ส่วนที่ 5
คณะกรรมการสมาคม
ข้อ 167 คณะกรรมการมีจานวนไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ 1 คน เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และ
บุคคลซึ่งได้รบั เลือกจากสมาชิกสามัญและวิสามัญ จานวนไม่เกิน 10 คน โดยในจานวนนัน้ ให้เป็นกรรมการอิสระ
ไม่น้อยกว่า 3 คน
8
ข้อ 17 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
(5) พิจารณาลงโทษสมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้องที่ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ และจรรยาบรรณของ
สมาคม
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาสมาคม
ข้อ 21 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย เว้นแต่จะพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
(3) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
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
8
ข้อ 17 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
9
ข้อ 18 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
7
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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 ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับและหากปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะแนนเสียง
เลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก
ข้อ 25 ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให้กระทาเป็นการเปิดเผย แต่เมื่อคณะกรรมการร้องขอหรือสมาชิก สามัญหรือ
วิสามัญรายใดรายหนึ่งร้องขอให้การออกเสียงกระทาโดยวิธีลับ ก็ให้การออกเสียงกระทาโดยวิธีลับ
ข้อ 26 ให้กรรมการนอกจากกรรมการผู้จัดการดารงตาแหน่ งคราวละสามปี 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
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
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ข้ อ 27 วรรคท้า ย ถู ก ยกเลิก และแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย ข้ อ บั ง คับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไ ทย แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวั น ที่
10 พฤษภาคม 2553
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ข้อ 29 การเลือกตั้งและการถอดถอนกรรมการตามมติของที่ประชุมสมาชิกให้ถือตามเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญ
และวิสามัญที่มาประชุม โดยให้ใช้วิธีการนับคะแนนซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 75) ให้นับจากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญโดยที่สมาชิกสามั ญและ
วิสามัญแต่ละรายมีสิทธิในการออกเสียงรายละหนึ่งเสียง และ
ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 25) ให้นับจากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญ โดยคานวณจากสัดส่วนของมูลค่า
การซื้อขายตราสารหนี้ประเภท outright ของสมาชิกสามัญหรือวิสามัญแต่ละราย ในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยให้นับ
ถึงวันก่อนวันลงคะแนนเสียง 30 วัน
ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขายของสมาชิกวิสามัญที่นามาคานวณ ให้ ใช้เท่ากับร้อยละ 10 ของมูลค่าซื้อขายของ
สมาชิกวิสามัญรายนั้นๆ โดยนับธุรกรรมการซื้อขายแต่เพียงขาเดียว
ข้อ 30 เมื่ อกรรมการพ้ น จากต าแหน่ ง ก่อนครบวาระ กรรมการที่ เหลื อ อยู่ 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 อาจปฏิบัติ หน้ าที่ ไ ด้ ถ้า มี
รองประธานให้รองประธานทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การประชุมคณะกรรมการอาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 3312 ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม และในการลงคะแนนให้
กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
เว้นแต่ความตามวรรคสอง
ในการวินิจฉัยชี้ขาดการสั่งลงโทษเพิกถอนสมาชิกภาพ การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการต้องมี
จานวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการทั้งหมดโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและในการลงคะแนน
ให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
ข้อ 34 กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
ข้อ 35 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด(Market Practice Subcommittee) เพื่อทาหน้าที่
พิ จ ารณาเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานปฏิ 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
11
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ข้อ 32 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563
ข้อ 33 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
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สานักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ
(2) คณะอนุกรรมการกากับดูแลตลาด (Market Regulation Subcommittee) เพื่อทาหน้าที่พิจารณา
เสนอแนะแนวทางเสริมสร้างและขยายบทบาทของสมาคมในด้า นการเป็นองค์กรกากับดูแลตนเอง แนวทางส่งเสริม
จรรยาบรรณและมาตรฐานการกากับ ดูแลการปฏิบัติ 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 ก ลางข้อมู ลตราสารหนี้ และการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการบริหารจัด การข้อมูล ตราสารหนี้ ให้ส ามารถรองรับ และตอบสนองความต้ องการของผู้ ที่ มี
ส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก คณะกรรมการ สานักงาน
ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาต่างๆ
คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และจานวนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 36 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพิ่ มเติมจากที่กาหนดไว้ในข้อ 35 เพื่อทาหน้าที่
พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของสมาคมตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้ที่ปรึกษาและ
คณะอนุกรรมการมีวาระในการดารงตาแหน่งและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการกาหนด
องค์ประชุมและการลงมติของคณะอนุกรรมการตามข้อนี้ ถ้าคณะกรรมการไม่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ให้นาความในข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 34 มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 3713 กรรมการผู้จัดการต้อง
(1) มีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามข้อ 21
(2) เป็นผูส้ ามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่สมาคม
ข้อ 38 กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของสมาคม
และมีอานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสมาคม
ในการบริหารกิจการของสมาคม กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ข้อ 39 คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเพื่อการนี้คณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติการแทนได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบ หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกาหนดไว้ก็ได้
โดยการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้ทาเป็นหนังสือ
ข้อ 40 เมื่อตาแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงาน
ของสมาคมคนใดคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ ท าการแทนเป็ น การชั่ ว คราวได้ ในการนี้ ใ ห้ ผู้ ท าการแทนมี อานาจและหน้ า ที่
เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
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ข้อ 37 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
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ข้อ 41 ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ ที่ประชุมสมาชิกของ
สมาคมกาหนด
ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ที่ปฏิบัติงานให้แก่สมาคมเต็มเวลาหรือตาม
เงือ่ นไขของเวลาที่คณะกรรมการกาหนดได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ให้กรรมการผู้จัดการได้รับเงินเดือนและหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
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