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ส�วนที่ 6 
จรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจ 

 
หมวดที่ 1 

จรรยาบรรณสมาชิก 
 
ข�อ 42  สมาชิกต	องปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เก่ียวข	องตามที่กําหนดโดยเคร งครัด รวมทั้งสมาชิกต	องดําเนินการควบคุม 

ดูแลให	กรรมการ ผู	บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่อยู ภายใต	การควบคุมของสมาชิก  ไม ว าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ	อมปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เก่ียวข	องตามที่กําหนดโดยเคร งครัด หากบุคคลดังกล าวของสมาชิกใดฝ-าฝ.น
หรือไม ปฏิบัติตามให	ถือว าสมาชกิกระทําผิดจรรยาบรรณ เว	นแต สมาชิกจะพิสูจน1ได	ว า มิได	มีส วนร วมหรือรู	เห็นใน
การกระทําดังกล าว 

ข�อ 43 ความซ่ือสัตย1ในวชิาชีพ 
  สมาชิกต	องประกอบธุรกิจด	วยความซ่ือสัตย1 สุจริต และมีจริยธรรม  ในการดําเนินงานที่เก่ียวข	องกับ
 ลูกค	าหรือประชาชน บริษัทหลกัทรัพย1 รวมทั้งสมาชิกรายอ่ืน 
ข�อ 44   การปฏิบัติอย างเป6นธรรม และอย างมีความรู	ความสามารถ  
                 สมาชิกต	องปฏิบัติต อลูกค	า / คู ค	า อย างเป6นธรรม และไม เลือกปฏิบัติตลอดจนให	บริการโดยใช	ความรู	
 ความสามารถอย างเต็มที่ด	วยความระมัดระวัง ด	วยข	อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอ	างอิงได	 
ข�อ 45  ความขัดแย	งทางผลประโยชน1   

สมาชิกต	องจัดให	มีมาตรการในการป9องกันความขัดแย	งทางผลประโยชน1อย างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจทําได	
โดยการเป;ดเผยข	อมูล หรือโดยปฏิเสธที่จะให	บริการหรือโดยวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสม  หากเกิดความขัดแย	งทาง
ผลประโยชน1ข้ึน  ให	สมาชิกปฏิบัติต อลูกค	าอย างเป6นธรรมและเสมอภาค  และสมาชิกต	องละเว	นจากการ เอาเปรียบ
ลูกค	า / คู ค	า    

สมาชิกต	องเป;ดเผยให	ลูกค	า / คู ค	า ทราบในกรณีที่สมาชิกมีส วนได	เสียไม ว าโดยทางตรงหรือทางอ	อม
เก่ียวเนื่องกับเร่ืองที่ให	บริการนั้น  

ข�อ 46  ความเป6นอิสระ   
  สมาชิกต	องดําเนินงานด	วยความเป6นอิสระ  โดยไม สัญญาว าจะให	หรือเรียกร	องหรือรับซ่ึงผลตอบแทน
 (อามิสสินจ	าง) ใด ซ่ึงจะทําให	ขัดหรือแย	งกันกับหน	าที่ที่สมาชิกหรือพนักงานหรือตัวแทนของสมาชิกพึงมีต อลูกค	า
 ในการประกอบธุรกิจ 
ข�อ 47 การป9องกันการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย     
  ห	ามมิให	สมาชิกช วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทําอันเป6นความผิดตามกฎหมายว าด	วยหลักทรัพย1และ
 ตลาดหลักทรัพย1 หรือการกระทําอันเป6นความผิดเก่ียวกับทรัพย1โดยทุจริต หรือการกระทําอันเป6นภัยต อเศรษฐกิจ 

หรือความม่ันคงของประเทศ ตลอดจนปกป;ดหรือมีส วนในการยักย	ายหรือจําหน ายทรัพย1สินทีไ่ด	มาเนื่องจากการ 
กระทําดังกล าว 

ข�อ 48 ความรับผิดชอบต อลูกค	า 
(1) ข	อตกลงและความรับผิดชอบต อลูกค	า  
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ในการทําข	อตกลงหรือในการทํานิติกรรมเพื่อให	บริการลงทุนกับลูกค	า  สมาชิกจะต	องให	รายละเอียดของ
หลักการในการให	บริการอย างเพียงพอ   สมาชิกจะต	องไม ทําหนังสือหรือสัญญาใดๆ  เพื่อยกเลิกหรือจํากัดความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีหน	าที่ต	องปฏิบัติต อลูกค	าตามกฎหมาย หรือข	อกําหนดขององค1กรกํากับดูแล    
(2) การดําเนินการเพื่อให	ลูกค	าได	ราคาที่เหมาะสมที่สุด 

ในการซ้ือขายตราสารหนี้เพื่อลูกค	าหรือกับลูกค	า   สมาชิกต	องดําเนินการตามสมควรให	แน ใจว าลูกค	าได	
ราคาที่เป6นธรรมและเหมาะสมที่สุดภายใต	สภาวะตลาดขณะนั้น โดยพิจารณาจากปDจจัยต างๆ เช น สภาพคล องของ
ตลาดและตราสารหนี้  ขนาด  และประเภทของรายการ  ที่มาและจํานวนของราคาเสนอซ้ือขายในขณะนั้น 
(3) การเลิกให	บริการธุรกิจ   

   ในกรณีที่สมาชิกต	องการเลิกให	บริการธุรกิจแก คู ค	าและลูกค	ารายใด  สมาชิกจะต	องดาํเนินการให	งาน 
   ที่ค	างอยู เสร็จสมบูรณ1หรือจัดการโอนไปให	บริษัทอ่ืนทําต อไป    
ข�อ 49  การรักษาความลบัของลูกค	า / คู ค	า  
  สมาชิกต	องรักษาความลับของลูกค	า / คู ค	า และต	องไม เป;ดเผยข	อมูลส วนบุคคล ข	อมูลการซ้ือขายหรือ
 ข	อมูลทางการเงินของลูกค	า / คู ค	าที่ตนได	ล วงรู	มาเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเป6นข	อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวน 
 ไว	ไม เป;ดเผยให	บุคคลอ่ืนทราบ เว	นแต เป6นการเป;ดเผยตามหน	าที่กฎหมาย หรือได	รับความยินยอมจาก เจ	าของข	อมูล 
          ที่เก่ียวข	องแล	ว 
ข�อ 50 การซ้ือขายกับลูกค	าหรือคู ค	า     
 (1) การตกลงซ้ือขาย   

ในการตกลงซ้ือขาย  สมาชิกจะต	องปฏิบัติต อคู ค	าและคําสั่งของลูกค	าอย างเป6นธรรม และเม่ือตกลงที่จะซ้ือ
ขายกันแล	ว  สมาชิกจะต	องดําเนินการตามข	อตกลงนั้นโดยทันที   

 (2) การควบคุมวงเงิน  
  ในขณะใดขณะหนึ่ง  สมาชิกจะต	องดําเนินการควบคุมให	ผู	ค	าตราสารหนี้ติดตามวงเงินที่ตนรับผิดชอบ 
 และวงเงินที่กิจการจะทําธุรกรรมกับลูกค	า / คู ค	าแต ละราย  ตลอดจนความเสี่ยงด	านต างๆ อย างเคร งครัด   
ข�อ 51 ลักษณะการปฏิบัติที่มชิอบ   
  สมาชิกต	องละเว	นการกระทาํทีมิ่ชอบตามทีส่มาคมประกาศกําหนด    
ข�อ 52 การติดต อและให	คําแนะนําเก่ียวกับการลงทนุ 

(1) สมาชิกต	องจัดให	มีผู	ทําหน	าที่ติดต อหรือให	คําแนะนาํให	แก ลูกค	าตามหลักเกณฑ1ที่สาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
     และต	องควบคุมดูแลให	ผู	ทําหน	าที่ดังกล าวปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ1ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดด	วย 
(2) ในการให	คําแนะนาํหรือการเสนอข	อมูลหรือการเผยแพร ข	อมูลเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ใดๆ สมาชิกจะ 
     ต	องกระทําภายใต	ความรู	  ความชํานาญบนพื้นฐานของเหตุผลอย างมีหลักวชิา และต	องไม ให	คําแนะนําหรือ 
     ข	อมูลที่อาจก อให	เกิดความเข	าใจผิดในสาระสําคัญเก่ียวกับการลงทุน 
(3) สมาชิกต	องทําความรู	จักลูกค	า / คู ค	า โดยอย างน	อยต	องจัดให	มีเอกสารที่แสดงความมีตัวตนของลูกค	า / คู ค	า  
     หรือผู	ที่มีอํานาจในการตัดสนิใจซ้ือขายในกรณีที่ลูกค	า / คู ค	าเป6นนิติบุคคล 
(4) ในการติดต อซ้ือขายกับลูกค	ารายย อย  สมาชิกต	องปฏิบัติตามหลักเกณฑ1การให	ข	อมูลและการจัดทําเอกสาร   
      หลักฐานการให	คําแนะนําเก่ียวกับการลงทนุตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  
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ข�อ 53 ผลประโยชน1ส วนรวม     
สมาชิกต	องให	ความร วมมือแก หมู คณะในกิจกรรมเพื่อประโยชน1ส วนรวมและต	องรักษาไว	ซึง่ผลประโยชน1

ส วนรวมเหนือผลประโยชน1ส วนตน    
ข�อ 54 สัมพันธภาพต อผู	ร วมธุรกิจ   
  สมาชิกต	องละเว	นจากการกระทําอันเป6นการกล าวร	ายต อสมาชิกด	วยกัน  หรือการกระทําอันก อให	เกิด
 ความแตกแยกกันในหมู คณะ เว	นแต เม่ือสมาชิกเห็นว าการกระทําหรือการประกอบธุรกิจของคู ค	า หรือผู	ร วม
 ธุรกิจนั้นเป6นการละเมิดกฎข	อบังคับ หรือผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ  สมาชิกต	องรายงานต อองค1กรกํากับ
 ดูแลในทันที 
ข�อ 55  ความสัมพันธ1กับผู	กํากับดูแล    
 (1) การให	ความร วมมือ 

 สมาชิกต	องให	ความร วมมือและให	รายละเอียดกับเจ	าหน	าที่องค1กรกํากับดูแลที่มีอํานาจหน	าที่ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสมาชิกและการซ้ือขายตราสารหนี้ รวมทั้งในการสอบสวนคําร	องเรียนของคู ค	า 

 (2) การเป;ดเผยข	อมูล 
  หากมีข	อมูลใดๆ ของสมาชิกที่ขัดต อกฎหมายที่องค1กรกํากับดูแลควรทราบ สมาชิกต	องแจ	งให	องค1กรที่ 

กํากับดูแลทราบโดยไม ชักช	า     
ข�อ 56 การจัดองค1กรและการควบคุมภายใน 
 (1) โครงสร	างองค1กร  
  สมาชิกต	องจัดให	มีรูปแบบการจัดโครงสร	างองค1กรเพื่อให	การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  มีระบบการ
 ควบคุมและการตรวจสอบภายในที่รัดกุม  มีการบันทึกข	อมูลและมาตรการป9องกันการล วงรู	ข	อมูลภายในระหว าง
 หน วยงานและบุคลากรของสมาชิก (Chinese wall)  อย างเหมาะสม  ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มี
 ความรู	ความสามารถอย างเพียงพอในการปฏิบัติหน	าที่  โดยสมาชิกจะต	องกําหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานให	
 สอดคล	องกับกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และกฎเกณฑ1ต างๆที่ใช	บังคับ และควบคุมดูแลให	ผู	ค	าตราสารหนี้ของตน
 ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดังกล าว    
 (2) การมอบหมายอํานาจหน	าที ่ 

สมาชิกจะต	องมีการแต งตั้งและมอบอํานาจการดําเนินการต างๆ ให	แก ผู	บริหารและผู	ค	าตราสารหนี้  ของ
ตนอย างเหมาะสมและเป6นลายลักษณ1อักษร และจะต	องรับผิดชอบต อการดําเนินการใดๆของผู	บริหารและผู	ค	าตรา
สารหนี้ที่ได	รับมอบหมายนั้น   

 (3) การรักษาทรัพย1สนิและแยกบัญชีทรัพย1สินของลูกค	า    
  ในกรณีที่สมาชิกเก็บรักษาทรัพย1สินของลูกค	า  สมาชิกต	องจัดให	มีการเก็บรักษาทรัพย1สินของลูกค	าและ 

มีการป9องกันรักษาอย างเหมาะสม และจัดให	มีการแยกบัญชทีรัพย1สินของลูกค	าให	ชัดเจน   
 (4) การควบคุมวงเงินของลูกค	า / คู ค	า 

สมาชิกจะต	องไม ยินยอมให	ลูกค	าซ้ือขายตราสารหนี้จนเกินฐานะหรือวงเงินของลูกค	า   และควรจัดให	มีการ
พิจารณาทบทวนวงเงินดังกล าวให	เหมาะสมอยู เสมอ   

ข�อ 57 การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และข	อบังคับ    
 (1) การดําเนินงานตามกฎ  ระเบียบ  และข	อบังคับ  
  สมาชิกจะต	องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือข	อบังคับที่เก่ียวข	อง รวมทั้งต	องไม มีส วนเก่ียวข	องหรือ 
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ให	ความช วยเหลือผู	อ่ืนในการทาํผิดกฎหมาย ระเบียบ  หรือข	อบังคับ  
 (2) การบันทึกและจัดเก็บ   
  สมาชิกจะต	องดําเนนิการให	มีระบบการบนัทึกและเก็บรักษาข	อมูลอย างเพียงพอและครบถ	วนรวมทั้ง 
 พร	อมที่จะให	เจ	าหน	าที่จากองค1กรกํากับดูแลสามารถเข	าตรวจสอบข	อมูลดังกล าวได	 
 (3) การรับข	อร	องเรียนจากลูกค	า / คู ค	า    
   สมาชิกจะต	องจัดให	มีระเบียบวิธีการทํางานเก่ียวกับการร	องเรียนจากลูกค	า/คู ค	า มาตรการแก	ไขที่
 เหมาะสมและรวดเร็ว รวมทั้งจะต	องแจ	งให	ลูกค	า/คู ค	าทราบถึงวิธี อ่ืนที่คู ค	าและลูกค	าจะร	องเรียนได	ภายใต	
 ข	อกําหนดทางกฎหมายและข	อบังคับที่เก่ียวข	อง   
 (4) การข้ึนทะเบียนผู	ค	าตราสารหนี้และอบรมจรรยาบรรณ   

ในการซ้ือขายตราสารหนี้  สมาชิกต	องแต งตั้งผู	ค	าตราสารหนี้ทีข้ึ่นทะเบียนกับสมาคมตามหลักเกณฑ1  
และวิธีการที่สมาคมกําหนด และจัดให	มีการฝRกอบรมจรรยาบรรณแก ผู	ค	าตราสารหนี้อย างต อเนื่อง    

 (5) ความถูกต	องของรายงานทางการเงิน   
  สมาชิกจะต	องดําเนินการให	รายงานทางการเงินมีความถูกต	อง ครบถ	วนและเป6นปDจจุบันและจะต	อง
 เป;ดเผยหรือเผยแพร รายงานทางการเงินตามที่องค1กรกํากับดูแลที่เก่ียวข	องกําหนด   
ข�อ 58 ความม่ันคงทางการเงิน   
 (1) ความเพียงพอของเงินกองทุน 
  สมาชิกต	องดาํรงเงินกองทุนให	เพียงพอต อการประกอบธุรกิจและสามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะ 
 เกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจ 
 (2) สภาพคล องและคุณภาพของทรัพย1สิน 
  สมาชิกต	องดาํเนินการให	ทรัพย1สินที่เกิดจากการประกอบธุรกิจมีสภาพคล องและคุณภาพที่ด ี
ข�อ 59 ข้ันตอนการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน (Contingency Plan)   
  สมาชิกต	องวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ1ฉุกเฉินในการปฏิบัติงานด	านการเงิน ทั้งในหน วยงานทีเ่ก่ียวกับ     

การค	าตราสารหนี้  (Front Office) และหน วยงานหลังการซ้ือขาย  (Back Office) เพื่อให	การปฏิบัติงานสามารถ 
ดําเนินไปอย างต อเนื่องในกรณีที่เกิดวิกฤติการณ1หรือภัยพิบัติต างๆ นอกจากนี้ผู	บริหารควรทบทวนแผนเป6นประจํา
เพื่อให	แผนมีความพร	อมและทันสมัยอยู ตลอดเวลา 

ข�อ 60  ให	สมาชิกวิสามัญปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้ด	วยโดยอนุโลม แต ให	ยกเว	น ข	อ 52 และ ข	อ 57 (4)  
ไม ต	องปฏิบัต ิ

 
หมวดที่ 2 

จรรยาบรรณผู�บริหารและผู�ค�าตราสารหน้ี 
 
ข�อ 61   ผู	บริหารและผู	ค	าตราสารหนี้จะต	องปฏิบัติ เช นเดียวกับจรรยาบรรณสมาชิกตามหมวดที่ 1 รวมถึงจรรยาบรรณ 

ที่เก่ียวข	องโดยอนุโลม   และในกรณีที่ผู	บริหารหรือผู	ค	าตราสารหนี้มีจรรยาบรรณอ่ืนใดกําหนดไว	โดยเฉพาะให	 
พึงปฏิบัติตามด	วย   

ข�อ 62 การเลี้ยงรับรอง  การรับของขวัญ    
 (1) ผู	บริหารต	องกําหนดขอบเขตการเลี้ยงรับรอง การให	หรือการรับของขวัญหรือผลตอบแทนใด ๆ ไม ให	มากหรือ 
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      บ อยจนเกินไปอันส อไปในทางที่ผิดปกต ิ
 (2) ผู	ค	าตราสารหนี้ต	องแจ	งให	ผู	บริหารทราบ  หากได	รับการเลีย้งรับรองหรือของขวัญ หรือผลตอบแทนใดๆ ที่ม ี
         มูลค ามากหรือบ อยผิดปกต ิ
ข�อ 63 การปฏิบัติตามมาตรฐานเยี่ยงผู	ประกอบวิชาชีพ  
  ผู	บริหารและผู	ค	าตราสารหนี้จะต	องประพฤติตนให	เหมาะสมกับวิชาชีพของตน โดยจะต	องไม กระทําหรือ
 เก่ียวข	องกับกิจกรรมใดๆ ที่แสดงให	เห็นว าเป6นการปฏิบตัิที่ไม เหมาะสมกับวิชาชีพ เช น การพนนั หรือการเสพของ 

มึนเมาในระหว างปฏิบัติหน	าที่  เป6นต	น 
ข�อ 64 การซ้ือขายเพื่อบัญชีของผู	ค	าตราสารหนี้    

ผู	บริหารควรพิจารณาให	รอบคอบก อนอนุญาตให	ผู	ค	าตราสารหนี้ซ้ือขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีของตนเอง    
หากพิจารณาแล	วเห็นว าควรอนุญาตให	กระทําได	  ผู	บริหารมีหน	าที่ต	องออกระเบียบและวิธีปฏิบัติในการซ้ือขายตรา
สารหนี้เพื่อบัญชีของผู	ค	าตราสารหนี้เพื่อป9องกันการใช	ข	อมูลภายใน และผู	ค	าตราสารหนี้จะต	องดําเนินการตาม
แนวทางที่องค1กรกําหนดในเร่ืองการซ้ือขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีส วนตัวอย างเคร งครัด 

ข�อ 65 ภาษาที่ใช	ในการซ้ือขายตราสารหนี้    
  ผู	ค	าตราสารหนี้ควรใช	ภาษาในการตกลงซ้ือขายที่ชัดเจนและไม ก อให	เกิดความเข	าใจคลาดเคลื่อนและ 
  ควรเป6นภาษาที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในตลาดตราสารหนี้    
ข�อ 66 ข	อพิพาทกับลูกค	า / คู ค	า    

หากลูกค	า /คู ค	าปฏิเสธการซ้ือขายตามที่ได	ตกลงกันไว	 หรือมีข	อพิพาทอ่ืนใดเก่ียวกับการซ้ือขาย                     
ตราสารหนี้ ผู	ค	าตราสารหนี้จะต	องแจ	งให	ฝ-ายบริหารทราบทันที พร	อมทั้งจัดทํารายงานประกอบการชี้แจงข	อพิพาทที่
เกิดข้ึน   

ข�อ 67 การหาประโยชน1จากตําแหน งหน	าที่โดยมิชอบ    
  ผู	ค	าตราสารหนี้จะต	องไม อาศัยตําแหน งหน	าที่ของตนเพื่อให	ได	มาซ่ึงผลประโยชน1โดยมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


