
ข้อบังคับ 

สมาคมตลาดตราสารหนี �ไทย  

แก้ไขเพิ�มเตมิ (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2554 

   
 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 237 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
มาตรา 29 แห่งพระราชบญัญติัสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ประกอบกบัข้อ 120 แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย 
ลงวนัที. 21 กนัยายน พ.ศ. 2548 ที.ประชมุใหญ่สามญัจงึมีมติแก้ไขข้อบงัคบัสมาคมดงันี ,  

 
ข้อ 1 ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “คําสั.งลงโทษ” ในข้อ 4 แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย ฉบบัลงวนัที. 21 กนัยายน 
พ.ศ. 2548  และให้ใช้ความต่อไปนี ,แทน  

“ “คําสั.งลงโทษ”   หมายความวา่   คําสั.งของคณะกรรมการ  คําสั.งของกรรมการผู้จดัการ  และคําสั.งของคณะ 
อนกุรรมการที.มีผลการลงโทษผู้ ที.ฝ่าฝืน หรือมีสว่นเกี.ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกําหนดของสมาคม” 
 
ข้อ 2 ให้เพิ.มบทนิยามคําวา่ “ข้อกําหนดของสมาคม” ในข้อ 4 แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย  ฉบบัลงวนัที. 21 
กนัยายน พ.ศ. 2548  ดงัต่อไปนี , 
 “ “ข้อกําหนดของสมาคม”  หมายความว่า  ข้อบงัคบั ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือเอกสารอื.นใดที.มีลกัษณะเช่นเดียวกนั
ที.สมาคมกําหนดขึ ,นเพื.อบงัคบัใช้กบัสมาชิก  ผู้ ค้าตราสารหนี ,  ผู้ ยื.นคําขอขึ ,นทะเบียนตราสาร” 
 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 (3) แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย ฉบบัลงวนัที. 21 กนัยายน พ.ศ. 2548 และให้ใช้
ความต่อไปนี ,แทน 
“ข้อ 6 (3)  สมาชิกสมทบ ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ที.มีใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทค้าหลกัทรัพย์เฉพาะราย 
ที.มีมลูคา่การซื ,อขายตราสารหนี ,ประเภท Outright โดยเฉลี.ยนบัย้อนหลงัไป 1 ปีปฏิทินน้อยกวา่ 100 ล้านบาทตอ่เดือน 
และมีความประสงค์ที.จะเป็นสมาชิกสมทบของสมาคม” 
 
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 14  แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย ฉบบัลงวนัที. 21 กนัยายน พ.ศ. 2548  และให้ใช้
ความต่อไปนี ,แทน 
“ข้อ 14  สิทธิของสมาชิกมีดงัตอ่ไปนี , 

(1) เข้าร่วมประชมุ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในการประชมุใหญ่ของสมาคม โดยสมาชิกสามญัและวิสามญั
เท่านั ,นที.มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั ,งกรรมการสมาคม  

(2)  เสนอความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําแก่สมาคมและคณะกรรมการในเรื.องใดๆ  อนัเกี.ยวกบักิจการของสมาคม 
(3)  รับบริการใดๆ ที.สมาคมจดัให้มีขึ ,น ทั ,งนี , ตามหลกัเกณฑ์ เงื.อนไข และวิธีการที.สมาคมกําหนด” 
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ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย ฉบบัลงวนัที. 21 กนัยายน พ.ศ. 2548  ซึ.งแก้ไข
เพิ.มเติมโดยข้อ 1 แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย แก้ไขเพิ.มเติม (ฉบบัที. 3) พ.ศ. 2553 ฉบบัลงวนัที. 10 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2553  และให้ใช้ความต่อไปนี ,แทน 
“ข้อ 16  คณะกรรมการมีจํานวนไมเ่กิน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จดัการ 1 คน เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และ
บคุคลซึ.งได้รับเลือกจากสมาชิกสามญัและวิสามญั จํานวนไมเ่กิน 10 คน โดยในจํานวนนั ,นให้เป็นกรรมการอิสระไมน้่อย
กวา่ 3 คน” 
 
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย ฉบบัลงวนัที. 21 กนัยายน พ.ศ. 2548  และให้ใช้
ความต่อไปนี ,แทน 
“ข้อ 17  กรรมการอิสระตามข้อ 16 ต้องเป็นบคุคลที.ไมใ่ชก่รรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ บคุคลผู้ มีอํานาจในการ
จดัการงานประจํา พนกังาน หรือลกูจ้าง ของสมาชิก หรือเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของสมาชิก” 
 
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ.งของข้อ 71 แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย ฉบบัลงวนัที. 21 กนัยายน พ.ศ. 
2548  และให้ใช้ความต่อไปนี ,แทน 
“ข้อ 71  ให้คณะอนกุรรมการวินยัคณะหนึ.งประกอบด้วยอนกุรรมการวินยัจํานวน 5 คน ได้แก่ กรรมการสมาคม 2 คน  
ผู้ทรงคณุวฒิุซึ.งมิได้มาจากบริษัทสมาชิก จํานวนอย่างน้อย 3 คน  โดยเป็นผู้ทรงคณุวฒิุด้านธุรกิจหลกัทรัพย์อย่างน้อย 1 
คน  ผู้ทรงคณุวฒิุด้านกฎหมาย 1 คน” 
 
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 75  แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย ฉบบัลงวนัที.  21 กนัยายน พ.ศ. 2548  และให้ใช้
ความต่อไปนี ,แทน 
“ข้อ 75  ให้คณะอนกุรรมการวินยัมีอํานาจพิจารณาความผิดและลงโทษ สมาชิก และผู้ ค้าตราสารหนี ,ที.ฝ่าฝืนหรือมีสว่น
เกี.ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกําหนดของสมาคม ยกเว้นการพิจารณาความผิดและสั.งลงโทษ ดงัตอ่ไปนี , 

(1)  การสั.งเพิกถอนสมาชิกภาพ 
(2)  กรณีอื.นที.คณะกรรมการกําหนด” 

 
ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 77 (4)  แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย ฉบบัลงวนัที.  21 กนัยายน พ.ศ. 2548  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี ,แทน 
“ข้อ 77 (4)  ระยะเวลาในการแก้ข้อกลา่วหา ซึ.งต้องไมเ่กินกว่า 60 วนันบัจากวนัที.ได้รับหนงัสือแจ้งข้อกลา่วหา” 
 
ข้อ 10 ให้ยกเลิกชื.อหวัข้อ สว่นที. 11  แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย ฉบบัลงวนัที.  21 กนัยายน พ.ศ. 2548 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี ,แทน 
“สว่นที. 11 คา่เข้าเป็นสมาชิก คา่บํารุงสมาชิก  คา่ขึ ,นทะเบียนตราสารหนี , และคา่บริการตา่งๆ” 
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ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในข้อ 118  แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย ฉบบัลงวนัที. 21 กนัยายน พ.ศ. 2548  และให้
ใช้ความต่อไปนี ,แทน 
“ข้อ 118   ผู้ ยื.นคําขอขึ ,นทะเบียนตราสารหนี , ต้องชําระคา่ขึ ,นทะเบียนตามประเภทและอตัราที.คณะกรรมการประกาศ
กําหนด  
               คณะกรรมการอาจประกาศเปลี.ยนแปลงหรือยกเว้นคา่ขึ ,นทะเบียนตราสารหนี ,ตามข้อนี ,ได้   เมื.อได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต.” 
 
ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 119  แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย ฉบบัลงวนัที. 21 กนัยายน พ.ศ. 2548  และให้
ใช้ความต่อไปนี ,แทน 
“ข้อ 119  อตัราคา่ขึ ,นทะเบียนตราสารหนี ,ตามข้อ 118 นี ,ไมใ่ช้บงัคบักบัพนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ พนัธบตัร
ธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบตัร หรือตราสารแห่งหนี ,ที.กองทนุเพื.อการฟื,นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก 
และตราสารหนี ,อื.นใดที.คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ได้รับการยกเว้นคา่ขึ ,นทะเบียนตราสารหนี ,” 
 
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ.งของข้อ 120  แห่งข้อบงัคบัสมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย ฉบบัลงวนัที. 21 กนัยายน พ.ศ. 
2548  และให้ใช้ความต่อไปนี ,แทน 
“ข้อ 120  การแก้ไขเพิ.มเติมข้อบงัคบัของสมาคมจะทําได้เมื.อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการ
นําเสนอข้อบงัคบัของสมาคมดงักลา่วตอ่ที.ประชมุสมาชิกเพื.อพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป  
               การลงมติของที.ประชมุสมาชิกตามวรรคหนึ.งให้เป็นไปตามข้อ 105 ถงึ ข้อ 108 โดยอนโุลม” 
 
ข้อ 14 ข้อบงัคบันี ,ให้ใช้บงัคบัตั ,งแตว่นัที.  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554   เป็นต้นไป 
 
 

       ประกาศ ณ วนัที.  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554 
 

       (นายบณัฑิต    นิจถาวร) 
       ประธานกรรมการ 

        สมาคมตลาดตราสารหนี ,ไทย 
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หมายเหต ุ ตามที.สมาคมได้รับอนญุาตให้จดัตั ,งขึ ,นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
มีฐานะเป็นนิติบคุคลและมีวตัถปุระสงค์เพื.อทําหน้าที.กํากบัดแูลสมาชิก กําหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบติัในการประกอบ
ธุรกิจตราสารหนี , รวมถงึการเป็นศนูย์กลางข้อมลูตราสารหนี ,และทําหน้าที.เผยแพร่ราคามาตรฐาน  (Pricing Agency) ใน
ตลาดตราสารหนี ,   จงึได้ออกข้อบงัคบัเพื.อกําหนดหลกัเกณฑ์กํากบัดแูลสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
และสําหรับการแก้ไขข้อบงัคบัสมาคมในครั ,งนี ,   มีวตัถปุระสงค์เพื.อให้ข้อบงัคบัมีความสมบูรณ์มากขึ ,น และสามารถบงัคบั
ใช้กบัสมาชิกได้อย่างครอบคลมุ ประกอบกบัเพื.อให้เกิดความชดัเจนในการสื.อความหมายหรือเจตนารมณ์ของข้อบงัคบั
ตา่งๆในแตล่ะข้อ โดยมีประเดน็ในเรื.องเกี.ยวกบั บทนิยามสิทธิของสมาชิก องค์ประกอบคณะกรรมการและ
คณะอนกุรรมการวินยั คณุสมบติักรรมการอิสระ เป็นต้น 

 
 


