานะ
ไปเป็นสมาชิกสามัญ
ข้อ 7 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมให้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ต่อสมาคม ทั้งนี้ ตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมกาหนด
ข้อ 8 เมื่ อ สมาคมตรวจสอบหลั ก ฐานและคุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค รแล้ ว เห็ น ว่ า ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ให้ ส มาคมเสนอเรื่ อ งต่ อ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
ข้อ 9 ในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้าเป็นสมาชิก คณะกรรมการอาจขอให้
(1) ผู้สมัครยื่นหลักฐานเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม
(2) ผู้บริหารของผู้สมัครมารับการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
ข้อ 10 เมื่ อคณะกรรมการมี ม ติ อนุ มั ติ ให้ รับ ผู้ ส มั ครรายใดเข้า เป็ น สมาชิ ก ให้ ส มาคมมี หนั ง สื อแจ้ ง ให้ ผู้ ส มั ครนั้ น ทราบ
โดยกาหนดเวลาและวิธีการที่ผู้ สมัครจะต้องชาระค่าเข้าเป็นสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิแล้วแต่กรณี ค่าบารุง และ
ค่าบริการ ตามอัตราและระยะเวลาที่สมาคมกาหนด
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ข้อ 6 (3) ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
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ข้อ 11 เมื่อสมาคมได้รับค่าเข้าเป็นสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิแล้วแต่กรณี ค่าบารุง และค่าบริการภายในกาหนดระยะเวลาตาม
ข้อ 10 เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครนัน้ เป็นสมาชิกตั้งแต่วนั ที่สมาคมได้รับชาระเงินนั้นโดยถูกต้องครบถ้วน หรือ
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการกาหนดซึ่งต้องไม่ชา้ กว่าวันที่ผสู้ มัครชาระเงินให้สมาคมครบถ้วน จากนั้นให้สมาคมประกาศ
ชื่อให้สมาชิกทราบเป็นหนังสือ
ข้อ 12 เมื่อปรากิว่า
(1) ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานต่างๆที่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้แจ้งหรือได้ยื่นไว้กับสมาคมเพื่อประกอบการพิจารณา
ใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรือ
(2) ผู้สมัครไม่ชาระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบารุง หรือค่าโอนสิทธิแล้วแต่กรณี ให้แก่สมาคมภายในเวลาที่
คณะกรรมการกาหนดตามข้อบังคับนี้
คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกมติที่ได้พิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครรายนั้น เข้าเป็นสมาชิกก็ได้
ข้อ 13 สมาชิกอาจโอนสิทธิการเป็นสมาชิกได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดโดยให้นาความใน
ข้อ 6 ถึง ข้อ 12 มาใช้บังคับแก่ผู้ขอรับโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกโดยอนุโลม
ส่วนที่ 4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 146 สิทธิของสมาชิกมีดังต่อไปนี้
(1) เข้าร่วมประชุม อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ของสมาคม โดยสมาชิกสามัญ และ
วิสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคม
(2) เสนอความคิดเห็นหรือให้คาแนะนาแก่สมาคมและคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับกิจการของสมาคม
(3) รับบริการใดๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธีการทีส่ มาคมกาหนด
ข้อ 15 หน้าที่ของสมาชิกมีดงั ต่อไปนี้
(1) ปิิบัติตามระเบี ยบ ข้อบังคับของสมาคม วินั ย จรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปิิบัติงานในตลาด
ตราสารหนี้ มติของที่ประชุม และมติคณะกรรมการโดยเคร่งครัด
(2) แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหาร (Executive officer) เจ้าหน้าที่กากับดูแล (Compliance
officer) และผู้ค้าตราสารหนี้ (Trader) โดยสมาชิกมีหน้าที่ดูแลให้บุคคลดังกล่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
ปิิบัติตามจรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปิิบัติงานในตลาดตราสารหนี้ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของสมาคม
(3) รายงานการเสนอราคาซื้อขายและข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคม
กาหนด
(4) จัดทาและเก็บบันทึกเอกสารหลักฐาน รวมทั้งบัญชีการซื้อขายตราสารหนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกาหนด
(5) รับผิดชอบต่อการปิิบัติงานของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้
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ข้อ 14 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
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(6) ส่งรายงานและงบการเงินตามแบบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการทีส่ มาคมกาหนด
(7) ชาระค่าเข้าเป็นสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิ ค่าบารุง และค่าบริการต่างๆ ให้แก่สมาคมตามระเบียบหรือข้อบังคับ
ที่คณะกรรมการกาหนด
(8) ดารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม
(9) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมรวมทั้งร่วมศึกษา และเสนอข้อคิดเห็นในอันที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยรวม
(10) รายงานให้สมาคมทราบเมื่อรู้ว่าสมาชิกอื่นกระทาการฝ่าฝืนหรือไม่ปิิบัติตาม (1)
ส่วนที่ 5
คณะกรรมการสมาคม
ข้อ 167 คณะกรรมการมีจานวนไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ 1 คน เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และ
บุคคลซึ่งได้รบั เลือกจากสมาชิกสามัญและวิสามัญ จานวนไม่เกิน 10 คน โดยในจานวนนัน้ ให้เป็นกรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่า 3 คน
ข้อ 178 กรรมการอิสระตามข้อ 16 ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บุคคลผู้มีอานาจในการ
จัดการงานประจา พนักงาน หรือลูกจ้างของสมาชิก หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสมาชิก
ข้อ 189 ให้คณะกรรมการร่วมกันเลือกกรรมการนอกจากกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และตาแหน่งอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยให้ได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการไม่นับเป็นกรรมการอิสระ
คุณสมบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจานวนกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ
ข้อ 19 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ ให้สมาคมแจ้งชื่อและตาแหน่งให้สานักงาน ก.ล.ต.ทราบ เพื่อจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลง ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 20 หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้
(1) กาหนดนโยบายในการบริหารสมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่
(2) กาหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งของสมาคม
(3) กาหนดจรรยาบรรณของสมาคม
(4) พิจารณารับและเพิกถอนสมาชิก

ข้อ 16 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และ
ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
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ข้อ 18 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
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(5) พิจารณาลงโทษสมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้องที่ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ และจรรยาบรรณของ
สมาคม
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาสมาคม
ข้อ 21 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย เว้นแต่จะพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
(3) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ 22 ในการเลือกตั้งกรรมการให้สมาชิกสามัญ และ/หรือวิสามัญเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 21 ที่ตนเห็นสมควรจะให้เป็นกรรมการต่อที่ประชุม โดยต้องมีสมาชิกสามัญหรือวิสามัญอื่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองราย
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการยินยอมจากผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อหากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมิได้
อยู่ในที่ประชุมต้องได้รับการ ยินยอมเป็นหนังสือ
ข้อ 23 ให้สมาชิกสามัญและวิสามัญเลือกตั้งกรรมการโดยการออกเสียงเลื อกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 22 และให้
เลือกตั้งได้เท่ากับจานวนที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น
ข้อ 24 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ คือ ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับและหากปรากิว่าผู้ที่ได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก
ข้อ 25 ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให้กระทาเป็นการเปิดเผย แต่เมื่อคณะกรรมการร้องขอหรือสมาชิก สามัญหรือ
วิสามัญรายใดรายหนึ่งร้องขอให้การออกเสียงกระทาโดยวิธีลับ ก็ให้การออกเสียงกระทาโดยวิธีลับ
ข้อ 26 ให้กรรมการนอกจากกรรมการผู้จัดการดารงตาแหน่งคราวละสามปี โดยเมื่อครบกาหนดทุกๆหนึ่งปีให้กรรมการ
นอกจากกรรมการผู้ จัดการออกจากต าแหน่ งจานวนหนึ่งในสาม ถ้าแบ่ง เป็ นสามส่ วนไม่ไ ด้ให้ออกโดยจานวน
ใกล้เคียงที่สุ ดกับหนึ่งในสาม โดยในปีแรกและปีที่ สองใช้วิธีจั บสลากเว้นแต่กรรมการจะตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น
และในปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก ในการนี้ให้ถือว่าการออกจากตาแหน่งโดย
การจับสลากเป็นการออกตามวาระด้วย
การเลื อกตั้ ง กรรมการเพื่ อ ให้ ด ารงต าแหน่ ง แทนกรรมการที่ อ อกไปตามข้อนี้ ให้ เ ลื อกตั้ ง ได้ เท่ า จ านวน
กรรมการที่ออกไปเท่านั้น และให้นาความในข้อ 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 2710 เมื่ อกรรมการพ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระให้ ด าเนิ น การเลื อกตั้ ง ใหม่ ภ ายในหกสิ บ วั น ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ มี การ
เลือกตั้ ง กรรมการขึ้น ใหม่ ให้ กรรมการซึ่งพ้ นจากต าแหน่ งดัง กล่ าวอยู่ในต าแหน่ง เพื่อดาเนิ นการต่ อไปจนกว่ า
กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งได้อีก แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
กรรมการผู้จัดการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสีป่ ี แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
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ข้อ 28 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 21
(4) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก
(5) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออก
(6) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 17
ความใน (6) ให้มผี ลเฉพาะกับกรรมการอิสระเท่านั้น
ข้อ 29 การเลือกตั้งและการถอดถอนกรรมการตามมติของที่ประชุมสมาชิกให้ถือตามเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญ
และวิสามัญที่มาประชุม โดยให้ใช้วิธีการนับคะแนนซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 75) ให้นับจากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญโดยที่สมาชิกสามัญและ
วิสามัญแต่ละรายมีสิทธิในการออกเสียงรายละหนึ่งเสียง และ
ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 25) ให้นับจากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญ โดยคานวณจากสัดส่วนของมูลค่า
การซื้อขายตราสารหนี้ประเภท outright ของสมาชิกสามัญหรือวิสามัญแต่ละราย ในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยให้นับ
ถึงวันก่อนวันลงคะแนนเสียง 30 วัน
ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขายของสมาชิกวิสามัญที่นามาคานวณ ให้ใช้เท่ากับร้อยละ 10 ของมูลค่าซื้อขายของ
สมาชิกวิสามัญรายนั้นๆ โดยนับธุรกรรมการซื้อขายแต่เพียงขาเดียว
ข้อ 30 เมื่ อกรรมการพ้ น จากต าแหน่ ง ก่อนครบวาระ กรรมการที่ เหลื ออยู่ อาจแต่ ง ตั้ ง ผู้ เข้า ด ารงต าแหน่ ง แทน โดยให้
สัดส่วนในการดารงตาแหน่งการเป็นกรรมการเป็นไปตามที่ระบุในข้อ 16 และให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดารง
ตาแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
ข้อ 31 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในหนึ่งไตรมาส
ในกรณี ที่ประธานสมาคม กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามเห็นสมควรจะให้ มี
การเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นพิเศษขึ้นก็ได้
ข้อ 3211 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
ครบองค์ประชุม
ในการประชุ ม ของคณะกรรมการ ถ้า ประธานกรรมการไม่ มาประชุ ม หรือไม่ อาจปิิบัติ หน้ าที่ ไ ด้ ถ้า มี
รองประธานให้รองประธานทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรื อมีแต่ไม่อาจปิิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการอาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 3312 ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม และในการลงคะแนนให้
กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
เว้นแต่ความตามวรรคสอง
11

ข้อ 32 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563
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ในการวินิจฉัยชี้ขาดการสั่งลงโทษเพิกถอนสมาชิกภาพ การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการต้องมี
จานวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการทั้งหมดโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและในการลงคะแนน
ให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
ข้อ 34 กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
ข้อ 35 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) คณะอนุกรรมการมาตรฐานปิิบัติงานของตลาด(Market Practice Subcommittee) เพื่อทาหน้าที่
พิ จ ารณาเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานปิิ บั ติ ง านในด้ า นต่ า งๆ ของตลาดตราสารหนี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพเหมาะสมและเป็ น ไปตามมาตรฐานสากลโดยประกอบด้ ว ยผู้ แ ทนจากสมาชิ ก คณะกรรมการ
สานักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
(2) คณะอนุกรรมการกากับดูแลตลาด (Market Regulation Subcommittee) เพื่อทาหน้าที่พิจารณา
เสนอแนะแนวทางเสริมสร้างและขยายบทบาทของสมาคมในด้านการเป็นองค์กรกากับดูแลตนเอง แนวทางส่งเสริม
จรรยาบรรณและมาตรฐานการกากับ ดูแลการปิิบัติ งานที่ดีของตลาดและผู้ ค้าตราสารหนี้ ตลอดจนพิจ ารณา
เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขข้อบั งคับและประกาศต่า งๆของสมาคมในด้ านการกากับ ดูแลสมาชิกให้เหมาะสม
โดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก คณะกรรมการสานักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
(3) คณะอนุกรรมการข้อมูลตราสารหนี้ (Market Information Subcommittee) เพื่อทาหน้าที่พิจารณา
เสนอแนะแนวทางส่ง เสริม และขยายบทบาทของสมาคมในการเป็ น ศูนย์ กลางข้อมู ลตราสารหนี้ และการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการบริหารจัด การข้อมูล ตราสารหนี้ ให้ส ามารถรองรับ และตอบสนองความต้ องการของผู้ ที่ มี
ส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก คณะกรรมการ สานักงาน
ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้ทรงคุ ณวุฒิใน
สาขาต่างๆ
คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และจานวนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 36 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ในข้อ 35 เพื่อทาหน้าที่
พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของสมาคมตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้ที่ปรึกษาและ
คณะอนุกรรมการมีวาระในการดารงตาแหน่งและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการกาหนด
องค์ประชุมและการลงมติของคณะอนุกรรมการตามข้อนี้ ถ้าคณะกรรมการไม่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ให้นาความในข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 34 มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 3713 กรรมการผู้จัดการต้อง
(1) มีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามข้อ 21
(2) เป็นผูส้ ามารถปิิบัติงานเต็มเวลาให้แก่สมาคม
12
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ข้อ 33 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ข้อ 37 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
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ข้อ 38 กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของสมาคม
และมีอานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสมาคม
ในการบริหารกิจการของสมาคม กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ข้อ 39 คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเพื่อการนี้คณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการปิิบัติการแทนได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบ หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนดไว้ก็ได้
โดยการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้ทาเป็นหนังสือ
ข้อ 40 เมื่อตาแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลงหรือไม่อาจปิิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงาน
ของสมาคมคนใดคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ ท าการแทนเป็ น การชั่ ว คราวได้ ในการนี้ ใ ห้ ผู้ ท าการแทนมี อานาจและหน้ า ที่
เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
ข้อ 41 ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของ
สมาคมกาหนด
ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ที่ปิิบัติงานให้แก่สมาคมเต็มเวลาหรือตาม
เงือ่ นไขของเวลาที่คณะกรรมการกาหนดได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ให้กรรมการผู้จัดการได้รับเงินเดือนและหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ 6
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
หมวดที่ 1
จรรยาบรรณสมาชิก
ข้อ 42 สมาชิกต้องปิิบัติตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดโดยเคร่งครัด รวมทั้งสมาชิกต้องดาเนินการควบคุม
ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อมปิิบัติตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดโดยเคร่งครัด หากบุคคลดังกล่าวของสมาชิกใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปิิบัติตามให้ถือว่าสมาชิกกระทาผิดจรรยาบรรณ เว้นแต่สมาชิกจะพิสูจน์ได้ว่า มิได้มีสว่ นร่วมหรือรู้เห็นใน
การกระทาดังกล่าว
ข้อ 43 ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
สมาชิกต้องประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรม ในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกค้าหรือประชาชน บริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งสมาชิกรายอื่น
ข้อ 44 การปิิบัติอย่างเป็นธรรม และอย่างมีความรู้ความสามารถ
สมาชิกต้องปิิบัติต่อลูกค้า / คู่ค้า อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปิิบัติตลอดจนให้บริการโดยใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้
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ข้อ 45 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สมาชิกต้องจัดให้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภ าพ ซึ่งอาจทาได้
โดยการเปิดเผยข้อมูล หรือโดยปิิเสธที่จะให้บริการหรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม หากเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ขึ้น ให้สมาชิกปิิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค และสมาชิกต้องละเว้นจากการ เอาเปรียบ
ลูกค้า / คู่ค้า
สมาชิกต้องเปิดเผยให้ลู กค้า / คู่ค้า ทราบในกรณีที่สมาชิกมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ให้บริการนั้น
ข้อ 46 ความเป็นอิสระ
สมาชิกต้องดาเนินงานด้วยความเป็นอิสระ โดยไม่สัญญาว่าจะให้หรือเรียกร้องหรือรับซึ่งผลตอบแทน
(อามิสสินจ้าง) ใด ซึ่งจะทาให้ขัดหรือแย้งกันกับหน้าที่ที่สมาชิกหรือพนักงานหรือตัวแทนของสมาชิกพึงมีต่อลูกค้า
ในการประกอบธุรกิจ
ข้อ 47 การป้องกันการทาธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
ห้ามมิให้สมาชิกช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทาอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือการกระทาอันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต หรือการกระทาอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ
หรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปกปิดหรือมีส่วนในการยักย้ายหรือจาหน่ายทรัพย์สินทีไ่ ด้มาเนื่องจากการ
กระทาดังกล่าว
ข้อ 48 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
(1) ข้อตกลงและความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ในการทาข้อตกลงหรือในการทานิติกรรมเพื่อให้บริการลงทุนกับลูกค้า สมาชิกจะต้องให้รายละเอียดของ
หลักการในการให้บริการอย่างเพียงพอ สมาชิกจะต้องไม่ทาหนังสือหรือสัญญาใดๆ เพื่อยกเลิกหรือจากัดความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีหน้าที่ต้องปิิบัติต่อลูกค้าตามกฎหมาย หรือข้อกาหนดขององค์กรกากับดูแล
(2) การดาเนินการเพื่อให้ลูกค้าได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด
ในการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อลูกค้าหรือกับลูกค้า สมาชิกต้องดาเนินการตามสมควรให้แน่ใจว่าลูกค้าได้
ราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่สุดภายใต้สภาวะตลาดขณะนั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพคล่องของ
ตลาดและตราสารหนี้ ขนาด และประเภทของรายการ ที่มาและจานวนของราคาเสนอซื้อขายในขณะนั้น
(3) การเลิกให้บริการธุรกิจ
ในกรณีที่สมาชิกต้องการเลิกให้บริการธุรกิจแก่คู่ค้าและลูกค้ารายใด สมาชิกจะต้องดาเนินการให้งาน
ที่ค้างอยู่เสร็จสมบูรณ์หรือจัดการโอนไปให้บริษัทอื่นทาต่อไป
ข้อ 49 การรักษาความลับของลูกค้า / คู่ค้า
สมาชิกต้องรักษาความลับของลูกค้า / คู่ค้า และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการซื้อขายหรือ
ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า / คู่ค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดาเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวน
ไว้ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่กฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจาก เจ้าของข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องแล้ว
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ข้อ 50 การซื้อขายกับลูกค้าหรือคู่ค้า
(1) การตกลงซื้อขาย
ในการตกลงซื้อขาย สมาชิกจะต้องปิิบัติต่อคู่ค้าและคาสั่งของลูกค้าอย่างเป็นธรรม และเมื่อตกลงที่จะซื้อ
ขายกันแล้ว สมาชิกจะต้องดาเนินการตามข้อตกลงนั้นโดยทันที
(2) การควบคุมวงเงิน
ในขณะใดขณะหนึ่ง สมาชิกจะต้องดาเนินการควบคุมให้ผู้ค้าตราสารหนี้ติดตามวงเงินที่ตนรับผิดชอบ
และวงเงินที่กิจการจะทาธุรกรรมกับลูกค้า / คู่ค้าแต่ละราย ตลอดจนความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ข้อ 51 ลักษณะการปิิบัติที่มชิ อบ
สมาชิกต้องละเว้นการกระทาทีม่ ิชอบตามทีส่ มาคมประกาศกาหนด
ข้อ 52 การติดต่อและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน
(1) สมาชิกต้องจัดให้มีผู้ทาหน้าที่ติดต่อหรือให้คาแนะนาให้แก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
และต้องควบคุมดูแลให้ผู้ทาหน้าที่ดังกล่าวปิิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดด้วย
(2) ในการให้คาแนะนาหรือการเสนอข้อมูลหรือการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ใดๆ สมาชิกจะ
ต้องกระทาภายใต้ความรู้ ความชานาญบนพื้นฐานของเหตุผลอย่างมีหลักวิชา และต้องไม่ให้คาแนะนาหรือ
ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับการลงทุน
(3) สมาชิกต้องทาความรู้จักลูกค้า / คู่ค้า โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีเอกสารที่แสดงความมีตัวตนของลูกค้า / คู่ค้า
หรือผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจซื้อขายในกรณีที่ลูกค้า / คู่ค้าเป็นนิติบุคคล
(4) ในการติดต่อซื้อขายกับลูกค้ารายย่อย สมาชิกต้องปิิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ข้อมูลและการจัดทาเอกสาร
หลักฐานการให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ข้อ 53 ผลประโยชน์ส่วนรวม
สมาชิกต้องให้ความร่วมมือแก่หมู่คณะในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและต้องรักษาไว้ซงึ่ ผลประโยชน์
ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์สว่ นตน
ข้อ 54 สัมพันธภาพต่อผู้ร่วมธุรกิจ
สมาชิกต้องละเว้นจากการกระทาอันเป็ นการกล่าวร้ายต่อสมาชิกด้วยกัน หรือการกระทาอันก่อให้เกิด
ความแตกแยกกันในหมู่คณะ เว้นแต่เมื่อสมาชิกเห็นว่าการกระทาหรือการประกอบธุรกิจ ของคู่ค้า หรือผู้ร่วม
ธุรกิจนั้นเป็นการละเมิดกฎข้อบังคับ หรือผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ สมาชิกต้องรายงานต่อองค์กรกากับ
ดูแลในทันที
ข้อ 55 ความสัมพันธ์กับผู้กากับดูแล
(1) การให้ความร่วมมือ
สมาชิ กต้ องให้ ความร่ว มมื อและให้รายละเอี ย ดกับเจ้ า หน้ า ที่ องค์กรกากับ ดู แลที่ มี อานาจหน้ า ที่ ใน การ
ตรวจสอบการปิิบัติงานของสมาชิกและการซื้อขายตราสารหนี้ รวมทั้งในการสอบสวนคาร้องเรียนของคู่ค้า
(2) การเปิดเผยข้อมูล
หากมีข้อมูลใดๆ ของสมาชิกที่ขัดต่อกฎหมายที่องค์กรกากับดูแลควรทราบ สมาชิกต้องแจ้งให้องค์กรที่
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กากับดูแลทราบโดยไม่ชักช้า
ข้อ 56 การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน
(1) โครงสร้างองค์กร
สมาชิกต้องจัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อ ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ มีระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายในที่รัดกุม มีการบันทึกข้อมูลและมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่าง
หน่วยงานและบุคลากรของสมาชิก (Chinese wall) อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถอย่างเพี ยงพอในการปิิบัติหน้าที่ โดยสมาชิกจะต้องกาหนดกฎระเบียบการปิิบัติงานให้
สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบปิิบัติ และกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้บังคับ และควบคุมดูแลให้ผู้ค้าตราสารหนี้ของตน
ปิิบัติงานตามกฎระเบียบดังกล่าว
(2) การมอบหมายอานาจหน้าที่
สมาชิ กจะต้ องมี การแต่ ง ตั้ ง และมอบอานาจการด าเนิ น การต่ า งๆ ให้ แก่ผู้ บ ริหารและผู้ค้า ตราสารหนี้
ของตนอย่างเหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องรับผิดชอบต่อการดาเนินการใดๆของผู้บริหารและ
ผู้ค้าตราสารหนี้ที่ได้รับมอบหมายนั้น
(3) การรักษาทรัพย์สนิ และแยกบัญชีทรัพย์สินของลูกค้า
ในกรณีที่สมาชิกเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า สมาชิกต้องจัดให้มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและ
มีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแยกบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าให้ชัดเจน
(4) การควบคุมวงเงินของลูกค้า / คู่ค้า
สมาชิกจะต้องไม่ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายตราสารหนี้จนเกินฐานะหรือวงเงินของลูกค้า และควรจัดให้มีการ
พิจารณาทบทวนวงเงินดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ
ข้อ 57 การปิิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
(1) การดาเนินงานตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
สมาชิกจะต้องปิิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในการทาผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
(2) การบันทึกและจัดเก็บ
สมาชิกจะต้องดาเนินการให้มีระบบการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วนรวมทั้ง
พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่จากองค์กรกากับดูแลสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้
(3) การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / คู่ค้า
สมาชิ ก จะต้ อ งจั ด ให้ มี ระเบี ย บวิ ธี การท างานเกี่ ย วกั บ การร้ อ งเรี ย นจากลู ก ค้ า /คู่ ค้ า มาตรการแก้ ไ ขที่
เหมาะสมและรวดเร็ ว รวมทั้ ง จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ลู ก ค้ า /คู่ ค้า ทราบถึ ง วิ ธี อื่ น ที่ คู่ ค้ า และลู ก ค้า จะร้ อ งเรี ย นได้ ภ ายใต้
ข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(4) การขึ้นทะเบียนผู้คา้ ตราสารหนี้และอบรมจรรยาบรรณ
ในการซื้อขายตราสารหนี้ สมาชิกต้องแต่งตั้งผู้คา้ ตราสารหนี้ทขี่ ึ้นทะเบียนกับสมาคมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สมาคมกาหนด และจัดให้มีการฝึกอบรมจรรยาบรรณแก่ผู้ค้าตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง
(5) ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน
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สมาชิกจะต้องดาเนินการให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและจะต้อง
เปิดเผยหรือเผยแพร่รายงานทางการเงินตามที่องค์กรกากับดูแลที่เกี่ยวข้องกาหนด
ข้อ 58 ความมั่นคงทางการเงิน
(1) ความเพียงพอของเงินกองทุน
สมาชิกต้องดารงเงินกองทุนให้เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจและสามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ
(2) สภาพคล่องและคุณภาพของทรัพย์สิน
สมาชิกต้องดาเนินการให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการประกอบธุรกิจมีสภาพคล่องและคุณภาพที่ดี
ข้อ 59 ขั้นตอนการปิิบัติในกรณีฉุกเฉิน (Contingency Plan)
สมาชิกต้องวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในการปิิบัติงานด้านการเงิน ทั้งในหน่วยงานทีเ่ กี่ยวกับ
การค้าตราสารหนี้ (Front Office) และหน่วยงานหลังการซื้อขาย (Back Office) เพื่อให้การปิิบัติงานสามารถ
ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องในกรณีที่เกิดวิกฤติการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนี้ผู้บริหารควรทบทวนแผนเป็นประจา
เพื่อให้แผนมีความพร้อมและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ข้อ 60 ให้สมาชิกวิสามัญปิิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ให้ยกเว้น ข้อ 52 และ ข้อ 57 (4)
ไม่ต้องปิิบัติ
หมวดที่ 2
จรรยาบรรณผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี้
ข้อ 61 ผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องปิิบัติ เช่นเดียวกับจรรยาบรรณสมาชิกตามหมวดที่ 1 รวมถึงจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม และในกรณีที่ผู้บริหารหรือผู้ค้าตราสารหนี้มีจรรยาบรรณอื่นใดกาหนดไว้โดยเฉพาะให้
พึงปิิบัติตามด้วย
ข้อ 62 การเลี้ยงรับรอง การรับของขวัญ
(1) ผู้บริหารต้องกาหนดขอบเขตการเลี้ยงรับรอง การให้หรือการรับของขวัญหรือผลตอบแทนใด ๆ ไม่ให้มากหรือ
บ่อยจนเกินไปอันส่อไปในทางที่ผิดปกติ
(2) ผู้ค้าตราสารหนี้ต้องแจ้งให้ผบู้ ริหารทราบ หากได้รับการเลี้ยงรับรองหรือของขวัญ หรือผลตอบแทนใดๆ ที่มี
มูลค่ามากหรือบ่อยผิดปกติ
ข้อ 63 การปิิบัติตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้บริหารและผู้คา้ ตราสารหนี้จะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน โดยจะต้องไม่กระทาหรือ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการปิิบตั ิที่ไม่เหมาะสมกับวิชาชีพ เช่น การพนัน หรือการเสพของ
มึนเมาในระหว่างปิิบัติหน้าที่ เป็นต้น
ข้อ 64 การซื้อขายเพื่อบัญชีของผู้ค้าตราสารหนี้
ผู้บริหารควรพิจารณาให้ รอบคอบก่อนอนุญาตให้ผู้ค้าตราสารหนี้ซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีของตนเอง
หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรอนุญาตให้กระทาได้ ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องออกระเบียบและวิธีปิิบัติในการซื้อขายตรา
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สารหนี้เพื่อบัญชีของผู้ค้าตราสารหนี้ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องดาเนินการตาม
แนวทางที่องค์กรกาหนดในเรื่องการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีส่วนตัวอย่างเคร่งครัด
ข้อ 65 ภาษาที่ใช้ในการซื้อขายตราสารหนี้
ผู้ค้าตราสารหนี้ควรใช้ภาษาในการตกลงซื้อขายที่ชัดเจนและไม่ก่ อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและ
ควรเป็นภาษาที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในตลาดตราสารหนี้
ข้อ 66 ข้อพิพาทกับลูกค้า / คู่ค้า
หากลู ก ค้ า /คู่ ค้ า ปิิ เ สธการซื้ อ ขายตามที่ ไ ด้ ต กลงกั น ไว้ หรื อ มี ข้ อ พิ พ าทอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขาย
ตราสารหนี้ ผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบทันที พร้อมทั้งจัดทารายงานประกอบการชี้แจงข้อพิพาทที่
เกิดขึ้น
ข้อ 67 การหาประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
ผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบ
ส่วนที่ 7
วินัยและการลงโทษสมาชิก
ข้อ 68 สมาชิกใดฝ่าฝืนหรือไม่ปิิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกตามข้อกาหนดของสมาคมคณะกรรมการอาจมีมติลงโทษ
สมาชิกนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน ดังต่อไปนี้
(1) ตักเตือน
(2) ภาคทัณฑ์
(3) ปรับ
(4) ตัดสิทธิในการใช้สิทธิใดๆ ในฐานะสมาชิก
(5) ให้พ้นจากสมาชิกภาพของสมาคมตามข้อ 110 (3)
ข้อ 69 สมาชิ ก ใดฝ่ า ฝื น หรื อไม่ ป ิิบั ติ ต ามหน้ า ที่ ของสมาชิ กตามข้ อกาหนดของสมาคม หากคณะกรรมการพิ จ ารณา
เห็นว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปิิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการกระทาหรือมีส่วนร่วมกระทาโดยกรรมการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของสมาชิก คณะกรรมการอาจมีคาสั่งให้สมาชิกนั้นพิจารณาลงโทษกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
สมาชิกดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
หมวดที่ 1
การพิจารณาและดาเนินการทางวินัย
ข้อ 70 ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ กรรมการวิ นัย คณะหนึ่ ง หรือหลายคณะ เพื่ อท าหน้ า ที่ พิ จ ารณาความผิ ด และ
ลงโทษและปิิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้
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ข้อ 7114 ให้คณะอนุกรรมการวินัยคณะหนึ่งประกอบด้วยอนุกรรมการวินยั จานวน 5 คน ได้แก่ กรรมการสมาคม 2 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้มาจากบริษทั สมาชิก จานวนอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจหลักทรัพย์
2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน
ให้คณะกรรมการเลือกประธานอนุกรรมการวินัย จากอนุกรรมการวินัยตามวรรคหนึ่ง
ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของสมาคมอย่างน้อยคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นเลขานุการ ดาเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเสนอความเห็นพร้อมทั้งข้อเท็จจริง และ
ข้อกฎหมายต่อคณะอนุกรรมการวินัย ตลอดจนดาเนินการอื่นใดเพื่อปิิบัติตามข้อบังคับนี้
ข้อ 7215 ให้อนุกรรมการวินัยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
ในกรณีที่อนุกรรมการวินัยพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการวินัยขึ้นใหม่
ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการวินัยขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการวินัยซึ่งพ้นจากตาแหน่งอยู่ในตาแหน่งเพื่อ
ปิิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าอนุกรรมการวินัยซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ข้อ 73 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อนุกรรมการวินัยพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(6) คณะกรรมการมีมติให้ออก
(7) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 71
ในกรณี ที่ อ นุ ก รรมการวิ นั ย พ้ น จากต าแหน่ ง ก่อ นครบวาระ คณะกรรมการอาจแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลอื่ น เป็ น
อนุกรรมการวินัยแทน และให้ผู้ได้รับ แต่งตั้งให้ดารงต าแหน่งแทนนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
อนุกรรมการวินัยซึ่งตนแทน
ข้อ 74 การประชุม องค์ประชุม และการลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการวินัย ให้นาความในข้อ 32 ข้อ 33 และ
ข้อ 34 มาใช้ บั ง คั บ ด้ ว ยโดยอนุ โ ลม นอกจากนี้ ใ นการประชุ ม ถ้ า อนุ กรรมการคนใดมี ค วามเห็ น แย้ ง ให้ บั น ทึ ก
ความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมด้วย และอนุกรรมการนั้นจะเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือ
ด้วยก็ได้
ข้อ 7516 ให้คณะอนุกรรมการวินัยมีอานาจพิจารณาความผิดและลงโทษ สมาชิก และผู้ค้าตราสารหนี้ที่ฝ่าฝืนหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกาหนดของสมาคม ยกเว้นการพิจารณาความผิดและสั่งลงโทษ ดังต่อไปนี้
(1) การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพ
(2) กรณีอื่นที่คณะกรรมการกาหนด
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ข้อ 71 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
ข้อ 72 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
และข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555
16
ข้อ 75 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
15
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ข้อ 76 เมื่ อปรากิข้อ กล่ า วหาหรือ ข้อ สงสั ย ที่ อ าจเชื่ อได้ ว่ า มี การฝ่ า ฝื น ข้ อก าหนดของสมาคม ให้ กรรมการผู้ จั ด การ
พิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าว
(1) หากเห็นว่าข้อเท็จจริงมีมูล ให้รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และจัดทาความเห็นพร้อมด้วย
เหตุผลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะอนุกรรมการวินัย และแจ้งข้อกล่าวหาเป็นหนังสือให้บุคคลที่
ถูกกล่าวหาทราบ
(2) หากเห็นว่าข้อเท็จจริงไม่มีมูล ให้พิจารณาสั่งยุติเรื่อง และรายงานให้คณะอนุกรรมการวินัยทราบ ทั้งนี้ หาก
คณะอนุกรรมการวินัยไม่เห็นด้วย อาจสั่งไม่ยุติเรื่อง และให้ดาเนินการตาม (1) ต่อไป
ในกรณีที่ปรากิข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่พิจารณาไม่อยู่ในอานาจของคณะอนุกรรมการวินัยที่จะพิจารณาและสัง่
ลงโทษตามข้อ 75 (1) หรือ (2) ให้คณะอนุกรรมการวินัยทาความเห็นแล้วส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ภายใน 15
วัน เพื่อพิจารณาวินิจฉัยและดาเนินการตามข้อ 97 ต่อไป
ข้อ 7717 หนังสือแจ้งข้อกล่าวหาต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา
(2) การกระทาที่เป็นเหตุในการกล่าวหา พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว
(3) อ้างเนื้อหาในข้อกาหนดของสมาคมซึ่งกาหนดว่าการกระทาเช่นนัน้ เป็นความผิด
(4) ระยะเวลาในการแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งต้องไม่เกินกว่า 60 วันนับจากวันที่ได้รบั หนังสือแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อ 78 ในการดาเนินกระบวนพิจารณาตามข้อบังคับนี้ ผู้ถูกกล่าวหาจะดาเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรืออาจทาหนังสือ
มอบอานาจให้บุคคลใดดาเนินการแทนก็ได้
ข้อ 79 ในการด าเนิ นกระบวนพิจารณาต้ องด าเนิ นการให้ เสร็จสิ้ นไปโดยเร็ว แต่ ทั้งนี้ ต้องเปิ ดโอกาสให้ผู้ ถูกกล่าวหาชี้ แจง
แก้ข้อกล่าวหา และแสดงพยานหลักฐานประกอบอย่างเต็มที่
การชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งให้ทาเป็นหนังสือ ยกเว้นคณะอนุกรรมการวินัยอนุญาตให้ชี้แจง
หรือแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาต่อหน้าคณะอนุกรรมการวินัย
การชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาตามวรรคสองให้เลขานุการจัดให้มีการบันทึกและให้ผู้ถูกกล่าวหา ลง
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 80 ผู้ถูกกล่าวหาจะชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะอนุกรรมการวินัยหรือไม่ก็ได้ และเมื่อพ้นระยะเวลาแก้ข้อกล่าวหา
ตามข้อ 77 แล้ว ให้เลขานุการรายงานต่อคณะอนุกรรมการวินัยทราบ เพื่อกาหนดวันเริ่มพิจารณาความผิด
โดยคณะอนุกรรมการวินัยมีอานาจพิจารณาความผิดและวินจิ ฉัยไปได้โดยไม่จาต้องมีคาชี้แจงหรือคาแก้ข้อ
กล่าวหา
ข้อ 81 ในการพิจารณาความผิด ให้คณะอนุกรรมการวินัยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เริ่มพิจารณา
ความผิดนั้นครั้งแรก
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ข้อ 77 (4) ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
หน้า 16

ในระหว่างการพิจารณาความผิดคณะอนุกรรมการวินัยอาจมีหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหามาพบ เพือ่ สอบถาม
หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่กาหนด
การนั บระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิ ให้ นั บ รวมระยะเวลาตั้ ง แต่วั น ที่ คณะอนุกรรมการวิ นัย มี ค าสั่ ง ตาม
วรรคสองจนถึงวันที่คณะอนุกรรมการวินัยได้รับเอกสาร หลักฐาน หรือคาชี้แจงโดยครบถ้วน
ข้อ 82 กาหนดระยะเวลาตามหมวดนี้ คณะอนุกรรมการวินัย มีอานาจขยายเวลาออกไปได้ ตามสมควรเมื่อได้รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ 83 เมื่อคณะอนุกรรมการวินัยพิจารณาออกคาสั่งลงโทษเสร็จสิ้นแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการมีหนังสือแจ้งคาสั่งดังกล่าวให้
ผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการ และสานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า โดยต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) วัน เดือน ปี ทีท่ าคาสั่ง
(2) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา
(3) เหตุและข้อเท็จจริงของการกล่าวหา
(4) เนื้อหาและเหตุผลของคาสั่ง
(5) ผลบังคับของคาสัง่
หมวดที่ 2
การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์
ข้อ 84 ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการอุ ท ธรณ์ ขึ้ น คณะหนึ่ ง เพื่ อ ท าหน้ า ที่ วิ นิ จ ฉั ย พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละ
พิจารณา กลั่นกรองตามข้อ 76 วรรคสอง โดยประกอบด้วยอนุกรรมการอุทธรณ์จานวน 5 คน ได้แก่
กรรมการสมาคม 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้มาจากบริษัทสมาชิก อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย 1 คน ด้านการบัญชีและการเงิน 1 คน ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 1 คน
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต.
ข้อ 8518 อนุกรรมการอุทธรณ์ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ในกรณีที่อนุกรรมการอุทธรณ์ พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการอุทธรณ์ขึ้น
ใหม่ ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการอุทธรณ์ขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการอุทธรณ์ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อปิิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าอนุกรรมการอุทธรณ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ อนุกรรมการที่
แต่งตั้งขึ้นใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อ 86 นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ อนุกรรมการอุทธรณ์พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
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ข้อ 85 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และ
ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563
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(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(6) คณะกรรมการมีมติให้ออก
ในกรณีที่ อนุกรรมการอุทธรณ์พ้นจากตาแหน่ง ก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็น
อนุกรรมการอุทธรณ์แทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งแทนนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
อนุกรรมการอุทธรณ์ซึ่งตนแทน ทั้งนี้อนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อ 87 การประชุม องค์ประชุม การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ต้องมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทั้งหมด โดยไม่รวมอนุกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและในการลงคะแนนให้อนุกรรมการคนหนึ่ง
มีหนึ่งเสียง อนุกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
ข้อ 8819 สมาชิ กและผู้ ที่ ไ ด้ รับ ผลกระทบจากคาสั่ ง ลงโทษดั ง กล่ าวมี สิ ท ธิ อุท ธรณ์ ไ ด้ และในการนี้ ผู้ อุทธรณ์ จะด าเนิ นการ
ทั้งปวงด้วยตนเอง หรือทาหนังสือมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนก็ได้
ข้อ 89 ให้ผู้อุทธรณ์ ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคาสั่งลงโทษ
คาอุทธรณ์ ต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์หรือผู้รับมอบอานาจแล้วแต่กรณี โดยระบุคาสั่งลงโทษ
อันเป็นเหตุให้ต้องอุทธรณ์ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเหตุผลที่เป็นข้อโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับคาสั่งลงโทษในเรื่องใด
บรรดาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อุทธรณ์ซึ่งผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างประกอบข้อโต้แย้งหรือ
เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์แนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับอุทธรณ์ด้วย
ข้อ 90 ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของสมาคมอย่างน้อยคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นเลขานุการ ดาเนินการรวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและเสนอความเห็นพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อ
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ตลอดจนดาเนินการอื่นใดเพื่อปิิบัติตามข้อบังคับในหมวดนี้
ข้อ 91 การยื่ นอุ ท ธรณ์ต ามข้อ 89 ให้ ยื่ น ได้ ที่ ส มาคม เมื่ อสมาคมได้รับ อุ ท ธรณ์ แล้ว ให้ ออกใบรับ อุ ท ธรณ์ แก่ ผู้อุท ธรณ์
โดยใบรับอุทธรณ์นั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความแสดงถึงวัน เดือน ปี ที่รับอุทธรณ์ และชื่อผู้อุทธรณ์ พร้อมทั้งมีหนังสือ
แจ้งสานักงาน ก.ล.ต. ทราบด้วย
ข้อ 92 เมื่อสมาคมได้รับคาอุทธรณ์แล้ว ให้เลขานุการพิจารณาและดาเนินการ ดังนี้
(1) ในกรณีที่เป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามข้อ 89 ไปแล้ว ให้เลขานุการเสนอกรรมการผู้จัดการ
เพื่อพิจารณาสั่งจาหน่ายอุทธรณ์ดังกล่าว โดยรายงานให้คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทราบและมีหนังสือแจ้งให้
ผู้อุทธรณ์นั้นทราบด้วย
(2) ในกรณีที่เลขานุการเห็นว่า คาอุทธรณ์เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือมีรายการไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ให้
เลขานุการมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง หรือรายการที่ไม่ครบถ้วนดังกล่าวโดยแจ้ง
กาหนดเวลาให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขหรือจัดทาอุทธรณ์ที่ถูกต้องครบถ้วน มายืน่ ใหม่ภายในเวลาที่กาหนด
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ข้อ 88 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555
หน้า 18

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่แก้ไขหรือไม่จัดทาอุทธรณ์ที่ถูกต้องครบถ้วนมายื่นใหม่ภายในเวลาที่กาหนดให้นาความ
ใน (1) มาใช้บังคับ แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ได้แก้ไขหรือจัดทาอุทธรณ์ที่ถูกต้องครบถ้วนมายื่นใหม่ภายในเวลาที่ กาหนด
ให้ถือว่าผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 89 แล้ว
(3) ในกรณีที่เลขานุการเห็นว่า คาอุทธรณ์เป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เลขานุการจัดทาความเห็นพร้อม
ด้วยเหตุผลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์โดยไม่ชักช้า
ข้อ 93 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มการ
พิจ ารณาอุ ท ธรณ์ นั้ น ครั้ง แรก แต่ ในกรณี มี เหตุ จ าเป็ น ไม่ อาจพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ให้ แล้ ว เสร็จ ภายในกาหนดเ วลา
ดังกล่าว คณะอนุกรรมการอุทธรณ์อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ครบ
กาหนด และในการนี้ ให้สมาคมมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกาหนดเวลาด้วย
ในระหว่ า งการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ คณะอนุ ก รรมการอุ ท ธรณ์ อ าจมี ห นั ง สื อ เรี ย กให้ ผู้ อุ ท ธรณ์ ม าพบ
เพื่อสอบถาม หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณ์เพิ่มเติมภายในเวลาที่
กาหนด
การชี้แจงตามวรรคสองต้องทาเป็นหนังสือ เว้นแต่ในกรณีที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ์อนุญาตให้ชี้แจง
ด้วยวาจาต่อหน้าคณะอนุกรรมการอุทธรณ์
ในกรณีที่ชี้แจงด้วยวาจาตามวรรคสาม ให้เลขานุการจดบันทึกการชี้แจงนั้นและให้ผู้ชี้แจงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมี คาสั่งตามวรรคสอง
จนถึงวันที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ได้รับเอกสารหลักฐานหรือคาชี้แจงเพิ่มเติมโดยครบถ้วน
เมื่ อคณะอนุ กรรมการอุ ท ธรณ์ พิ จ ารณาแล้ ว เสร็ จ ให้ เ ลขานุ การจั ด ท าบั น ทึ กความเห็ น และข้ อ เสนอ
บทลงโทษรวมทั้งเหตุผลของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการตามข้อ 94 ต่อไป
ข้อ 94 เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาสั่ ง การเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ให้ ส มาคมมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาสั่ ง การดั ง กล่ า วให้
ผู้อุทธรณ์ และสานักงาน ก.ล.ต. ทราบพร้อมด้วยเหตุผลประกอบการสั่งการโดยไม่ชักช้า
ในการพิจารณาสั่งการ หากคณะกรรมการพิจารณาสั่งการแตกต่างไปจากความเห็นของคณะอนุกรรมการ
อุทธรณ์ตามข้อ 93 คณะกรรมการต้องแสดงเหตุผลที่ตัดสินแตกต่างประกอบการสั่งการนั้นด้วย
การพิจารณาสัง่ การของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ข้อ 95 การยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งลงโทษ แต่ผู้อุทธรณ์อาจยื่นคาขอทุเลาการบังคับตามคาสั่ง
ลงโทษดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์ได้ โดยในคาขอนั้นต้องแสดงเหตุผลที่ขอให้คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทุเลา
การบังคับตามคาสั่งลงโทษ พร้อมทั้งแนบสาเนาหนังสือแจ้งคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษมาด้วย
เมื่อมีการยื่นคาขอทุเลาการบังคับตามคาสั่งลงโทษโดยถูกต้อง ให้เลขานุการพิจารณาคาขอดังกล่าวเป็น
การด่วน และทาความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์โดยไม่ชักช้า
ข้อ 96 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่มีความจาเป็นรีบด่วนและคาขอทุเลาการ
บังคับตามคาสั่งลงโทษนั้นมีเหตุผลอันสมควร จะสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งลงโทษดังกล่าวทั้งหมดหรือ
บางส่ว นโดยจะก าหนดเงื่ อนไขหรือมีหลักประกัน ใดๆ ตามที่จ าเป็น ด้วยก็ไ ด้ และให้เลขานุ การมีหนัง สือแจ้ งให้
ผู้อุทธรณ์และผู้ออกคาสั่งลงโทษทราบ
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ในกรณี ที่ คณะอนุ กรรมการอุ ทธรณ์ พิ จารณาแล้ ว เห็ นควรสั่ งไม่ ให้ ทุ เลาการบั งคั บตามค าสั่ งลงโทษให้
เลขานุการมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยไม่ชักช้า
การพิจารณาสัง่ การตามวรรคแรกและวรรคสองของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ข้อ 97 ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ที่ต้องสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพหรือกรณีอื่นๆ ตามข้อ 76 วรรคสอง
ให้นาความในข้อ 87 ข้อ 90 ข้อ 93 และข้อ 94 มาใช้บั งคับด้วยโดยอนุโลม แต่ในการลงมติให้ใช้คะแนนเสีย ง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทั้งหมด
ส่วนที่ 8
การประชุมใหญ่
ข้อ 98 ให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี ข องสมาคมภายในหนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ สิ้ น สุ ด รอบ
ระยะเวลาบัญชี
การประชุมสมาชิกคราวอืน่ นอกจากนี้เรียกว่าการประชุมใหญ่วิสามัญ
ข้อ 99 การบอกกล่าวเรีย ก ประชุ มใหญ่สามัญและประชุมใหญ่ วิสามัญ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดและให้ส่งไปยั ง
สมาชิกทุกราย
ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในคาบอกกล่าวนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระที่จะ
ประชุมปรึกษาในครั้งนั้น
ข้อ 100

การบอกกล่า วเรีย กประชุม ใหญ่วิ สามัญ จะกระทาได้ เมื่ อคณะกรรมการเห็น ควรให้มี การเรีย กประชุม หรือ
เมื่อสมาชิกสามัญหรือวิสามัญจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกสามัญและวิสามัญทั้งหมดร้องขอ
โดยทาเป็นหนังสือให้มีการจัดประชุม

ข้อ 101 ในการประชุม จะต้องมีสมาชิกสามัญ และ/หรือ วิสามัญเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสามัญ
และวิสามัญทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมครั้งใด มีจานวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ คณะกรรมการกาหนดให้มี
การประชุมใหม่ภายในสามสิบวันนับจากวันประชุมครั้งก่อน และในการประชุมสมาชิกครั้งหลังนี้ ไม่จาต้องครบ
องค์ประชุม
ข้อ 102 ในการประชุมทุกครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มี หรือเข้าร่วมประชุม
ไม่ได้ ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่ป ระธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่มี
หรือไม่มาเข้าร่วมประชุมหรือไม่อาจปิิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสามัญหรือวิสามัญซึ่งอยู่ในที่นั้นเลือกกรรมการ
ผู้หนึ่งในจานวนซึ่งมาประชุม ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
ข้อ 103 กิจการที่พึงกระทาในที่ประชุมใหญ่สามัญ ได้แก่
(1) รับรองรายงานการประชุมคราวก่อน
(2) คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
(3) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีรายได้รายจ่ายของสมาคม
(4) พิจารณาเลือกตั้งผูส้ อบบัญชีของสมาคมและกาหนดค่าตอบแทน
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(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ถ้ามี)
(6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อ 104 ให้คณะกรรมการจัดให้มีและรักษาไว้ซงึ่ บันทึกรายงานการประชุมใหญ่
บันทึกรายงานการประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดทาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันประชุมเพื่อให้
ผู้ที่ทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนั้นลงลายมื อชื่อรับรองไว้ จากนั้นให้คณะกรรมการนาเข้าที่ประชุมใน
การประชุมสมาชิกครั้งต่อไปเพื่อรับรองบันทึกการประชุมนั้น
ข้อ 105 ประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมใดๆไปในวันและเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ แต่ในที่ประชุม
ซึ่งเลื่อนไปนั้นจะปรึกษากิจการอื่นใดนอกจากที่ค้างมาจากการประชุมครั้งก่อนไม่ได้
ข้อ 106 สมาชิกผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้ออันใดซึ่งที่ประชุมใหญ่จะลงมติ ห้ามสมาชิกผู้นั้นออกเสียงลงคะแนนด้วย
ในข้อนั้น
ข้อ 107 การออกเสียงในการประชุมใหญ่ ให้กระทาเป็นการเปิดเผย แต่เมื่อคณะกรรมการร้องขอหรือ สมาชิกสามัญหรือ
วิสามัญจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกสามัญ หรือวิสามัญที่มาประชุมร้องขอให้การออกเสียงกระทาโดยวิธีลับ
ก็ให้ออกเสียงกระทาโดยวิธีลับ
การลงคะแนนลับจะกระทาด้วยวิธีใดนั้นแล้วแต่ประธานในที่ประชุมจะเห็นสมควร
ข้อ 108 มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือตามเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญ

และวิสามัญที่มาประชุม และถ้าคะแนนเสียง

เท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 109 การออกเสียงในการประชุมใหญ่ให้สมาชิกสามัญและวิสามัญออกเสียงได้รายละหนึ่งเสียง ยกเว้นการประชุมเพื่อการ
เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อ 29
ส่วนที่ 9
การพ้นจากสมาชิกภาพ
ข้อ 110 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ
(1) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6
(2) ลาออกโดยยื่นเป็นหนังสือต่อสมาคม
(3) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพในกรณีต่อไปนี้
(ก) ไม่ชาระค่าบารุงให้แก่สมาคมตามเวลาที่กาหนด
(ข) ฝ่าฝืนหรือไม่ปิิบัตติ ามหน้าที่ของสมาชิกตามข้อบังคับนี้
การลงมติให้พ้นจากสมาชิกภาพตาม (3) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่
เมื่อคณะกรรมการมีมติให้สมาชิกใดขาดจากสมาชิกภาพตาม (3) ให้สมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิก
ที่พ้นจากสมาชิกภาพนัน้ และสมาชิกอื่นทราบด้วย และให้รายงานพร้อมด้วยเหตุผลให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ส่วนที่ 10
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การเงินและการบัญชีของสมาคม
ข้อ 111 ให้คณะกรรมการจัดทางบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายปีละ 1 ครั้ง แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในเวลา
ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป โดยถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ้นรอบปีบัญชีของสมาคม
ข้อ 112 ให้คณะกรรมการสมาคมจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินกิจการของสมาคมในรอบปีที่ผา่ นมา เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่สามัญของสมาคม
ข้อ 113 ผู้สอบบัญชี ซึ่งทีป่ ระชุมสามัญเลือกตั้งมีอานาจตรวจสอบสมุดบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของ
สมาคมและมี สิ ท ธิ ส อบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้ า หน้ า ที่ ข องสมาคมที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ บั ญ ชี แ ละเอกสาร
ดังกล่าว ในการนี้กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมต้องช่วยเหลือและอานวยความสะดวกเพื่อ การตรวจสอบ
ดังกล่าว
ข้อ 114 สมุดบัญชีและเอกสารการเงินของสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สานักงานของสมาคม และให้อยู่ในความรับผิด
ชอบของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินของสมาคมหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ 115 เงินสดของสมาคมต้องฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดที่สมาคมตั้งอยู่
ในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเบิ ก จ่ า ย การฝากถอนเงิ น อ านาจในการสั่ ง จ่ า ย การเก็ บ รั ก ษาเงิ น สดเพื่ อ ทดรองจ่ า ยและ
การบริหารเงินลงทุนของสมาคมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
การเบิกค่าใช้จ่ายของสมาคมให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้โดยส่วนงานใดประสงค์จะเบิกค่าใช้จ่ายของ
สมาคม ให้ตรวจสอบกับงานบัญชีก่อนว่า รายการนั้นมีกาหนดวงเงินไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายสมาคม หรือ
ตามแผนงบประมาณรายจ่ายในโครงการพิเศษที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว และเมื่อได้ตรวจสอบ
แล้ว ให้ส่วนงานนัน้ ทาใบเบิกค่าใช้จ่ายตามแบบที่สมาคมกาหนด พร้อมทั้งแนบหลักฐานการอนุมัติให้ดาเนินการ
และเอกสารประกอบการจ่ า ยเงิ น ที่ ผู้ เบิ กได้ ล งนามก ากั บ เพื่ อ จั ด ให้ มี ก ารอนุ มั ติ ค่ า ใช้ จ่ า ยก่ อนส่ ง ให้ ส่ ว นงาน
ด้านการเงินดาเนินการต่อไป
ส่วนที่ 11
ค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบารุงสมาชิก
ค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้และค่าบริการต่างๆ20
ข้อ 11621 สมาชิกต้องชาระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบารุงรายปี และค่าบริการตามประเภทและอัตราที่คณะกรรมการกาหนด ดังนี้
(1) ค่าเข้าเป็นสมาชิก

ชื่อหัวข้อ (ส่วนที่ 11) ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม
2554
21
ข้อ 116 วรรคสุดท้ายถูกเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549
และข้อ 116 (2) ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555
20
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ผู้สมัครที่คณะกรรมการการอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกโดยมิได้มีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิก จากสมาชิกอื่น
ต้องชาระค่าเข้าเป็นสมาชิกตามประเภทและอัตราที่ คณะกรรมการกาหนด ดังนี้
(ก) สมาชิกสามัญ จานวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)
ให้สมาชิกสามัญชาระ ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันที่สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก
(ข) สมาชิกวิสามัญ จานวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)
ให้สมาชิกวิ สามัญชาระอย่างน้อยร้อยละ 10 ของค่าเข้าเป็น สมาชิก ภายใน 15 วันทาการนับแต่วัน ที่
สมาคมแจ้ง ให้ท ราบถึง การรับเข้าเป็น สมาชิ ก และชาระส่ วนที่เหลือภายใน 30 วัน ทาการนับ จากวัน ที่ส มาชิ ก
มีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 20,000 ล้านบาทขึ้นไปภายในช่วง
ระยะเวลานับย้อนหลังไป 1 ปีปิิทิน
(ค) สมาชิกสมทบ จานวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)
ให้สมาชิกสมทบชาระอย่างน้อยร้อยละ 20 ของค่าเข้าเป็นสมาชิก ภายใน 15 วันทาการนับแต่วันที่สมาคม
แจ้ งให้ท ราบถึง การรับ เข้าเป็น สมาชิก และช าระส่ วนที่ เหลือภายใน 30 วัน ท าการนับ จากวัน ที่ส มาชิ กมี มูล ค่ า
การซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright) โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 100 ล้านบาทขึ้นไปภายในช่วงระยะเวลา
นับย้อนหลังไป 1 ปีปิิทิน
(2) ค่าบารุงสมาชิกรายปี
สมาชิกต้องชาระค่าบารุงให้แก่สมาคมตามประเภทและอัตราทีค่ ณะกรรมการกาหนด ดังนี้
(ก) สมาชิกสามัญ ชาระในอัตราต่าสุด 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
(สองแสนบาท) โดยคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.0005 บาท ของมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright)
ของสมาชิกสามัญรายนั้น ภายในช่วงระยะเวลานับย้อนหลังไป 1 ปีปิิทิน
(ข) สมาชิกวิสามัญ ชาระในอัตราต่าสุด 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
(สองแสนบาท) โดยคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.0001 บาท ของมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท Outright)
ของสมาชิกวิสามัญรายนั้น ภายในช่วงระยะเวลานับย้อนหลังไป 1 ปีปิิทิน
(ค) สมาชิกสมทบ ชาระเป็นจานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
การชาระค่าบารุงรายปีตามข้อนี้ให้สมาชิกทาการชาระเป็นการล่วงหน้าโดยจะต้องชาระอย่างช้าภายในวันที่
30 ของเดือนมกราคมของทุกปี เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสามัญและวิสามัญที่เข้าใหม่ ให้ชาระค่าบารุงรายปีเต็มปี
และจะต้องชาระภายใน 15 วันทาการนับแต่วันที่สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก
ในกรณีที่สมาชิกรายใดเริ่มมีสมาชิกภาพภายในเดือนใดซึ่งไม่ครบปี ให้สมาชิกรายนั้นชาระค่าบารุงรายปี
ตามสัดส่วนของระยะเวลาตั้งแต่เดือนที่เริ่มมีสมาชิกภาพจนถึงเดือนสิ้นปีปิิทิน
(3) ค่าบริการอื่นๆ
สมาชิกต้องชาระค่าบริการให้แก่สมาคม ตามประเภทของบริการและอัตราที่คณะกรรมการกาหนด ได้แก่
(ก) ค่าเช่าหรือค่าบริการการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ซึ่งสมาคมมีไว้เพื่อให้บริการ
(ข) ค่าบารุงและค่าบริการอื่นใดเพื่อบริการสมาชิกตามที่คณะกรรมการกาหนด
การยกเว้นหรือขยายระยะเวลาการชาระค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าบารุงสมาชิกรายปีให้ทาได้เมื่ อ
ได้รับฟังความเห็นจากสมาชิกสามัญและวิสามัญก่อนและคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ทาได้
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ข้อ 117 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยการรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกจากสมาชิกอื่นต้องชาระค่าโอนสิทธิการเป็นสมาชิก
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 11822 ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ ต้องชาระค่าขึ้นทะเบียนตามประเภทและอัตราที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
คณะกรรมการอาจประกาศเปลีย่ นแปลงหรือยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ตามข้อนีไ้ ด้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต
ข้อ 11923 อัตราค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ตามข้อ 118 นี้ไม่ใช้บังคับกับพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น
ผู้ออก และตราสารหนี้อื่นใดที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ได้รับการยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนตราสารหนี้
ส่วนที่ 12
การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชาระบัญชี
ข้อ 12024 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมจะทาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และให้คณะกรรมการนาเสนอข้อบังคับของสมาคมดังกล่าวต่อที่ประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
การลงมติของที่ประชุมสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อ 105 ถึง ข้อ 108 โดยอนุโลม
ข้อ 121 สมาคมย่อมเลิกกิจการด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(1) ล้มละลาย
(2) ที่ประชุมใหญ่ ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสามัญและวิสามัญทั้งหมด
(3) เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคาสั่งตามกฎหมายให้เลิกสมาคม
ข้อ 122 เมื่อสมาคมต้องเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด ให้มีการชาระบัญชีของสมาคม โดยให้คณะกรรมการหรือบุคคล
ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผูช้ าระบัญชี
หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการชาระบัญชี ให้ยกให้แก่นิติบุคคลในประเทศไทยที่มีวัตถุ
ประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใดหรือหลายแห่ง ตามมติของที่ประชุมสมาชิก
ส่วนที่ 13
การพัสดุและงานบริการ
ข้อ 123 การจัดหาพัสดุและงานบริการของสมาคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ซึ่งต้องมีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(1) วิธีการและวงเงินในการจัดหา
ข้อ 118 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
ข้อ 119 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
24
ข้อ 120 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
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(2) การตรวจรับ
(3) การทาสัญญาและหลักประกัน

ข้อ 124 การเก็บรักษา ควบคุมและจาหน่ายพัสดุของสมาคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด ซึ่งต้องมีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
(1) การลงบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ
(2) การเบิก-จ่ายพัสดุ
(3) การตรวจสอบพัสดุประจาปี
(4) การจาหน่ายพัสดุ
ข้อ 125 ในการจั ด หาพัส ดุ หรือบริการของสมาคมทุ กกรณี จะต้องตรวจสอบกับ งานบั ญ ชี ก่อนว่ า รายการนั้ น มี กาหนด
วงเงินไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายสมาคมหรือตามแผนงบประมาณรายจ่ายในโครงการพิเศษที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการแล้ว เมื่อได้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่วนงานนั้นขออนุมัติดาเนินการจัดหาพัสดุหรือบริการนั้นได้ โดย
จะต้องแสดงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาตามรายการ ดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดของพัสดุหรืองานบริการที่จะจัดหา
(2) ราคาพัสดุหรืองานบริการในท้องตลาดทีส่ ืบทราบหรือที่ประมาณได้
(3) ถ้าเคยจัดหามาก่อนภายในระยะเวลา 6 เดือน ก็ให้แสดงราคาที่ได้จัดหาครั้งหลังสุดด้วย
(4) วงเงินที่จะจัดหา โดยให้ระบุวงเงินในแผนงบประมาณด้วย
(5) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุหรือให้งานนัน้ แล้วเสร็จ
(6) วิธีการจัดหาและเหตุผลที่ตอ้ งจัดหาตามวิธีที่เสนอ
(7) อื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ วงเงินและบุคคลที่มีอานาจอนุมัติให้ดาเนินการจัดหาและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุหรืองาน
บริการคราวหนึ่งๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ 14
บทเฉพาะกาล
ข้อ 12625เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตและรับรองจดทะเบียนสมาคมแล้ว
(1) ให้คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่สานักงาน
ก.ล.ต. รับจดทะเบียนทาหน้าที่คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการสมาคมชั่วคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
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ข้อ 126 (5) ถูกเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549
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คณะกรรมการสมาคมชุดแรก ซึ่งต้องจัดให้มีขึ้นภายในเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
และจดทะเบียนสมาคม
(2) ให้สมาชิกผู้ก่อตั้งมีสถานภาพเป็นสมาชิกของสมาคม และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าบารุง
รายปีปีแรก
(3) ภายในวันสิ้นปีทไี่ ด้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมต่อสานักงาน ก.ล.ต. ถ้าสมาชิกศูนย์ซื้อขาย
ตราสารหนีไ้ ทยรายใด ได้ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคม และคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกสมาคม
ได้ให้ได้รับสิทธิเสมือนสมาชิกผู้ก่อตั้ง และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบารุงรายปีปีแรก
(4) ให้ตราสารหนี้ระยะสั้น ตั๋วแลกเงิน และตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน ซึ่งได้
ขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ได้รับยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ตาม
ข้อ 118
(5) ภายในวันสิ้นปีที่ได้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมต่อสานักงาน ก.ล.ต. ถ้าผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิก
วิสามัญของสมาคมรายใด ได้ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมและคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิก
สมาคมได้ ให้ได้รับยกเว้นยังไม่ต้องชาระค่าเข้าเป็นสมาชิกจนกว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท
Outright) โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 20,000 ล้านบาทขึ้นไป ภายในช่วงระยะเวลานับย้อนหลังไป 1 ปีปิิทิน
โดยชาระภายใน 30 วันนับจากวันที่มีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ตามที่ได้กาหนดไว้ข้างต้น
ข้อ 127 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548
(นายสมหมาย ภาษี)
ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
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