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ข้อบังคบั 

หมวด 800 การพจิารณาความผดิและการลงโทษทางวนัิย 
 

801 การพจิารณาความผดิและการลงโทษทางวนัิย 
 ในการพิจารณาความผิดของบุคคลที4ฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี4ยวขอ้งในการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดของตลาด
อนุพนัธ์และการลงโทษบุคคลดงักล่าว ใหค้ณะกรรมการแต่งตั:งคณะอนุกรรมการวินยั (Business Conduct 
Sub-Committee) เพื4อปฏิบติัหนา้ที4ตามขอ้บงัคบันี:  

 

802 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการวนัิย 

ใหค้ณะอนุกรรมการวินยัคณะหนึ4งประกอบดว้ย อนุกรรมการวินยัจาํนวน 5 คน โดยในจาํนวนนี:
อยา่งนอ้ยตอ้งเป็นกรรมการตลาดอนุพนัธ์ 1 คน ผูท้รงคุณวฒิุและ/หรือมีประสบการณ์สูงดา้นธุรกิจสัญญา
ซื:อขายล่วงหนา้ 1 คน ผูเ้ชี4ยวชาญดา้นกฎหมาย 1 คน และผูจ้ดัการหรือผูที้4ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการ 1 คน  
 

803 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 
 ใหอ้นุกรรมการวินยัมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี และดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไม่เกิน 2 
วาระ  แต่ทั:งนี:ไม่รวมถึงผูจ้ดัการและผูที้4ไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการตลาดอนุพนัธ์ 
 ในกรณีที4อนุกรรมการวินยัพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ใหค้ณะกรรมการแต่งตั:งอนุกรรมการวินยั
ขึ:นใหม่ ในระหว่างที4ยงัไม่ได้มีการแต่งตั: งอนุกรรมการวินัยขึ: นใหม่ ให้อนุกรรมการวินัยซึ4 งพน้จาก
ตาํแหน่งอยูใ่นตาํแหน่งเพื4อปฏิบติัหนา้ที4ต่อไปจนกวา่อนุกรรมการวินยัซึ4งไดรั้บแต่งตั:งใหม่รับหนา้ที4 
 นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระ อนุกรรมการวินยัพน้จากตาํแหน่งเมื4อ 
  (1)  ตาย 
  (2)  ลาออก 
 (3)  คณะกรรมการมีมติใหอ้อก 

(4)  เป็นผูข้าดคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์802 
 ในกรณีที4อนุกรรมการวินยัพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจแต่งตั:งบุคคลอื4นเป็น
อนุกรรมการวินยัแทน และใหผู้ไ้ดรั้บตาํแหน่งแทนนั:นอยู่ในตาํแหน่งเท่ากบัวาระที4เหลืออยู่ของอนุกรรมการ
วินยัซึ4งตนแทน 
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804 การประชุมคณะอนุกรรมการวนัิย 
*ใหค้ณะอนุกรรมการวินยัเลือกอนุกรรมการวินยัคนหนึ4งเป็นประธานอนุกรรมการวินยั และใน

การประชุมของคณะอนุกรรมการวินัยต้องมีอนุกรรมการวินัยมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ4 งหนึ4 งของจาํนวน
อนุกรรมการวินยัทั:งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมของคณะอนุกรรมการวินยั ถา้ประธานอนุกรรมการวินยัไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ที4ได ้ใหร้องประธานทาํหนา้ที4ประธานในที4ประชุม ถา้ไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที4ได ้ใหอ้นุกรรมการวินยัที4มาประชุมเลือกอนุกรรมการวินยัคนหนึ4งเป็นประธานในที4ประชุม 

การวินิจฉัยชี:ขาดของที4ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก อนุกรรมการวินยัคนหนึ4 งให้มีเสียงหนึ4 งใน
การลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที4ประชุมออกเสียงเพิ4มขึ:นอีกเสียงหนึ4งเป็นเสียงชี:ขาด 

ในกรณีที4 มีความจําเป็นเร่งด่วน การประชุมของคณะอนุกรรมการวินัยอาจใช้วิธีการที4
อนุกรรมการวินยัทุกคนลงมติโดยการลงลายมือชื4อไวใ้นเอกสารซึ4 งแสดงถึงมตินั:นแลว้แทนก็ได ้ และการ
วินิจฉยัชี:ขาดใหเ้ป็นไปตามความในวรรคสาม แต่ทั:งนี: วิธีการประชุมดงักล่าวมิใหน้าํมาใชก้บัการประชุม
เพื4อลงมติที4เป็นการลงโทษ 
 อนุกรรมการวินยัผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียในเรื4องที4พิจารณา หา้มมิใหเ้ขา้ร่วมพิจารณาในเรื4องนั:น 
 (*ความในวรรคแรกของข้อ 804 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี แทน โดยข้อบังคับของตลาดอนุพันธ์ หมวด 
800 การพิจารณาความผิดและการลงโทษทางวินัย เรื/ อง การประชุมคณะอนุกรรมการวินัย ลงวนัที/ 2 เมษายน 2550) 
 

805 การดําเนินการพจิารณาความผดิ 
 ในการดาํเนินกระบวนการพิจารณาตอ้งดาํเนินการให้เสร็จสิ:นไปโดยเร็ว แต่ทั:งนี: ตอ้งเปิด
โอกาสให้ผูถ้กูกล่าวหาชี:แจงและแสดงพยานหลกัฐานประกอบคาํชี:แจงของตนตามควรแก่กรณี    

การชี: แจงตามวรรคหนึ4 งตอ้งทํา เป็นหนงัสือ  ยกเวน้คณะอนุกรรมการวินยัอนุญาตให้ 
ชี: แจงดว้ยวาจาต่อหนา้คณะอนุกรรมการวินยั 

ในกรณีการชี:แจงดว้ยวาจาตามวรรคสอง ใหเ้ลขานุการจดบนัทึกการชี:แจงและใหผู้ถ้กูกล่าวหาลงชื4อไว้
เป็นหลกัฐาน 
 

806 อาํนาจในการพจิารณาความผดิและลงโทษ 
 ใหค้ณะอนุกรรมการวินยัมีอาํนาจในการพิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที4ฝ่าฝืนหรือมีส่วน
เกี4ยวขอ้งในการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดของตลาดอนุพนัธ์ พิจารณาและสั4งการอื4นใดเพื4อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
นี:  รวมถึงการปฏิบติัอื4นใดที4จาํเป็นต่อกระบวนการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัยและกรณีอื4น
ตามที4คณะกรรมการอนุมติั ยกเวน้การพิจารณาความผิดและสั4งลงโทษดงัต่อไปนี: ให้เป็นอาํนาจของ
คณะกรรมการ  
  (1)  การสั4งห้ามสมาชิกรายใดรายหนึ4 งทําการซื: อหรือขายเฉพาะสัญญาซื: อขายล่วงหน้า   
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ4งหรือหลายลกัษณะภายในระยะเวลาที4กาํหนด 
  (2) การสั4งหา้มสมาชิกรายใดรายหนึ4งทาํการซื:อหรือขายสญัญาซื:อขายล่วงหนา้ในตลาด
อนุพนัธ์ภายในระยะเวลาที4กาํหนด 
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(3) การสั4งเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาชิก 
(4) กรณีอื4นที4คณะกรรมการกาํหนด 

   

*807 การแต่งตั1งเลขานุการคณะอนุกรรมการวนัิย 
เพื4อประโยชนใ์นการปฏิบติัหนา้ที4ของคณะอนุกรรมการวินยั ใหต้ลาดอนุพนัธ์จดัใหมี้เลขานุการ

คณะอนุกรรมการวินยั เพื4อทาํหนา้ที4เป็นผูด้าํเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานที4เกี4ยวขอ้ง 
ตรวจสอบและเสนอความเห็นในขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายต่อคณะอนุกรรมการวินยั ตลอดจนดาํเนินการ
อื4นใดเพื4อปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี:  

(*ความในหลักเกณฑ์ 807 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี แทนโดยข้อบังคับบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศ
ไทย) จาํกัด (มหาชน) ลงวนัที/ 14 กรกฎาคม 2552 ซึ/งมีผลใช้บังคับวนัที/ 14 กรกฎาคม 2552) 

 

808 หน้าที3ของเลขานุการในการพจิารณาข้อกล่าวหาและข้อสงสัย 
 เมื4อปรากฏขอ้กล่าวหาหรือขอ้สงสัยที4อาจเชื4อไดว้่ามีการฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี4ยวขอ้งในการฝ่าฝืน
ขอ้กาํหนดของตลาดอนุพนัธ์ ใหเ้ลขานุการพิจารณาขอ้เทจ็จริงดงักล่าวหากเห็นวา่ขอ้เท็จจริงที4ปรากฏมีมูล 
ใหเ้ลขานุการรวบรวมขอ้เท็จจริง พยานหลกัฐานที4เกี4ยวขอ้งและจดัทาํความเห็นพร้อมดว้ยเหตุผลและขอ้
กฎหมายที4เกี4ยวขอ้งเสนอต่อคณะอนุกรรมการวินยัและแจง้ขอ้กล่าวหาเป็นหนงัสือใหบุ้คคลที4ถูกกล่าวหา
ทราบ 

ในกรณีที4เห็นว่าขอ้เท็จจริงที4ปรากฏไม่มีมูล ใหเ้ลขานุการมีอาํนาจสั4งใหยุ้ติเรื4อง และรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการวินยัทราบ แต่ทั:งนี:  หากคณะอนุกรรมการวินยัเห็นสมควรอาจสั4งไม่ยุติเรื4 อง และให้
เลขานุการดาํเนินการต่อไปตามวรรคหนึ4ง 

ใหเ้ลขานุการทาํหนา้ที4เป็นเลขานุการของที4ประชุมหรือมอบหมายใหบุ้คคลอื4นทาํหนา้ที4แทน 
 

809 การแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกกล่าวหา 
 การแจง้ขอ้กล่าวหาตอ้งทาํเป็นหนงัสือและมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี:  

(1) ชื4อและที4อยูข่องผูแ้จง้ขอ้กล่าวหาและผูถ้กูกล่าวหา 
 (2)  การกระทาํที4เป็นเหตุในการกล่าวหา พร้อมทั:งขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร
เกี4ยวกบัการกระทาํดงักล่าว 
 (3)  อา้งบทบญัญติัในข้อกาํหนดของตลาดอนุพนัธ์ซึ4 งกาํหนดว่าการกระทาํเช่นนั:นเป็น
ความผิด และ 

(4)  ระยะเวลาในการแกข้อ้กล่าวหาของผูถ้กูกล่าวหา 
 

810 การดําเนินการแก้ข้อกล่าวหา 
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 ในการดาํเนินกระบวนพิจารณาตามขอ้บงัคบันี:   ผูถู้กกล่าวหาจะดาํเนินการทั:งปวงดว้ยตนเองหรือ
อาจทาํหนงัสือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื4นดาํเนินการแทนกไ็ด ้โดยใหผู้ถ้กูกล่าวหาดาํเนินการดงัต่อไปนี:  
 (1) ผูถู้กกล่าวหาตอ้งยื4นคาํแกข้อ้กล่าวหาต่อคณะอนุกรรมการวินยัภายใน 15 วนั นบัแต่
วนัที4ไดรั้บหนงัสือแจง้ขอ้กล่าวหา  

(2) คาํแกข้อ้กล่าวหาตาม (1) ตอ้งทาํเป็นหนังสือลงลายมือชื4อผูถู้กกล่าวหาหรือผูรั้บมอบ
อาํนาจแลว้แต่กรณี โดยระบุการกระทาํอนัเป็นเหตุให้ตอ้งแกข้อ้กล่าวหา ขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมายและ
เหตุผลที4เป็นขอ้โตแ้ยง้วา่ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้กล่าวหาในเรื4องใด  

(3) บรรดาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที4เกี4ยวขอ้งกบัเรื4องที4ถูกกล่าวหา ซึ4 งผูถู้กกล่าวหาเห็นว่า
อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา  ให้ผูถู้กกล่าวหาแนบเอกสารหลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมกบัคาํแกข้อ้
กล่าวหาดว้ย 

(4)   การยื4นคาํแกข้อ้กล่าวหาตาม (1) ใหย้ื4นไดที้4เลขานุการหรืออาจส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับกไ็ด ้ 

ในกรณีการยื4นคาํแกข้อ้กล่าวหาโดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ ให้ถือว่าวนัที4เจา้
พนกังานไปรษณียต์น้ทางประทบัตราไปรษณียากรลงบนซองหนงัสือแกข้อ้กล่าวหาเป็นวนัยื4นคาํแก้
ขอ้กล่าวหา 

 
811 การออกใบรับคาํแก้ข้อกล่าวหา 

เมื4อเลขานุการรับคาํแกข้อ้กล่าวหาแลว้ ให้ออกใบรับคาํแกข้อ้กล่าวหาหรือมีหนังสือแจง้การ
รับคาํแกข้อ้กล่าวหาใหผู้ย้ื4นคาํแกข้อ้กล่าวหาทราบ แลว้แต่กรณี 

ใบรับคาํแกข้อ้กล่าวหาหรือหนงัสือแจง้การรับคาํแกข้อ้กล่าวหาตามวรรคหนึ4 ง ตอ้งมีขอ้ความ
แสดงถึงวนั เดือน ปี ที4รับคาํแกข้อ้กล่าวหาและชื4อผูย้ื4นคาํแกข้อ้กล่าวหา 

 
812 การยื3นคาํแก้ข้อกล่าวหาไม่ทนัเวลาหรือไม่ถูกต้อง 
 ในกรณีที4ผูถู้กกล่าวหาไม่ยื4นคาํแกข้อ้กล่าวหาภายในเวลาที4กาํหนดตามหลกัเกณฑ ์810 (1)  ให้
เลขานุการรายงานต่อคณะอนุกรรมการวินยัทราบ  โดยคณะอนุกรรมการวินยัมีอาํนาจพิจารณาความผิด
และวินิจฉยัไปไดโ้ดยไม่จาํตอ้งรับฟังคาํแกข้อ้กล่าวหา  

ในกรณีที4เลขานุการเห็นว่าเป็นคาํแกข้อ้กล่าวหาที4ไม่ถูกตอ้งหรือมีรายการไม่ครบถว้นตามที4
กาํหนดไว ้ ใหเ้ลขานุการมีหนงัสือแจง้ใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบถึงความไม่ถูกตอ้งหรือรายการที4ไม่ครบถว้น
ดงักล่าว โดยแจง้กาํหนดเวลาให้ผูถู้กกล่าวหาแกไ้ขหรือจัดทาํคาํแก้ขอ้กล่าวหามายื4นใหม่ให้ถูกต้อง
ครบถว้นภายในเวลาที4กาํหนด  

ในกรณีที4ผูถู้กกล่าวหาไม่แกไ้ขหรือไม่จดัทาํคาํแกข้อ้กล่าวหาที4ถกูตอ้งครบถว้นมายื4นใหม่ภายใน
เวลาที4กาํหนดตามวรรคสองก็ใหน้าํความในวรรคหนึ4งมาใชบ้งัคบั แต่ถา้ผูถ้กูกล่าวหาไดแ้กไ้ขหรือจดัทาํ
คาํแกข้อ้กล่าวหาที4ถูกตอ้งครบถว้นมายื4นใหม่ภายในเวลาที4กาํหนดตามวรรคสอง  ใหถื้อวา่ผูถู้กกล่าวหาได้
ยื4นคาํแกข้อ้กล่าวหาภายในเวลาที4กาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑ ์810 (1) แลว้ 



ขอ้บงัคบัของตลาดอนุพนัธ์ หมวด 800 การพิจารณาความผิดและการลงโทษทางวินยั 

บมจ. ตลาดอนุพนัธ์ (ประเทศไทย)  24 กมุภาพนัธ์ 2549 800-5

 ในกรณีที4เลขานุการเห็นว่าคาํแกข้อ้กล่าวหาถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์810 หรือในกรณี
ที4ผูถู้กกล่าวหาไม่ยื4นแกไ้ขคาํแกข้อ้กล่าวหาตามวรรคหนึ4งและวรรคสาม  ให้เลขานุการจดัทาํความเห็น
พร้อมดว้ยเหตุผลและขอ้กฎหมายที4เกี4ยวขอ้งเสนอต่อคณะอนุกรรมการวินยัโดยไม่ชกัชา้ 
 
813 การพจิารณาความผดิและการลงโทษทางวนัิยของคณะอนุกรรมการวนัิย 
 ในการพิจารณาความผิด ให้คณะอนุกรรมการวินยัดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั นบัแต่
วนัที4เริ4มการพิจารณาความผิดนั:นครั: งแรก 

ในระหว่างการพิจารณาความผิด คณะอนุกรรมการวินยัอาจสั4งให้เลขานุการทาํหนงัสือเรียก
ให้ผูถู้กกล่าวหามาพบเพื4อสอบถามหรือให้ส่งเอกสารหลกัฐานเพิ4มเติมหรือชี: แจงขอ้เท็จจริงอนัเกี4ยวกบั
เรื4องที4กล่าวหาเพิ4มเติมภายในเวลาที4กาํหนดหรืออาจเรียกให้หน่วยงานภายในของตลาดอนุพนัธ์ที4เกี4ยวขอ้ง
กบัการแจง้ขอ้กล่าวหานั:นส่งเอกสารหลกัฐานหรือชี:แจงเพิ4มเติม 

การนบัระยะเวลาตามวรรคหนึ4ง  มิใหน้บัรวมระยะเวลาตั:งแต่วนัที4คณะอนุกรรมการวินยัมีคาํสั4ง
ตามวรรคสองจนถึงวนัที4คณะอนุกรรมการวินยัไดรั้บเอกสารหลกัฐานหรือคาํชี: แจงโดยครบถว้น 

ในการออกคาํสั4งการลงโทษ  คณะอนุกรรมการวินยัอาจพิจารณาออกคาํสั4งตามความเห็นของ
เลขานุการหรืออาจมีคาํสั4งเป็นอยา่งอื4นกไ็ด ้
 
814 การขยายระยะเวลาในกระบวนการพจิารณาความผดิและการลงโทษทางวนัิย 

กาํหนดระยะเวลาเกี4ยวกบักระบวนการพิจารณาตามขอ้บงัคบันี:  ให้คณะอนุกรรมการวินยัมีอาํนาจ
ขยายเวลาออกไปไดต้ามสมควร  
   
815 หนังสือแจ้งผลการพจิารณา 
 เมื4อคณะอนุกรรมการวินยัพิจารณาออกคาํสั4งการลงโทษเสร็จสิ:นแลว้ ให้เลขานุการมีหนงัสือ
แจง้คาํสั4งดงักล่าวใหผู้ถ้กูกล่าวหาทราบโดยไม่ชกัชา้ โดยตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี:                      

(1) ชื4อและที4อยู่ของผูถู้กกล่าวหา 
(2) เหตุและขอ้เทจ็จริงของการกล่าวหา 
(3) เนื:อหาและเหตุผลของคาํสั4ง 
(4) ผลบงัคบัของคาํสั4ง 

ในกรณีที4คณะอนุกรรมการวินยัมีคาํสั4งลงโทษ ใหเ้ลขานุการรายงานใหค้ณะกรรมการทราบดว้ย 
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