กฎบัตรของคณะกรรมการบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

บทนํา

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“คณะกรรมการฯ”)
จัดทําขึนเพือกําหนดบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET’s Corporate Governance) ซึงมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประกอบการเป็ นศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ทคณะกรรมการกํ
ี
ากับตลาดทุนกําหนด รวมทังเป็ นไปตามมาตรฐานของ
The Organization for Economic and Co-operation (OECD) และมาตรฐานสากลทีกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน อาทิ
Principles for financial market infrastructures (PFMI) ด้วย โดยคณะกรรมการฯ เชือมันว่าการปฏิบตั งิ านโดยยึด
แนวทางและมาตรฐานดังกล่าวจะส่งเสริมให้บริษัทในฐานะศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เป็ นองค์กรทีน่ าเชือถือ มีการ
ดําเนินงานทีโปร่งใสและเป็ นธรรม รวมทังเป็ นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขัน และสร้าง
ความเชือมันแก่ผลู้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเกียวข้องทุกฝ่ ายได้อย่างยังยืน
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1.

คําจํากัดความ
 “กฎบัตรฯ”

หมายถึง







หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

“บริษทั ”
“คณะกรรมการฯ”
“กรรมการฯ”
“กรรมการผูจ้ ดั การฯ”
“กรรมการอิสระ”

 “คณะอนุ กรรมการฯ” หมายถึง
2.

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
คณะกรรมการ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็ นศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
คณะอนุกรรมการบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ

2.1 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการตามจํานวนทีทีประชุมผูถ้ อื หุน้ กําหนด
2.2 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผูท้ มีี ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทมีี ความหลากหลาย และเป็ น
ผูเ้ ชียวชาญด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า/ตราสารอ้างอิง หรือธุรกิจอีนทีเกียวข้อง หรือการบริหาร
ความเสียง อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษทั
ทังนี ในคณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย คน
นอกจากนี กรรมการต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีกฎหมายกําหนด
2.3 ประธานกรรมการฯ ต้องมิใช่บุคคลเดีย วกันกับกรรมการผูจ้ ดั การฯ ทังนี เพือให้การปฏิบตั หิ น้าที
ของคณะกรรมการฯ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร โดยในการบริหารงาน กรรมการผูจ้ ดั การฯ เป็ นผู้รบั ผิดชอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการฯ
2.4 คณะกรรมการฯ ควรมีเลขานุ การบริษทั เพือสนับสนุ นการปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการฯ โดยให้
คําแนะนํ าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการฯ จะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการฯ
รวมทังประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการฯ
3.

การตังกรรมการฯ
3.1 ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป็ นผูต้ งและถอนกรรมการฯ
ั
3.2 คณะกรรมการฯ มีอาํ นาจเลือกกรรมการฯ คนหนึงเป็ นประธานกรรมการฯ
3.3 คณะกรรมการฯ มีอาํ นาจแต่งตังกรรมการฯ คนหนึงเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การฯ ตามทีเห็นสมควร
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3.4 ในกรณีทตํี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อนนอกจากครบวาระ
ื
คณะกรรมการฯ จะเป็ นผู้ตงั
บุคคลเข้า ดํา รงตํ าแหน่ งกรรมการฯ แทนตําแหน่ งทีว่างลงก็ได้ ทังนี ให้บุค คลทีเข้าเป็ นกรรมการฯ แทนอยู่ใน
ตําแหน่งเพียงเท่าวาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการฯ ซึงตนแทน
4.

วาระการดํารงตําแหน่ ง

กรรมการฯ มีว าระการดํา รงตํ าแหน่ งตามทีข้อบังคับของบริษัทกํ าหนดไว้ ทังนี กรรมการฯ ทีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั เลือกตังให้ดาํ รงตําแหน่ งใหม่ได้อกี
5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ

5.1 คณะกรรมการฯ มีอํานาจและหน้าทีจัดการกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติข องทีประชุม ผู้ถือ หุ้น ด้วยความระมัด ระวัง (duty of care) และความซือสัต ย์สุจริต (duty of
loyalty) โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั
5.2 คณะกรรมการฯ ต้องมีเวลาในการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะกรรมการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
กรรมการฯ ทุกท่านควรอุทศิ เวลาให้เพียงพอเพือปฏิบตั หิ น้าทีตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที
5.3 คณะกรรมการฯ อาจแต่งตังคณะอนุ กรรมการหรือคณะทํางานเพือปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างหนึงอย่างใด
ตามทีคณะกรรมการฯ เห็นสมควร หรือเพือให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
6.

หน้ าทีของคณะกรรมการฯ

6.1 กําหนดนโยบายและแผนดําเนินงาน รวมทังควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษทั ในการประกอบ
กิจการให้บริก ารเป็ นศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์โดยให้บริการรับ ฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์ และให้บริการเป็ นนาย
ทะเบียนโดยให้บริการงานทางทะเบียนหลักทรัพย์ รวมถึงตราสารทางการเงินทุกประเภท รวมทังให้บริการอืนที
เกียวข้อง โดยมีแ หล่ งเงินทุ นทีเพีย งพอและมีร ะบบงานและการดําเนิน งานทีมีประสิท ธิภ าพและมีค วามมันคง
ปลอดภัย โปร่งใสและเป็ นธรรม
6.2 กํ าหนดกฎเกณฑ์ ท ีเกียวข้องกับการให้บริก ารงานศู นย์ ร บั ฝากหลักทรัพย์อย่ างชัดเจน เพือการ
ให้บริการมีประสิทธิภาพ มันใจได้ว่าเก็บรักษาหลักทรัพย์ไว้อย่างปลอดภัย ส่งเสริมและรักษาความน่ าเชือถือ ความ
โปร่งใส และ ความเสมอภาค ทังนี กรณีกฎเกณฑ์ทกํี าหนดอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหรือประโยชน์ได้เสีย
ของสมาชิก ผูล้ งทุน หรือบุคคลซึงเกียวข้องกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ให้บริษทั จัดให้มกี ารรับฟั งความคิดเห็นจาก
บุคคลดังกล่าวด้วย
6.3 ดูแลให้มรี ะบบการควบคุมกิจการภายในทีมีประสิทธิภาพ และระบบการตรวจสอบทีมีประสิทธิภาพและ
เป็ นอิสระ
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6.4 กําหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสียงและมาตรการบริหารจัดการความเสียงทีอาจเกิดขึน ซึง
เพียงพอทีจะป้ องกันและจัดการความเสียงในด้านต่ างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบายและมาตรการบริหารความเสียงเป็ นประจํา รวมทังกําหนดนโยบายการบริหารความต่อเนืองในการดําเนิน
ธุรกิจเพือให้บริษัทมีความพร้อมในการให้บริการกรณีมเี หตุการณ์ทไม่
ี ปกติเกิดขึนได้อย่างต่อเนืองหรือสามารถ
แก้ไขให้ก ลับมาดําเนินการต่อได้ภายในระยะเวลาทีเหมาะสม ตลอดจนกําหนดแผนเพือการกอบกู้หรือการเลิก
ประกอบกิจการไว้ (plan for recovery or orderly wind-down) เพือสร้างความเชือมัน ความมีเสถีย รภาพ และ
ความมันคงของระบบการเงินโดยรวม
6.5 ดูแลให้มกี ารจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินทีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชือถือได้ และสะท้อน
ผลประกอบการและฐานะทางการเงินทีแท้จริง ตามมาตรฐานการบัญชีทกํี าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
6.6 กําหนดกรอบนโยบายการลงทุนหรือการบริหารทรัพย์สนิ ของบริษทั โดยคํานึงถึงการกระจายความ
เสียง ความมันคงปลอดภัยของทรัพย์สนิ และผลตอบแทน อย่างมีประสิทธิภาพ
6.7 จัดให้มขี อ้ กําหนดเกียวกับการบริหารกิจการทีดีซงครอบคลุ
ึ
มนโยบายป้ องกันและการจัดการความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และมาตรการป้ องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร อนุ กรรมการ คณะทํางาน ทีปรึกษา พนักงาน
ลูกจ้างหรือผูป้ ฏิบตั ิงานให้แก่บริษัทแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบจากข้อมูลทีได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีและมี
มาตรการเพียงพอในการรักษาความลับของลูกค้าและสมาชิก ทังนี เพือส่งเสริม ความมันคงและประสิทธิภาพของ
บริษทั รวมทังคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะและผูใ้ ช้บริการ
6.8 มอบหมายอํานาจดําเนินการบางส่วนให้ฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม
7.

บทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การฯ บริษทั

7.1 ดู แ ลรับ ผิ ด ชอบในการบริห ารกิ จ การของบริษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนการดํ า เนิ น งาน
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทประชุ
ี
มคณะกรรมการฯ มติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ รวมถึงกฎหมาย และข้อกําหนดต่าง ๆ ที
เกียวข้องกับการประกอบกิจการของบริษทั
7.2 ติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั อย่างสมําเสมอ เพือป้ องกันความเสียงจากปั จจัยต่าง ๆ ไม่ว่า
จากภายในและภายนอกบริษทั รวมทังรายงานผลการดําเนินงานทีสําคัญ ให้คณะกรรมการฯ ทราบอย่างน้อยไตร
มาสละครัง
7.3 ให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง (Business Continuity Planning) ให้สอดคล้อง
กับนโยบายทีคณะกรรมการฯ หรือคณะทํางานทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการฯ กําหนดขึน
7.4 ให้ความเห็นชอบนโยบายและมาตรการรักษาความมันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยอมรับได้ หรือมาตรฐาน
อืนทีเป็ น ทียอมรับ ในอุ ต สาหกรรม และมีก ารทบทวนปรับ ปรุง ให้ส อดคล้อ งและเหมาะสมกับ ความเสียงด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเป็ นปั จจุบนั
7.5 เป็ นตัวแทนบริษัทในการเข้าทํานิตกิ รรมสัญญาต่างๆ กับบุคคลภายนอก เพือประโยชน์ต่อกิจการ
ของบริษทั
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7.6 อาจมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ปฏิบตั งิ านบางอย่างแทนได้ ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตาม
กฎหมาย ข้อกําหนดทีเกียวข้อง มติคณะกรรมการฯ และมติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้
7.7 ปฏิบตั หิ น้าทีอืน ๆ ตามทีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการฯ และ/หรือตามมติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้
8.

การประชุมคณะกรรมการฯ

8.1 การประชุมคณะกรรมการฯ กําหนดไว้ลว่ งหน้าตลอดทังปี เพือให้กรรมการจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทกุ ครัง
8.2 การประชุ มคณะกรรมการฯ จัดขึนอย่างน้ อยไตรมาสละ ครัง เพือให้คณะกรรมการฯ สามารถ
กํากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนือง ทังนี ประธานกรรมการฯ อาจเรียกประชุม
วาระพิเศษเพิมเติมได้ตามความจําเป็ น
8.3 ประธานกรรมการฯ และกรรมการผูจ้ ดั การฯ ร่วมกันกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการฯ
8.4 ฝ่ ายเลขานุ การองค์กรของบริษทั มีหน้าทีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึงระบุวาระการประชุมไว้อย่าง
ชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมอย่างเพียงพอให้แก่กรรมการฯ เพือให้ศกึ ษาข้อมูลก่อนเป็ นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นกรณีเรืองเร่งด่วนอาจนําส่งเอกสารในภายหลัง
8.5 กรรมการฯ สามารถขอข้อ มูลทีจําเป็ นต่ อการตัด สินใจจากฝ่ ายจัดการได้เพิมเติม โดยผ่ านฝ่ าย
เลขานุ การองค์กรของบริษทั
8.6 ฝ่ ายเลขานุ การองค์กรของบริษทั มีหน้าทีจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ให้มสี าระสําคัญ
อย่างครบถ้วน เสนอให้ทประชุ
ี
มคณะกรรมการฯ ครังถัดไปรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และมีหน้าทีจัดเก็บ
รายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็ นระบบและสามารถสืบค้นได้
9.

การประเมิ นการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการฯ (Self-Assessment)

คณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการฯ ทังคณะอย่างน้อยปี
ละครัง เพือสนับสนุ นหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และให้มกี ารพิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหา และอุปสรรคต่าง ๆ
ในรอบปี ทผ่ี านมาเพือให้การทํางานของคณะกรรมการฯ และฝ่ ายจัดการมีประสิทธิผลมากยิงขึน

10.

การพัฒนากรรมการฯ

10.1 กรรมการฯ ใหม่จะได้รบั การแนะนํ าภาพรวมการดําเนินงานของบริษทั และแผนการดําเนินงาน รวมทัง
บทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบของกรรมการฯ ก่อนการเข้าประชุมคณะกรรมการฯ ครังแรกของกรรมการฯ ใหม่
10.2 ส่งเสริมให้กรรมการฯ ทุกท่า นเข้ารับการอบรมเกียวกับบทบาทหน้ าทีของการเป็ นกรรมการฯ และ
การกํากับดูแลกิจการจากหน่วยงานภายนอก โดยบริษทั รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทังหมด
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11.

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการฯ จะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็ นประจํา และ
หากมีการปรับปรุงกฎบัตรอย่างเป็ นนัยสําคัญ ฝ่ ายจัดการจะมีการนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือพิจารณาอนุ มตั ิ

คณะกรรมการ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อนุมตั เิ มือวันที 11 มกราคม
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