
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทั สาํนักหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั  

 



  

                               
มกราคม   Page 2 of 8 
    

 

บทนํา 

 

 

 กฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั สํานักหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั (“คณะกรรมการฯ”) จดัทําขนึ

เพอืกําหนดบทบาทหน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการฯ ภายใต้หลกัการกํากบัดูแลกจิการทดีขีองกลุ่ม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET’s Corporate Governance) ซึงมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ

ประกอบการเป็นสํานักหกับญัชีหลกัทรพัย์และสญัญาซือขายล่วงหน้าทคีณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด 

ร ว ม ทั ง เป็ น ไป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ข อ ง  The Organization for Economic and Co-operation (OECD) แ ล ะ

มาตรฐานสากลทีกํากับดูแลการปฏิบัติงาน อาทิ Principles for financial market infrastructures (PFMI) และ 

European Market Infrastructure Regulation (EMIR) ด้วย โดยคณะกรรมการฯ เชอืมนัว่าการปฏบิตัิงานโดยยดึ

แนวทางและมาตรฐานดงักล่าวจะสง่เสรมิใหบ้รษิทัในฐานะสํานักหกับญัชเีป็นองคก์รทน่ีาเชอืถอื มกีารดาํเนินงานที

โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทงัเป็นการเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและศกัยภาพในการแข่งขนั และสรา้งความเชอืมนั

แก่ผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้งทุกฝ่ายไดอ้ยา่งยงัยนื 
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1. คาํจาํกดัความ 

 

 “กฎบตัรฯ” หมายถงึ กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 “บรษิทั” หมายถงึ บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 “คณะกรรมการฯ” หมายถงึ คณะกรรมการ บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 “กรรมการฯ” หมายถงึ กรรมการ บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 “กรรมการผูจ้ดัการฯ” หมายถงึ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 “กรรมการอสิระ” หมายถงึ กรรมการอสิระตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑ์ในการประกอบการเป็นสํานักหกับญัชีหลกัทรพัย ์

หรอื สาํนกัหกับญัชสีญัญาซอืขายลว่งหน้า 

 “คณะอนุกรรมการฯ” หมายถงึ คณะอนุกรรมการของบรษิทั สาํนกัหกับญัช(ีประเทศไทย) จาํกดั 

 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ  

 

 2.1 คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ยกรรมการตามจาํนวนททีปีระชุมผูถ้อืหุน้กําหนด  

 2.2 คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ยผูท้มีคีวามรู้ ความสามารถ มปีระสบการณ์ทมีคีวามหลากหลาย และเป็น

ผูเ้ชยีวชาญดา้นธุรกิจหลกัทรพัย์ ธุรกิจสญัญาซอืขายล่วงหน้า/ตราสารอ้างองิ หรอืธุรกจิอนีทเีกยีวข้อง หรอืการ

บรหิารความเสยีง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนนิกจิการของบรษิทั  

ทงันี ในคณะกรรมการฯ ตอ้งมกีรรมการอสิระอยา่งน้อย  ใน  ของจาํนวนกรรมการทงัหมดและตอ้ง

มจํีานวนไมน้่อยกวา่  คน    

  นอกจากนี กรรมการตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทกีฎหมายกําหนด  

2.3 ประธานกรรมการฯ ตอ้งมใิช่บุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการฯ ทงันี เพอืใหก้ารปฏบิตัหิน้าทขีอง

คณะกรรมการฯ มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร โดยในการบรหิารงานกรรมการผูจ้ดัการฯ เป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรง

ต่อคณะกรรมการฯ 

2.4 คณะกรรมการฯ ควรมีเลขานุการบริษัทเพอืสนับสนุนการปฏิบตัิหน้าทขีองคณะกรรมการฯ โดยให้

คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทคีณะกรรมการฯ จะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการฯ 

รวมทงัประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการฯ 

 

3 การตงักรรมการฯ 

 

 3.1 ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นผูต้งัและถอนกรรมการฯ 

 3.2 คณะกรรมการฯ มอีาํนาจเลอืกกรรมการฯ คนหนึงเป็นประธานกรรมการฯ 

 3.3 คณะกรรมการฯ มอีาํนาจแต่งตงักรรมการฯ คนหนึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการฯ ตามทเีหน็สมควร 
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 3.4 ในกรณีทตีําแหน่งกรรมการฯ ว่างลงเพราะเหตุอนืนอกจากครบวาระ คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ตงั

บุคคลเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการฯ แทนตําแหน่งทวี่างลงก็ได ้ทงันี ให้บุคคลทเีข้าเป็นกรรมการฯ แทน อยู่ใน

ตําแหน่งเพยีงเทา่วาระทเีหลอือยูข่องกรรมการฯ ซงึตนแทน 

  

4.  วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 

 กรรมการฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งตามทขี้อบังคบัของบรษิัทกําหนดไว้ ทงันี กรรมการฯ ทพี้นจาก

ตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใหม่ไดอ้กี  

 

5.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการฯ 

 

5.1 คณะกรรมการฯ มอีํานาจและหน้าทจีดัการกจิการของบรษิัทให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั 

และมตขิองทปีระชุมผูถ้ือหุ้น ดว้ยความระมดัระวงั (duty of care) และด้วยความซอืสตัย์สุจรติ (duty of loyalty) 

โดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทั 

5.2 คณะกรรมการฯ ต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าทีในฐานะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

กรรมการทุกทา่นควรอุทศิเวลาใหเ้พยีงพอเพอืปฏบิตัหิน้าทตีามความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ท ี 

5.3 คณะกรรมการฯ อาจแต่งตงัคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพอืปฏบิตัิหน้าทอีย่างหนึงอย่างใด

ตามทคีณะกรรมการฯ เหน็สมควร หรอืเพอืใหเ้ป็นไปตามเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของสาํนกัหกับญัช ี 

 

6. หน้าทีของคณะกรรมการฯ 

 

6.1 กําหนดนโยบายและแผนดําเนินงาน รวมทงัควบคุมดูแลการดําเนินงานของสํานักหักบัญชี ในการ

ประกอบกจิการใหบ้รกิารเป็นศูนยก์ลางในการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรพัยท์ไีดม้กีารซอืขายกนั และในการชําระ

หนีตามสญัญาซอืขายล่วงหน้าหรอืตราสารทางการเงนิทุกประเภท รวมทงัใหบ้รกิารอนืทเีกยีวขอ้ง โดยมแีหล่งเงนิทุน  

ทเีพยีงพอ และมรีะบบงานและการดาํเนินงานทมีปีระสทิธภิาพและมคีวามมนัคงปลอดภยั โปรง่ใสและเป็นธรรม  

6.2 กําหนดกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการให้บรกิารงานสํานักหักบญัชีอย่างชัดเจน เพอืการให้บรกิารทีม ี

ประสทิธภิาพ โปรง่ใสและเป็นธรรม  ทงันี กรณีกฎเกณฑ์ทกีําหนดอาจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิหรอืประโยชน์

ไดเ้สยีของสมาชกิ ใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารรบัฟังความคดิเหน็จากบุคคลดงักลา่วดว้ย  

6.3 ดูแลใหม้รีะบบการควบคุมกจิการภายในทมีปีระสทิธภิาพและระบบการตรวจสอบทมีปีระสทิธภิาพและ

เป็นอสิระ  

6.4 กําหนดกรอบนโยบายการบรหิารความเสยีงและมาตรการบรหิารจดัการความเสยีงทอีาจเกดิขนึ ซงึ

เพยีงพอทจีะป้องกนัและจดัการความเสยีงในด้านต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และทบทวนความเหมาะสมของ

นโยบายและมาตรการบรหิารความเสยีงเป็นประจาํ รวมทงักําหนดนโยบายการบรหิารความต่อเนืองในการดําเนิน

ธุรกจิเพอืใหบ้รษิัทมคีวามพรอ้มในการให้บรกิารกรณีมเีหตุการณ์ทไีม่ปกตเิกดิขนึได้อย่างต่อเนืองหรอืสามารถ

แก้ไขให้กลบัมาดําเนินการต่อได้ภายในระยะเวลาทเีหมาะสม ตลอดจนกําหนดแผนเพอืการกอบกู้หรอืการเลกิ
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ประกอบกจิการไว ้(plan for recovery or orderly wind-down) เพอืสรา้งความเชอืมนั ความมเีสถยีรภาพและความ

มนัคงของระบบการเงนิโดยรวม  

6.5 ดแูลใหม้กีารจดัทําและเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิทมีคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น เชอืถอืได ้และสะทอ้นผล

ประกอบการและฐานะทางการเงนิทแีทจ้รงิ ตามมาตรฐานการบญัชทีกีําหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัช ี 

6.6 กําหนดกรอบนโยบายการลงทุนของบรษิทั รวมถงึการดแูลรกัษาทรพัยส์นิทไีดม้าหรอืมไีวเ้พอืสมาชกิ 

โดยคํานึงถึงสภาพคล่อง ความเสยีงในการลงทุน และผลกระทบทอีาจเกิดขนึต่อเสถยีรภาพของระบบการชําระ

ราคา 

6.7 จดัให้มีข้อกําหนดเกียวกับการบริหารกิจการทดี ีซึงครอบคลุมนโยบายป้องกันและจดัการความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์และมาตรการป้องกนัมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร อนุกรรมการ คณะทาํงาน ทปีรกึษา พนกังาน 

ลูกจา้งหรอืผูป้ฏบิตัิงานใหแ้ก่บรษิัทแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบจากข้อมูลทไีด้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทแีละมี

มาตรการเพยีงพอในการรกัษาความลบัของลูกคา้และสมาชกิ ทงันี เพอืสง่เสรมิความมนัคงและประสทิธภิาพของ

บรษิทั รวมทงัคํานึงถงึประโยชน์สาธารณะและผูใ้ช้บรกิาร  

6.8 มอบหมายอํานาจดาํเนนิการบางสว่นใหฝ่้ายจดัการอยา่งเหมาะสม 

 

7.  บทบาทหน้าทีและความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการฯ 

 

7.1 ดูแลรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดําเนินงานและ 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิปีระชุมคณะกรรมการฯ มตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึกฎหมาย และขอ้กําหนดต่างๆ ที

เกยีวขอ้งกบัการประกอบกจิการของบรษิทั  

7.2 ตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทัอยา่งสมาํเสมอ เพอืป้องกนัความเสยีงจากปัจจยัต่าง ๆ ไมว่า่จาก

ภายในและภายนอกบรษิัท รวมทงัรายงานผลการดําเนินงานทสีําคญัใหค้ณะกรรมการฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาส  

ละครงั 

7.3 ให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง (Business Continuity Plan) ให้สอดคล้องกับ

นโยบายทคีณะกรรมการฯ หรอืคณะทาํงานทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการฯ กําหนดขนึ      

7.4 ใหค้วามเหน็ชอบนโยบายและมาตรการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้

เป็นไปตามมาตรฐานทสีาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยย์อมรบัได ้หรอืมาตรฐานอนืที

เป็นทยีอมรบัในอุตสาหกรรม และมกีารทบทวนปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัความเสยีงดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศทเีป็นปัจจุบนั 

7.5 เป็นตวัแทนบรษิทัในการเขา้ทาํนติกิรรมสญัญาต่างๆ กบับุคคลภายนอก เพอืประโยชน์ต่อกจิการของ

บรษิทั 

7.6 อาจมอบหมายใหบุ้คคลใด ๆ ปฏบิตังิานบางอย่างแทนได ้ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตาม

กฎหมาย ขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้ง มตคิณะกรรมการฯ และมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ 

7.7 ปฏบิตัหิน้าทอีนื  ๆตามทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการฯ และ/หรอืตามมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ 
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8.   การประชุมคณะกรรมการฯ 

 

8.1 การประชุมคณะกรรมการฯ กําหนดไวล้่วงหน้าตลอดทงัปี เพอืใหก้รรมการจดัสรรเวลาเขา้ประชุมได้

ทุกครงั  

8.2 การประชุมคณะกรรมการฯ จดัขนึอย่างน้อยไตรมาสละ  ครงั เพอืใหค้ณะกรรมการฯ สามารถกํากบั

ควบคุมและดูแลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเนือง ทงันี ประธานกรรมการฯ อาจเรยีกประชุมวาระ

พเิศษเพมิเตมิไดต้ามความจาํเป็น 

8.3 ประธานกรรมการฯ และกรรมการผูจ้ดัการฯ รว่มกนักําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการฯ 

8.4 ฝ่ายเลขานุการองค์กรของบรษิัทมหีน้าทจีดัส่งหนังสอืเชิญประชุมซงึระบุวาระการประชุมไว้อย่าง

ชดัเจน พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมอย่างเพยีงพอใหแ้ก่กรรมการฯ เพอืใหศ้กึษาขอ้มูลก่อนเป็นการล่วงหน้า

ก่อนวนัประชุมอยา่งน้อย 7 วนั ยกเวน้กรณเีรอืงเรง่ด่วนอาจนําสง่เอกสารในภายหลงั  

8.5 กรรมการสามารถขอขอ้มูลทจีําเป็นต่อการตดัสนิใจจากฝ่ายจดัการไดเ้พมิเตมิ โดยผ่านฝ่ายเลขานุการ

องคก์รของบรษิทั 

8.6 ฝ่ายเลขานุการองค์กรของบรษิทัมหีน้าทจีดัทํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ให้มสีาระสําคญั

อยา่งครบถ้วน เสนอใหท้ปีระชุมคณะกรรมการฯ ครงัถดัไปรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว และมหีน้าทจีดัเก็บ

รายงานและเอกสารประกอบการประชุมอยา่งเป็นระบบและสามารถสบืคน้ได ้

 

9. การประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการฯ (Self-Assessment) 

   

คณะกรรมการฯ ตอ้งพจิารณาจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการฯ ทงัคณะอยา่งน้อยปี

ละครงั เพอืสนับสนุนหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดี ีและใหม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ 

ในรอบปีทผีา่นมาเพอืใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการฯ และฝ่ายจดัการมปีระสทิธผิลมากยงิขนึ 

 

10. การพฒันากรรมการฯ  

 

10.1 กรรมการฯ ใหม่จะไดร้บัการแนะนําภาพรวมการดาํเนินงานของบรษิทั และแผนการดาํเนินงาน รวมทงั

บทบาทและหน้าทคีวามรบัผดิชอบของกรรมการฯ ก่อนการเขา้ประชุมคณะกรรมการฯ ครงัแรกของกรรมการฯ ใหม ่

10.2 ส่งเสรมิใหก้รรมการฯ ทุกท่านเขา้รบัการอบรมเกยีวกบับทบาทหน้าทขีองการเป็นกรรมการฯ และ

การกํากบัดแูลกจิการจากหน่วยงานภายนอก โดยบรษิทัรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
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11. การทบทวนกฎบตัร 

 

 คณะกรรมการฯ จะสอบทานและประเมนิความเพยีงพอ และความเหมาะสมของกฎบตัรเป็นประจาํ และ

หากมกีารปรบัปรุงกฎบตัรอย่างเป็นนยัสาํคญั ฝ่ายจดัการจะมกีารนําเสนอตอ่คณะกรรมการฯ เพอืพจิารณาอนุมตั ิ

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

อนุมตัเิมอืวนัท ี11 มกราคม 2560 

 




