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บทนํา 

 

 

 กฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั (“คณะกรรมการฯ”) 

จดัทําขนึเพอืกําหนดบทบาทหน้าทแีละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการฯ ภายใตห้ลกัการกํากบัดูแลกจิการทดีี

ของกลุม่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET’s Corporate Governance) ซงึมคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ

ประกอบการเป็นศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยท์คีณะกรรมการกํากบัตลาดทุนกําหนด รวมทงัเป็นไปตามมาตรฐานของ 

The Organization for Economic and Co-operation (OECD) และมาตรฐานสากลทกีํากบัดแูลการปฏบิตังิาน อาท ิ

Principles for financial market infrastructures (PFMI) ดว้ย โดยคณะกรรมการฯ เชอืมนัว่าการปฏบิตังิานโดยยดึ

แนวทางและมาตรฐานดงักล่าวจะส่งเสริมให้บรษิัทในฐานะศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์เป็นองค์กรทน่ีาเชอืถอื มกีาร

ดําเนินงานทโีปร่งใสและเป็นธรรม รวมทงัเป็นการเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและศกัยภาพในการแข่งขนั และสรา้ง

ความเชอืมนัแก่ผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีทเีกยีวขอ้งทกุฝ่ายไดอ้ยา่งยงัยนื 
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 1. คาํจาํกดัความ 

 

 “กฎบตัรฯ”   หมายถงึ  กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 “บรษิทั”  หมายถงึ   บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 “คณะกรรมการฯ” หมายถงึ คณะกรรมการ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 “กรรมการฯ” หมายถงึ กรรมการ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 “กรรมการผูจ้ดัการฯ”   หมายถงึ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  “กรรมการอสิระ” หมายถงึ กรรมการอสิระตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ย

     หลกัเกณฑใ์นการประกอบการเป็นศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

  “คณะอนุกรรมการฯ”  หมายถงึ คณะอนุกรรมการบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ  

 

2.1 คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ยกรรมการตามจาํนวนททีปีระชุมผูถ้อืหุน้กําหนด  

2.2 คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ยผูท้มีคีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ทมีคีวามหลากหลาย และเป็น

ผูเ้ชยีวชาญดา้นธุรกจิหลกัทรพัย ์ธุรกจิสญัญาซอืขายล่วงหน้า/ตราสารอา้งองิ หรอืธุรกจิอนีทเีกยีวขอ้ง หรอืการบรหิาร

ความเสยีง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกจิการของบรษิทั 

 ทงัน ีในคณะกรรมการฯ ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอสิระอยา่งน้อย  คน   

  นอกจากนี กรรมการตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทกีฎหมายกาํหนด  

2.3 ประธานกรรมการฯ ต้องมใิช่บุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการฯ ทงันี เพอืให้การปฏบิตัหิน้าที

ของคณะกรรมการฯ มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร โดยในการบรหิารงาน กรรมการผูจ้ดัการฯ เป็นผู้รบัผดิชอบ

โดยตรงตอ่คณะกรรมการฯ 

2.4 คณะกรรมการฯ ควรมเีลขานุการบรษิทั เพอืสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทขีองคณะกรรมการฯ โดยให้

คําแนะนําดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ทคีณะกรรมการฯ จะตอ้งทราบ และดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการฯ 

รวมทงัประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการฯ 

 

3. การตงักรรมการฯ 

 

 3.1 ทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นผูต้งัและถอนกรรมการฯ 

 3.2 คณะกรรมการฯ มอีาํนาจเลอืกกรรมการฯ คนหนงึเป็นประธานกรรมการฯ 

 3.3 คณะกรรมการฯ มอีาํนาจแต่งตงักรรมการฯ คนหนึงเป็นกรรมการผูจ้ดัการฯ ตามทเีหน็สมควร 
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 3.4 ในกรณีทตีําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนืนอกจากครบวาระ คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ตงั

บุคคลเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการฯ แทนตําแหน่งทวี่างลงก็ได้ ทงันี ให้บุคคลทีเข้าเป็นกรรมการฯ แทนอยู่ใน

ตําแหน่งเพยีงเทา่วาระทเีหลอือยูข่องกรรมการฯ ซงึตนแทน 

 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 

กรรมการฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งตามทขี้อบังคบัของบรษิัทกําหนดไว้ ทงันี กรรมการฯ ทพี้นจาก

ตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกตงัใหด้าํรงตาํแหน่งใหม่ไดอ้กี  

 

5.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการฯ 

 

5.1 คณะกรรมการฯ มอีํานาจและหน้าทจีดัการกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตาม กฎหมาย วตัถุประสงค ์

ข้อบังคบั และมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความระมดัระวงั (duty of care) และความซือสตัย์สุจร ิต (duty of 

loyalty) โดยคาํนงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 

5.2 คณะกรรมการฯ ต้องมเีวลาในการปฏบิตัิหน้าทใีนฐานะกรรมการฯ ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดย

กรรมการฯ ทุกทา่นควรอุทศิเวลาใหเ้พยีงพอเพอืปฏบิตัหิน้าทตีามความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ท ี 

5.3 คณะกรรมการฯ อาจแต่งตงัคณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพอืปฏบิตัิหน้าทอีย่างหนึงอย่างใด

ตามทคีณะกรรมการฯ เหน็สมควร หรอืเพอืใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์  

 

6. หน้าทีของคณะกรรมการฯ 

 

6.1 กําหนดนโยบายและแผนดําเนินงาน รวมทงัควบคุมดูแลการดําเนินงานของบรษิทัในการประกอบ

กิจการให้บรกิารเป็นศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์โดยให้บรกิารรบัฝาก ถอน โอนหลักทรพัย์ และให้บริการเป็นนาย

ทะเบยีนโดยใหบ้รกิารงานทางทะเบยีนหลกัทรพัย ์รวมถงึตราสารทางการเงนิทุกประเภท รวมทงัให้บรกิารอนืที

เกียวข้อง โดยมีแหล่งเงนิทุนทีเพยีงพอและมีระบบงานและการดําเนินงานทีมปีระสทิธิภาพและมีความมนัคง

ปลอดภยั โปรง่ใสและเป็นธรรม 

6.2 กําหนดกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการให้บริการงานศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์อย่างชัดเจน เพือการ

ใหบ้รกิารมปีระสทิธภิาพ มนัใจได้ว่าเกบ็รกัษาหลกัทรพัย์ไวอ้ย่างปลอดภยั ส่งเสรมิและรกัษาความน่าเชอืถอื ความ

โปร่งใส และ ความเสมอภาค  ทงันี กรณีกฎเกณฑ์ทกีําหนดอาจมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรอืประโยชน์ไดเ้สยี

ของสมาชกิ ผูล้งทุน หรอืบุคคลซึงเกยีวขอ้งกบัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ ให้บรษิทัจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็จาก

บุคคลดงักลา่วดว้ย 

6.3 ดแูลใหม้รีะบบการควบคุมกจิการภายในทมีปีระสทิธภิาพ และระบบการตรวจสอบทมีปีระสทิธภิาพและ

เป็นอสิระ  
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6.4 กําหนดกรอบนโยบายการบรหิารความเสยีงและมาตรการบรหิารจดัการความเสยีงทอีาจเกดิขนึ ซงึ

เพยีงพอทจีะป้องกนัและจดัการความเสยีงในด้านต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และทบทวนความเหมาะสมของ

นโยบายและมาตรการบรหิารความเสยีงเป็นประจาํ รวมทงักําหนดนโยบายการบรหิารความต่อเนืองในการดําเนิน

ธุรกจิเพอืใหบ้รษิัทมคีวามพรอ้มในการให้บรกิารกรณีมเีหตุการณ์ทไีม่ปกตเิกดิขนึได้อย่างต่อเนืองหรอืสามารถ

แก้ไขให้กลบัมาดําเนินการต่อได้ภายในระยะเวลาทเีหมาะสม ตลอดจนกําหนดแผนเพอืการกอบกู้หรอืการเลกิ

ประกอบกิจการไว้ (plan for recovery or orderly wind-down) เพือสร้างความเชือมนั ความมีเสถียรภาพ และ

ความมนัคงของระบบการเงนิโดยรวม   

6.5 ดูแลใหม้กีารจดัทําและเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิทมีคีวามถูกต้อง ครบถว้น เชอืถอืได ้และสะทอ้น

ผลประกอบการและฐานะทางการเงนิทแีทจ้รงิ ตามมาตรฐานการบญัชทีกีาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัช ี

6.6 กําหนดกรอบนโยบายการลงทุนหรอืการบรหิารทรพัยส์นิของบรษิทั โดยคํานึงถงึการกระจายความ

เสยีง ความมนัคงปลอดภยัของทรพัยส์นิ และผลตอบแทน อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6.7 จดัใหม้ขีอ้กําหนดเกยีวกบัการบรหิารกจิการทดีซีงึครอบคลุมนโยบายป้องกนัและการจดัการความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์และมาตรการป้องกนัมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร อนุกรรมการ คณะทาํงาน ทปีรกึษา พนกังาน 

ลูกจา้งหรอืผูป้ฏบิตัิงานใหแ้ก่บรษิัทแสวงหาผลประโยชน์โดยมชิอบจากข้อมูลทไีด้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทแีละมี

มาตรการเพยีงพอในการรกัษาความลบัของลูกคา้และสมาชกิ ทงันี เพอืสง่เสรมิความมนัคงและประสทิธภิาพของ

บรษิทั รวมทงัคํานึงถงึประโยชน์สาธารณะและผูใ้ชบ้รกิาร  

6.8  มอบหมายอาํนาจดาํเนินการบางสว่นใหฝ่้ายจดัการอยา่งเหมาะสม  

 

7. บทบาทหน้าทีและความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการฯ บริษทั 

 

7.1 ดูแลรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดําเนินงาน 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิปีระชุมคณะกรรมการฯ มตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึกฎหมาย และขอ้กําหนดต่าง ๆ ที

เกยีวขอ้งกบัการประกอบกจิการของบรษิทั   

7.2  ตดิตามผลการดําเนินงานของบรษิทัอย่างสมําเสมอ เพอืป้องกนัความเสยีงจากปัจจยัต่าง ๆ ไม่ว่า

จากภายในและภายนอกบรษิทั รวมทงัรายงานผลการดาํเนินงานทสีําคญัใหค้ณะกรรมการฯ ทราบอย่างน้อยไตร  

มาสละครงั 

7.3 ใหค้วามเหน็ชอบแผนการดาํเนินธุรกจิอย่างต่อเนือง (Business Continuity Planning) ใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายทคีณะกรรมการฯ หรอืคณะทาํงานทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการฯ กําหนดขนึ 

7.4 ใหค้วามเหน็ชอบนโยบายและมาตรการรกัษาความมนัคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทสีํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยย์อมรบัได ้หรอืมาตรฐาน

อนืทีเป็นทียอมรบัในอุตสาหกรรม และมีการทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสียงด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศทเีป็นปัจจบุนั 

7.5  เป็นตวัแทนบรษิัทในการเขา้ทํานิตกิรรมสญัญาต่างๆ กบับุคคลภายนอก เพอืประโยชน์ต่อกจิการ

ของบรษิทั 
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7.6  อาจมอบหมายใหบุ้คคลใด ๆ ปฏบิตังิานบางอย่างแทนได ้ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอํานาจตาม

กฎหมาย ขอ้กําหนดทเีกยีวขอ้ง มตคิณะกรรมการฯ และมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ 

7.7  ปฏบิตัหิน้าทอีนื ๆ ตามทไีดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการฯ และ/หรอืตามมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้  

 

8.   การประชุมคณะกรรมการฯ 
 

8.1 การประชุมคณะกรรมการฯ กาํหนดไวล้ว่งหน้าตลอดทงัปี เพอืใหก้รรมการจดัสรรเวลาเขา้ประชุมไดท้กุครงั 

8.2 การประชุมคณะกรรมการฯ จดัขนึอย่างน้อยไตรมาสละ  ครงั เพอืให้คณะกรรมการฯ สามารถ

กํากับควบคุมและดูแลการปฏบิตัิงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเนือง ทงันี ประธานกรรมการฯ อาจเรยีกประชุม

วาระพเิศษเพมิเตมิไดต้ามความจาํเป็น 

8.3 ประธานกรรมการฯ และกรรมการผูจ้ดัการฯ ร่วมกนักําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการฯ 

8.4 ฝ่ายเลขานุการองค์กรของบรษิทัมหีน้าทจีดัส่งหนังสอืเชญิประชุมซงึระบุวาระการประชุมไวอ้ย่าง

ชดัเจน พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมอย่างเพยีงพอใหแ้ก่กรรมการฯ เพอืใหศ้กึษาขอ้มูลก่อนเป็นการล่วงหน้า

ก่อนวนัประชุมอยา่งน้อย 7 วนั ยกเวน้กรณเีรอืงเร่งดว่นอาจนําสง่เอกสารในภายหลงั  

8.5 กรรมการฯ สามารถขอข้อมูลทีจําเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจดัการได้เพิมเติม โดยผ่านฝ่าย

เลขานุการองคก์รของบรษิทั 

8.6 ฝ่ายเลขานุการองค์กรของบรษิทัมหีน้าทจีดัทํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ใหม้สีาระสาํคญั

อยา่งครบถ้วน เสนอใหท้ปีระชุมคณะกรรมการฯ ครงัถดัไปรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว และมหีน้าทจีดัเกบ็

รายงานและเอกสารประกอบการประชุมอยา่งเป็นระบบและสามารถสบืคน้ได ้

 

9.  การประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการฯ (Self-Assessment)  
 

คณะกรรมการฯ ตอ้งพจิารณาจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการฯ ทงัคณะอย่างน้อยปี

ละครงั เพอืสนับสนุนหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดี ีและใหม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ 

ในรอบปีทผีา่นมาเพอืใหก้ารทาํงานของคณะกรรมการฯ และฝ่ายจดัการมปีระสทิธผิลมากยงิขนึ  

 

 

10. การพฒันากรรมการฯ  
 

10.1 กรรมการฯ ใหม่จะไดร้บัการแนะนําภาพรวมการดาํเนินงานของบรษิทั และแผนการดําเนินงาน รวมทงั

บทบาทและหน้าทคีวามรบัผดิชอบของกรรมการฯ ก่อนการเขา้ประชุมคณะกรรมการฯ ครงัแรกของกรรมการฯ ใหม ่

10.2 ส่งเสรมิใหก้รรมการฯ ทุกท่านเขา้รบัการอบรมเกยีวกบับทบาทหน้าทขีองการเป็นกรรมการฯ และ

การกํากบัดแูลกจิการจากหน่วยงานภายนอก โดยบรษิทัรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
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11. การทบทวนกฎบตัร 
 
 คณะกรรมการฯ จะสอบทานและประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรเป็นประจํา และ

หากมกีารปรบัปรุงกฎบตัรอย่างเป็นนยัสาํคญั ฝ่ายจดัการจะมกีารนําเสนอตอ่คณะกรรมการฯ เพอืพจิารณาอนุมตั ิ

 

 

 

คณะกรรมการ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อนุมตัเิมอืวนัท ี11 มกราคม   

 


