
  

  

ประกาศคณะกรรมการ 
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

เรื่อง  มาตรฐานการปฏบัิติงานในตลาดตราสารหนี้ 
 
 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ  20 (2) แหงขอบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548   
คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยออกขอกําหนดไว ดังตอไปน้ี 
 
ขอ 1 ในประกาศนี ้
 “สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกของสมาคม 

“การซื้อขาย”  หมายความวา การซื้อขายตราสารหนี้ 
 “ราคาซื้อขาย”  หมายความวา ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายตราสารหนี้ 
 “ลูกคา”   หมายความวา ลูกคาที่ทําการซื้อขายตราสารหนี้กับสมาชิก 
“คูคา”   หมายความวา สถาบันการเงินที่ไดรับใบอนุญาตคาหลักทรัพยอันเปน     

       ตราสารแหงหนี้ และทําการซือ้ขายตราสารหนี้กับสมาชิก 
“สํานักงาน”  หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

         
ขอ 2 สมาชิกตองปฏบิัติตามและดําเนินการควบคุมดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร ผูคาตราสารหนี้ พนักงานหรือบุคคลที่อยู
ภายใตการควบคุมของสมาชกิไมวาทางตรงหรือทางออม ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้ตามที่
สมาคมกําหนดดังตอไปน้ี 
 (1)   การติดตอกับลูกคา / คูคา    
  (1.1) การกําหนดวงเงินซื้อขายใหกบัลูกคา / คูคา แตละราย สมาชิกตองกําหนดใหมีขั้นตอนและ      
 ผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดวงเงินซื้อขายกับลูกคา / คูคา อยางเหมาะสมและชัดเจน    
  (1.2) กรณีมีการมอบอํานาจใดๆ ใหผูอื่นกระทําการแทน สมาชิกตองดําเนินการใหลูกคา / คูคา จัดทํา
 หนังสือมอบอาํนาจ   โดยระบรุายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอํานาจนั้นใหครบถวนชัดเจน 
  (1.3) สมาชิกตองบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆของลูกคา / คูคา ไวทุกครั้ง และทบทวนขอมูลให
 เปนปจจบุันอยูเปนประจํา   
 (2)   การเสนอราคาซื้อขาย 
  (2.1) ผูคาตราสารหนี้มีหนาที่รับผิดชอบในการเสนอราคาจะตองระบุใหชัดเจนวาราคาที่เสนอ
 ดังกลาวเปนราคาที่ตองการซื้อขายจริง (Firm) หรือเปนเพียงราคาชี้นํา (Indicative) เทานั้น ถามิไดระบุเปน    
 อยางอื่น ใหถือวาราคาที่เสนอนั้นเปนเพียงราคาชี้นํา (Indicative)   
  (2.2) ผูคาตราสารหนี้ที่เสนอราคาที่ตองการซื้อขายจริงใหกับลูกคา / คูคา ตองพรอมที่จะตกลง      
 ซื้อขายตามเงื่อนไขที่กําหนดและตามจํานวนมาตรฐาน     
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(3)   การซื้อขายตราสารหนี้ 
  (3.1) สมาชิกตองจัดใหมีการบันทึกเวลาที่ตกลงซื้อขายในแตละรายการอยางครบถวน และเปนไป
 ตามเวลาที่ตกลงซื้อขายกันจริง 
  (3.2) กําหนดให “เวลาที่ตกลงซื้อขาย” (Trade Time หรือ Time of Execution) หมายถึง ณ เวลา 
 ขณะที่สมาชิกไดตกลงซื้อขายกับลูกคา / คูคา     โดยเปนที่ยอมรับขอตกลงการซื้อขายทั้งสองฝาย ไมวาโดย
 วิธีการซือ้ขายแบบใด   ทั้งนี้มิใหหมายความถงึ  ณ   เวลาที่สมาชิก และ/หรอื ลูกคา / คูคาไดรับแจง ยืนยันการ 
 ซื้อขายเปนลายลักษณอักษร 
  (3.3) กรณีที่มีการกําหนดวงเงินซื้อขายใหกับลูกคา / คูคา แตละราย   สมาชิกตองจัดใหมรีะบบ
 ตรวจสอบวงเงินของลูกคา / คูคา แตละรายทุกครั้งกอนดําเนินการซื้อขาย    

(4)   การซื้อขายที่ไมใชราคาตลาด 
  สมาชิกจะตองไมทําธุรกรรมการซื้อขายที่ไมใชราคาตลาด เวนแตจะมีเหตุผลรองรับการทําธุรกรรม
ดังกลาว  และตองดําเนินการควบคุมเพือ่ปองกันมิใหเปนการทําธุรกรรมที่มีวัตถุประสงคอันขัดตอกฎหมายและ
จรรยาบรรณ เชน การปกปดกําไรขาดทุน การสรางราคาที่บิดเบือนจากราคาตลาด การกลั่นแกลงคูคา หรือลูกคา
ดวยกัน  เปนตน   

  การซื้อขายที่ไมใชราคาตลาดโดยมีเหตุผลอันสมควรรองรับ เชน การซื้อขายตามภาระผกูพัน  
 (Option) สมาชิกตองระบุเหตุผลประกอบการซื้อขายนั้นใหชัดเจนและจัดใหสามารถตรวจสอบได 

(5)   การยืนยันการซื้อขาย 
  (5.1) หลังจากการตกลงซื้อขาย   สมาชิกตองตรวจสอบความถูกตองและแจงยืนยันการซื้อขาย ให
 ลูกคา / คูคา ทราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันที่ซื้อขาย เวนแตการซื้อขายที่เกิดหลังจากเวลาทําการปกติให
 แจงยืนยันภายในเวลา 9.00 น. ของวันทําการถัดไป 
 (5.2) การยืนยันการซื้อขายจะตองมีขอมูลอยางนอยดังนี้ 

 -  ชื่อลูกคา / คูคา 
 -  ชื่อผูคาตราสารหนี้ 
 -  ชื่อ  จํานวนและมูลคาของตราสารหนี้ที่ซื้อขาย 
 -  ราคา และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของการซื้อขาย  
 -  วันและเวลาที่ตกลงซื้อขาย และวันชําระราคาและสงมอบ 

 (6)   การเปลี่ยนแปลง แกไข หรือยกเลิกรายการซื้อขาย 
 เมื่อมีการตกลงซื้อขายกันแลวสมาชิกจะตองดําเนินการตามขอตกลงนั้น การเปล่ียนแปลงแกไข หรือ
ยกเลิกรายการจะกระทําไดตอเมื่อทั้งสองฝายตกลงยินยอมเทานั้น และสมาชิกจะตองแจงสมาคมถึงการ
เปล่ียนแปลงแกไขหรือยกเลิกรายการดังกลาว 
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(7)   คําส่ังการชําระราคาและสงมอบ 
   (7.1) สมาชิกตองดําเนินการใหมีการสงคําส่ังชําระราคาและสงมอบใหแกลูกคา / คูคาโดยเร็ว
 ที่สุดโดยผานวิธีการชําระราคาและสงมอบทีไ่ดตกลงกันไวลวงหนา   กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงสมาชิกตองแจงให
 ลูกคา / คูคาทราบทันที    
    (7.2) มูลคาการซื้อขายที่ตองชําระ หรือรับชําระจะตองเปนไปตามขอตกลงในการซื้อขายและ
 สมาชิกจะตองจัดทําเอกสารเพื่อแสดงรายการรับ - จายเงินจากการซือ้ขายตราสารหนี้ใหครบถวน 

(8)   ความรับผิดชอบในกรณีชาํระเงินผิดพลาดหรือลาชา    
  (8.1) เมื่อมีสวนตางในการชําระเงินเกิดขึ้นอันเปนผลจากความผิดพลาดในการชาํระเงินสมาชิก      
 ไมควรไดรับประโยชนใด ๆ จากการเก็บเงินในสวนที่ผิดพลาดนั้นไว  โดยตองสงคืนเงินรวมทั้งผลประโยชนที่ได
 จากเงินนั้นหลังหักคาใชจายในการคืนเงินทันทีที่ไดรับการรองขอ   เวนแตสมาชิกและคูคาจะตกลงกันเปน      
 อยางอื่น    
  (8.2) เมื่อคูคาไดรับความเสียหายอนัเกิดจากการชําระเงินลาชา คูคามีสิทธิ์เรียกรองใหผูที่ชําระเงิน
 ลาชาชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด      

 (9)   การบันทึกเทปหรือส่ิงบันทึกขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสในการตกลงซื้อขาย 
  (9.1) สมาชิกจะตองบันทึกเทปหรือส่ิงบันทึกขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับการซือ้ขาย    
 แตละรายการไวเปนเวลาอยางนอย 1 เดือน หรือขยายระยะเวลาการจัดเก็บออกไปตามที่สํานักงานกําหนด    
  (9.2) สมาชิกจะตองบอกกลาวใหลูกคา / คูคาทราบวามีการบันทกึเทปหรือส่ิงบันทึกขอมูล              
 ทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับการสนทนานั้น 
  (9.3) สมาชิกจะตองเก็บเทปหรือส่ิงบันทึกขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสไวในที่ปลอดภยั เพื่อปองกันการ
 นําเทปดังกลาวไปใชอยางผิดวตัถุประสงค กรณีที่ไมไดมีการบันทึกเทปไวอาจทําใหสมาชิกไมมีหลักฐานไวใชใน
 กรณีที่เกิดขอพิพาทขึ้น 

  (10)   มาตรฐานการซื้อขาย 
  ในการซื้อขายตราสารหนี้ใหใชมาตรฐานการซือ้ขาย  เชน สูตรการคํานวณ  ประเภทของราคาที่ใชตกลง
ซื้อขาย  ปริมาณมาตรฐานของการซื้อขาย  ตามที่สมาคมกาํหนด    

 (11)   นโยบาย แผนงาน ระเบียบวิธปีฏิบัติงาน       
  สมาชิกตองจัดใหมีนโยบาย แผนงาน ระเบียบวิธปีฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงาน
 เกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ที่เปนลายลักษณอักษร ที่สอดคลองและเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของของ
 องคกรกํากับดูแลและขอกําหนดของสมาคม   โดยตองทําการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  
         

ขอ 3 ในการทําธุรกรรมการคาตราสารหนี้กับลูกคารายยอย   สมาชิกอาจละเวนจากการปฏบิัตติาม ขอ 2 (1.1)  (1.3) 
(3.3) ไดโดยอนุโลม  ทั้งนี้สมาชิกควรจัดใหมีวิธีการปฏิบัตงิานที่เหมาะสมเพื่อชวยในการปองกันความขัดแยงหรือขอพิพาท
ที่อาจเกิดจากการละเวนจากการปฏิบัติตามวรรคแรก    
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ขอ 4 ใหสมาชิกวิสามัญปฏบิัติตามประกาศนี้ดวยโดยอนุโลม แตใหยกเวน ขอ 2 (1.1) (2.1) (3.3) (7.1) (7.2) (8.1) 
(8.2) และ ขอ 3 ไมตองปฏบิตัิ 
 
ขอ 5 ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนโดยรวมของตลาดตราสารหนี้ 
 
ขอ  6  ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่    1   ธันวาคม  พ.ศ. 2548  เปนตนไป 

 
 

 
     ประกาศ  ณ  วนัที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 

 
 

     (นายสมหมาย  ภาษี) 
     ประธานกรรมการ 

     สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
  
 


