สวนที่ 6
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
หมวดที่ 1
จรรยาบรรณสมาชิก
ขอ 42 สมาชิกตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวของตามที่กําหนดโดยเครงครัด รวมทั้งสมาชิกตองดําเนินการควบคุม
ดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่อยูภายใตการควบคุมของสมาชิก ไมวาโดยทางตรงหรือโดย
ทางออมปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวของตามที่กําหนดโดยเครงครัด หากบุคคลดังกลาวของสมาชิกใดฝ-าฝ.น
หรือไมปฏิบัติตามใหถือวาสมาชิกกระทําผิดจรรยาบรรณ เวนแตสมาชิกจะพิสูจน1ไดวา มิไดมีสวนรวมหรือรูเห็นใน
การกระทําดังกลาว
ขอ 43 ความซื่อสัตย1ในวิชาชีพ
สมาชิกตองประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย1 สุจริต และมีจริยธรรม ในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
ลูกคาหรือประชาชน บริษัทหลักทรัพย1 รวมทั้งสมาชิกรายอื่น
ขอ 44 การปฏิบัติอยางเป6นธรรม และอยางมีความรูความสามารถ
สมาชิกตองปฏิบัติตอลูกคา / คูคา อยางเป6นธรรม และไมเลือกปฏิบัติตลอดจนใหบริการโดยใชความรู
ความสามารถอยางเต็มที่ดวยความระมัดระวัง ดวยขอมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอางอิงได
ขอ 45 ความขัดแยงทางผลประโยชน1
สมาชิกตองจัดใหมีมาตรการในการป9องกันความขัดแยงทางผลประโยชน1อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทําได
โดยการเป;ดเผยขอมูล หรือโดยปฏิเสธที่จะใหบริการหรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม หากเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน1ขึ้น ใหสมาชิกปฏิบัติตอลูกคาอยางเป6นธรรมและเสมอภาค และสมาชิกตองละเวนจากการ เอาเปรียบ
ลูกคา / คูคา
สมาชิกตองเป;ดเผยใหลูกคา / คูคา ทราบในกรณีที่สมาชิกมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ใหบริการนั้น
ขอ 46 ความเป6นอิสระ
สมาชิกตองดําเนินงานดวยความเป6นอิสระ โดยไมสัญญาวาจะใหหรือเรียกรองหรือรับซึ่งผลตอบแทน
(อามิสสินจาง) ใด ซึ่งจะทําใหขัดหรือแยงกันกับหนาที่ที่สมาชิกหรือพนักงานหรือตัวแทนของสมาชิกพึงมีตอลูกคา
ในการประกอบธุรกิจ
ขอ 47 การป9องกันการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
หามมิใหสมาชิกชวยเหลือหรือสนับสนุนการกระทําอันเป6นความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย1และ
ตลาดหลักทรัพย1 หรือการกระทําอันเป6นความผิดเกี่ยวกับทรัพย1โดยทุจริต หรือการกระทําอันเป6นภัยตอเศรษฐกิจ
หรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปกป;ดหรือมีสวนในการยักยายหรือจําหนายทรัพย1สินทีไ่ ดมาเนื่องจากการ
กระทําดังกลาว
ขอ 48 ความรับผิดชอบตอลูกคา
(1) ขอตกลงและความรับผิดชอบตอลูกคา
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ขอ 49

ขอ 50

ขอ 51
ขอ 52

ในการทําขอตกลงหรือในการทํานิติกรรมเพื่อใหบริการลงทุนกับลูกคา สมาชิกจะตองใหรายละเอียดของ
หลักการในการใหบริการอยางเพียงพอ สมาชิกจะตองไมทําหนังสือหรือสัญญาใดๆ เพื่อยกเลิกหรือจํากัดความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตอลูกคาตามกฎหมาย หรือขอกําหนดขององค1กรกํากับดูแล
(2) การดําเนินการเพื่อใหลูกคาไดราคาที่เหมาะสมที่สุด
ในการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อลูกคาหรือกับลูกคา สมาชิกตองดําเนินการตามสมควรใหแนใจวาลูกคาได
ราคาที่เป6นธรรมและเหมาะสมที่สุดภายใตสภาวะตลาดขณะนั้น โดยพิจารณาจากปDจจัยตางๆ เชน สภาพคลองของ
ตลาดและตราสารหนี้ ขนาด และประเภทของรายการ ที่มาและจํานวนของราคาเสนอซื้อขายในขณะนั้น
(3) การเลิกใหบริการธุรกิจ
ในกรณีที่สมาชิกตองการเลิกใหบริการธุรกิจแกคูคาและลูกคารายใด สมาชิกจะตองดําเนินการใหงาน
ที่คางอยูเสร็จสมบูรณ1หรือจัดการโอนไปใหบริษัทอื่นทําตอไป
การรักษาความลับของลูกคา / คูคา
สมาชิกตองรักษาความลับของลูกคา / คูคา และตองไมเป;ดเผยขอมูลสวนบุคคล ขอมูลการซื้อขายหรือ
ขอมูลทางการเงินของลูกคา / คูคาที่ตนไดลวงรูมาเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเป6นขอมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวน
ไวไมเป;ดเผยใหบุคคลอื่นทราบ เวนแตเป6นการเป;ดเผยตามหนาที่กฎหมาย หรือไดรับความยินยอมจาก เจาของขอมูล
ที่เกี่ยวของแลว
การซื้อขายกับลูกคาหรือคูคา
(1) การตกลงซื้อขาย
ในการตกลงซื้อขาย สมาชิกจะตองปฏิบัติตอคูคาและคําสั่งของลูกคาอยางเป6นธรรม และเมื่อตกลงที่จะซื้อ
ขายกันแลว สมาชิกจะตองดําเนินการตามขอตกลงนั้นโดยทันที
(2) การควบคุมวงเงิน
ในขณะใดขณะหนึ่ง สมาชิกจะตองดําเนินการควบคุมใหผูคาตราสารหนี้ติดตามวงเงินที่ตนรับผิดชอบ
และวงเงินที่กิจการจะทําธุรกรรมกับลูกคา / คูคาแตละราย ตลอดจนความเสี่ยงดานตางๆ อยางเครงครัด
ลักษณะการปฏิบัติที่มชิ อบ
สมาชิกตองละเวนการกระทําทีม่ ิชอบตามทีส่ มาคมประกาศกําหนด
การติดตอและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุน
(1) สมาชิกตองจัดใหมีผูทําหนาที่ติดตอหรือใหคําแนะนําใหแกลูกคาตามหลักเกณฑ1ที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
และตองควบคุมดูแลใหผูทําหนาที่ดังกลาวปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ1ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดดวย
(2) ในการใหคําแนะนําหรือการเสนอขอมูลหรือการเผยแพรขอมูลเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ใดๆ สมาชิกจะ
ตองกระทําภายใตความรู ความชํานาญบนพื้นฐานของเหตุผลอยางมีหลักวิชา และตองไมใหคําแนะนําหรือ
ขอมูลที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการลงทุน
(3) สมาชิกตองทําความรูจักลูกคา / คูคา โดยอยางนอยตองจัดใหมีเอกสารที่แสดงความมีตัวตนของลูกคา / คูคา
หรือผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อขายในกรณีที่ลูกคา / คูคาเป6นนิติบุคคล
(4) ในการติดตอซื้อขายกับลูกคารายยอย สมาชิกตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ1การใหขอมูลและการจัดทําเอกสาร
หลักฐานการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนตามทีส่ ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
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ขอ 53 ผลประโยชน1สวนรวม
สมาชิกตองใหความรวมมือแกหมูคณะในกิจกรรมเพื่อประโยชน1สวนรวมและตองรักษาไวซึง่ ผลประโยชน1
สวนรวมเหนือผลประโยชน1สวนตน
ขอ 54 สัมพันธภาพตอผูรวมธุรกิจ
สมาชิกตองละเวนจากการกระทําอันเป6นการกลาวรายตอสมาชิกดวยกัน หรือการกระทําอันกอใหเกิด
ความแตกแยกกันในหมูคณะ เวนแตเมื่อสมาชิกเห็นวาการกระทําหรือการประกอบธุรกิจของคูคา หรือผูรวม
ธุรกิจนั้นเป6นการละเมิดกฎขอบังคับ หรือผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ สมาชิกตองรายงานตอองค1กรกํากับ
ดูแลในทันที
ขอ 55 ความสัมพันธ1กับผูกํากับดูแล
(1) การใหความรวมมือ
สมาชิ ก ตองใหความร วมมื อและใหรายละเอี ย ดกั บเจาหนาที่ องค1 ก รกํ า กั บ ดู แ ลที่ มี อํานาจหนาที่ ใ นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสมาชิกและการซื้อขายตราสารหนี้ รวมทั้งในการสอบสวนคํารองเรียนของคูคา
(2) การเป;ดเผยขอมูล
หากมีขอมูลใดๆ ของสมาชิกที่ขัดตอกฎหมายที่องค1กรกํากับดูแลควรทราบ สมาชิกตองแจงใหองค1กรที่
กํากับดูแลทราบโดยไมชักชา
ขอ 56 การจัดองค1กรและการควบคุมภายใน
(1) โครงสรางองค1กร
สมาชิกตองจัดใหมีรูปแบบการจัดโครงสรางองค1กรเพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ มีระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายในที่รัดกุม มีการบันทึกขอมูลและมาตรการป9องกันการลวงรูขอมูลภายในระหวาง
หนวยงานและบุคลากรของสมาชิก (Chinese wall) อยางเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถอยางเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ โดยสมาชิกจะตองกําหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และกฎเกณฑ1ตางๆที่ใชบังคับ และควบคุมดูแลใหผูคาตราสารหนี้ของตน
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดังกลาว
(2) การมอบหมายอํานาจหนาที่
สมาชิกจะตองมีการแตงตั้งและมอบอํานาจการดําเนินการตางๆ ใหแกผูบริหารและผูคาตราสารหนี้ ของ
ตนอยางเหมาะสมและเป6นลายลักษณ1อักษร และจะตองรับผิดชอบตอการดําเนินการใดๆของผูบริหารและผูคาตรา
สารหนี้ที่ไดรับมอบหมายนั้น
(3) การรักษาทรัพย1สนิ และแยกบัญชีทรัพย1สินของลูกคา
ในกรณีที่สมาชิกเก็บรักษาทรัพย1สินของลูกคา สมาชิกตองจัดใหมีการเก็บรักษาทรัพย1สินของลูกคาและ
มีการป9องกันรักษาอยางเหมาะสม และจัดใหมีการแยกบัญชีทรัพย1สินของลูกคาใหชัดเจน
(4) การควบคุมวงเงินของลูกคา / คูคา
สมาชิกจะตองไมยินยอมใหลูกคาซื้อขายตราสารหนี้จนเกินฐานะหรือวงเงินของลูกคา และควรจัดใหมีการ
พิจารณาทบทวนวงเงินดังกลาวใหเหมาะสมอยูเสมอ
ขอ 57 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ
(1) การดําเนินงานตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับ
สมาชิกจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมทั้งตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือ
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ใหความชวยเหลือผูอื่นในการทําผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
(2) การบันทึกและจัดเก็บ
สมาชิกจะตองดําเนินการใหมีระบบการบันทึกและเก็บรักษาขอมูลอยางเพียงพอและครบถวนรวมทั้ง
พรอมที่จะใหเจาหนาที่จากองค1กรกํากับดูแลสามารถเขาตรวจสอบขอมูลดังกลาวได
(3) การรับขอรองเรียนจากลูกคา / คูคา
สมาชิ ก จะตองจั ด ใหมี ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารทํ า งานเกี่ ย วกั บ การรองเรี ย นจากลู ก คา/คู คา มาตรการแกไขที่
เหมาะสมและรวดเร็ ว รวมทั้ ง จะตองแจงใหลู ก คา/คู คาทราบถึ ง วิ ธี อื่ น ที่ คู คาและลู ก คาจะรองเรี ย นไดภายใต
ขอกําหนดทางกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
(4) การขึ้นทะเบียนผูคาตราสารหนี้และอบรมจรรยาบรรณ
ในการซื้อขายตราสารหนี้ สมาชิกตองแตงตั้งผูคาตราสารหนี้ทขี่ ึ้นทะเบียนกับสมาคมตามหลักเกณฑ1
และวิธีการที่สมาคมกําหนด และจัดใหมีการฝRกอบรมจรรยาบรรณแกผูคาตราสารหนี้อยางตอเนื่อง
(5) ความถูกตองของรายงานทางการเงิน
สมาชิกจะตองดําเนินการใหรายงานทางการเงินมีความถูกตอง ครบถวนและเป6นปDจจุบันและจะตอง
เป;ดเผยหรือเผยแพรรายงานทางการเงินตามที่องค1กรกํากับดูแลที่เกี่ยวของกําหนด
ขอ 58 ความมั่นคงทางการเงิน
(1) ความเพียงพอของเงินกองทุน
สมาชิกตองดํารงเงินกองทุนใหเพียงพอตอการประกอบธุรกิจและสามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ
(2) สภาพคลองและคุณภาพของทรัพย1สิน
สมาชิกตองดําเนินการใหทรัพย1สินที่เกิดจากการประกอบธุรกิจมีสภาพคลองและคุณภาพที่ดี
ขอ 59 ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน (Contingency Plan)
สมาชิกตองวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ1ฉุกเฉินในการปฏิบัติงานดานการเงิน ทั้งในหนวยงานทีเ่ กี่ยวกับ
การคาตราสารหนี้ (Front Office) และหนวยงานหลังการซื้อขาย (Back Office) เพื่อใหการปฏิบัติงานสามารถ
ดําเนินไปอยางตอเนื่องในกรณีที่เกิดวิกฤติการณ1หรือภัยพิบัติตางๆ นอกจากนี้ผูบริหารควรทบทวนแผนเป6นประจํา
เพื่อใหแผนมีความพรอมและทันสมัยอยูตลอดเวลา
ขอ 60 ใหสมาชิกวิสามัญปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในหมวดนี้ดวยโดยอนุโลม แตใหยกเวน ขอ 52 และ ขอ 57 (4)
ไมตองปฏิบัติ
หมวดที่ 2
จรรยาบรรณผูบริหารและผูคาตราสารหนี้
ขอ 61 ผูบริหารและผูคาตราสารหนี้จะตองปฏิบัติ เชนเดียวกับจรรยาบรรณสมาชิกตามหมวดที่ 1 รวมถึงจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวของโดยอนุโลม และในกรณีที่ผูบริหารหรือผูคาตราสารหนี้มีจรรยาบรรณอื่นใดกําหนดไวโดยเฉพาะให
พึงปฏิบัติตามดวย
ขอ 62 การเลี้ยงรับรอง การรับของขวัญ
(1) ผูบริหารตองกําหนดขอบเขตการเลี้ยงรับรอง การใหหรือการรับของขวัญหรือผลตอบแทนใด ๆ ไมใหมากหรือ
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ขอ 63

ขอ 64

ขอ 65

ขอ 66

ขอ 67

บอยจนเกินไปอันสอไปในทางที่ผิดปกติ
(2) ผูคาตราสารหนี้ตองแจงใหผูบริหารทราบ หากไดรับการเลีย้ งรับรองหรือของขวัญ หรือผลตอบแทนใดๆ ที่มี
มูลคามากหรือบอยผิดปกติ
การปฏิบัติตามมาตรฐานเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ผูบริหารและผูคาตราสารหนี้จะตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับวิชาชีพของตน โดยจะตองไมกระทําหรือ
เกี่ยวของกับกิจกรรมใดๆ ที่แสดงใหเห็นวาเป6นการปฏิบตั ิที่ไมเหมาะสมกับวิชาชีพ เชน การพนัน หรือการเสพของ
มึนเมาในระหวางปฏิบัติหนาที่ เป6นตน
การซื้อขายเพื่อบัญชีของผูคาตราสารหนี้
ผูบริหารควรพิจารณาใหรอบคอบกอนอนุญาตใหผูคาตราสารหนี้ซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีของตนเอง
หากพิจารณาแลวเห็นวาควรอนุญาตใหกระทําได ผูบริหารมีหนาที่ตองออกระเบียบและวิธีปฏิบัติในการซื้อขายตรา
สารหนี้เพื่อบัญชีของผูคาตราสารหนี้เพื่อป9องกันการใชขอมูลภายใน และผูคาตราสารหนี้จะตองดําเนินการตาม
แนวทางที่องค1กรกําหนดในเรื่องการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีสวนตัวอยางเครงครัด
ภาษาที่ใชในการซื้อขายตราสารหนี้
ผูคาตราสารหนี้ควรใชภาษาในการตกลงซื้อขายที่ชัดเจนและไมกอใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนและ
ควรเป6นภาษาที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในตลาดตราสารหนี้
ขอพิพาทกับลูกคา / คูคา
หากลู ก คา /คู คาปฏิ เ สธการซื้ อ ขายตามที่ ไ ดตกลงกั น ไว หรื อ มี ข อพิ พ าทอื่ น ใดเกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขาย
ตราสารหนี้ ผูคาตราสารหนี้จะตองแจงใหฝ-ายบริหารทราบทันที พรอมทั้งจัดทํารายงานประกอบการชี้แจงขอพิพาทที่
เกิดขึ้น
การหาประโยชน1จากตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
ผูคาตราสารหนี้จะตองไมอาศัยตําแหนงหนาที่ของตนเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชน1โดยมิชอบ
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