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บทน า 
 

 
 กฎบตัรของคณะกรรมกำรบรษิทั ศูนย์ซื้อขำยสนิทรพัย์ดจิทิลัไทย จ ำกดั (บรษิทั) จดัท ำขึน้เพื่อ
ก ำหนดบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั ซึง่ไดย้ดึถอืเป็นนโยบำยส ำคญัในกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยโดยเคร่งครดัและปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองกลุ่ม
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET Corporate Governance) ซึง่มคีวำมสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนของ The 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) โดยคณะกรรมกำร เชื่อมัน่ว่ ำกำร
ปฏบิตังิำนโดยยดึแนวทำงตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีจะส่งเสรมิสรำ้งใหบ้รษิทัในฐำนะผูป้ระกอบ
ธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั น่ำเชือ่ถอื มกีำรด ำเนินงำนทีโ่ปรง่ใสและเป็นธรรม พฒันำเตบิโตอยำ่งมัน่คงแขง็แกร่ง
และยัง่ยืนต่อไป และสร้ำงควำมเชื่อมัน่แก่ผู้มสี่วนได้เสยีและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย อำท ิหน่วยงำนก ำกบัดูแล  
และผูล้งทนุ  
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1.          ค าจ ากดัความ 

“กฎบตัร” หมำยถงึ กฎบตัรคณะกรรมกำร บรษิทั ศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั 

“บรษิทั” หมำยถงึ บรษิทั ศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั 

“คณะกรรมกำร” หมำยถงึ คณะกรรมกำร บรษิทั ศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั 

“ประธำนกรรมกำร” หมำยถงึ ประธำนกรรมกำร บรษิทั ศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั 

“กรรมกำร” หมำยถงึ กรรมกำร บรษิทั ศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั 

“กรรมกำรผูจ้ดักำร” หมำยถงึ กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั ศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั 

“พระรำชบญัญตั ิ           
กำรประกอบธุรกจิ
สนิทรพัยด์จิทิลั” 

หมำยถงึ พระรำชบญัญตักิำรประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 

“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”             หมำยถงึ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
2. องคป์ระกอบและวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
 2.1  องคป์ระกอบคณะกรรมกำร จ ำนวนกรรมกำร และวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นไปตำมทีข่อ้บงัคบั
ของบรษิทัก ำหนด  
 คณะกรรมกำร ประกอบดว้ยผูท้ีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมที่พระรำชบญัญตักิำร
ประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

2.2 คณะกรรมกำรเป็นผูแ้ต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรท ำหน้ำทีส่นับสนุนกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่อง
คณะกรรมกำรโดยใหค้ ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ทีค่ณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบตัิ 
รวมทัง้ปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรดูแลกจิกรรมของคณะกรรมกำรและประสำนงำนให้มกีำรปฏิบตัิตำมมติของ
คณะกรรมกำร 
 
3.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.1  คณะกรรมกำรมอี ำนำจหน้ำที่ก ำกบัดูแล วำงนโยบำย ควบคุมดูแลกำรด ำเนินกจิกำรของ
บรษิทัใหม้กีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตขิองคณะกรรมกำร 
มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และกฎหมำย รวมทัง้ขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมระมดัระวงั
ซื่อสตัยส์จุรติ โดยค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทั ผูม้สีว่นไดเ้สยีและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
                 คณะกรรมกำรจะยดึถอืขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืเป็นหลกักำรส ำคญัทีจ่ะไม่           
สัง่กำรหรอืกระท ำกำร หรอืละเวน้ในกำรสัง่กำรหรอืในกำรกระท ำกำรใด ๆ ทีอ่ำจจะเป็นเหตุให้บรษิทั มกีำร
กระท ำทีผ่ดิต่อกฎหมำย ระเบยีบปฏบิตั ิหรอืต่อจรยิธรรมหรอืจรรยำบรรณทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดขึน้  
 3.2  คณะกรรมกำรอำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรหรอืคณะท ำงำนเพื่อปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใด ตำมทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควร หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. 
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4. หน้าท่ีของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรมอี ำนำจหน้ำทีต่ำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตักิำรประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั และ 

เกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละจรรยำบรรณกลุ่มตลำดหลกัทรพัย ์
ดงันี้ 
  4.1  ก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้ำหมำยและกลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั และทบทวนให้
มคีวำมสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ทีม่เีปลีย่นแปลง  

4.2  ติดตำมดูแลให้มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย ตัวชี้ว ัด และ                              
แผนกลยุทธ์ ภำยใต้งบประมำณที่คณะกรรมกำรได้อนุมตัิไว้ รวมทัง้ให้นโยบำยเพื่อกำรปรบัปรุงและพฒันำ              
ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัในระดบัสำกล   
 4.3  จดัใหม้นีโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทั อำท ิกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและกำรคอร์รปัชนั
กำรป้องกนักำรฟอกเงนิ กำรป้องกนัและจดักำรควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กำรป้องกนักำรใชข้อ้มูล
ภำยในและกำรรกัษำขอ้มูลควำมลบั และกำรรบัแจ้งเบำะแสหรอืขอ้ร้องเรยีน (Whistleblower) โดยมกีำร
ทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรเป็นประจ ำ 

4.4  ก ำหนดใหม้รีะบบควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมและเพยีงพอ และตดิตำมประสทิธภิำพของระบบ
ควบคมุภำยในใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และมำตรฐำนทีไ่ดร้บักำรยอมรบั  
 4.5   ก ำหนดให้มีนโยบำยควำมเสี่ยงและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม รวมทัง้ติดตำม
ประสทิธภิำพของกำรบรหิำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอ  

4.6  ก ำหนดกรอบนโยบำยกำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศและมำตรกำรรกัษำควำมมัน่คง
ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และมำตรฐำนซึ่ง
เป็นทีย่อมรบัไดใ้นอุตสำหกรรม และมกีำรตดิตำมทบทวนและปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งและเหมำะสมกบัควำม
เสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

 4.7  สง่เสรมิใหม้กีำรสรำ้งและน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชอ้ยำ่งเหมำะสม เพือ่ใหม้กีำรด ำเนินกจิกำร 
และใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเพื่อให้เกดิประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่บรษิทั คู่คำ้ ผูเ้กีย่วขอ้ง และ
สงัคม 

4.8  ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัใหม้คีวำมมัน่คงทำงดำ้นกำรเงนิเพื่อใหส้ำมำรถด ำเนิน
ธุรกจิไดอ้ยำ่งต่อเนื่อง  

4.9  ดแูลใหม้กีำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงนิทีม่คีวำมถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และสะทอ้น 
ผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงนิ ตำมมำตรฐำนทำงกำรบญัชทีี่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบญัชี 
รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูส ำคญัต่ำง ๆ ของบรษิทัอยำ่งถกูตอ้งครบถว้นตำมกฎเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
 
5. หน้าท่ีของประธานกรรมการ 

ประธำนกรรมกำรมบีทบำทเป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำร ทัง้นี้ หน้ำทีข่องประธำนกรรมกำรมดีงัต่อไปนี้  
5.1  เรยีกประชมุคณะกรรมกำร โดยท ำหน้ำทีป่ระธำนในกำรประชมุคณะกรรมกำร ในกรณีทีต่อ้งมี

กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชมุ ถำ้คะแนนเสยีงเทำ่กนั ใหป้ระธำนออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด  
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5.2  ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรตำมระเบยีบวำระ กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง และกำรก ำกบัดูแล
กจิกำรทีด่ ีจดัสรรเวลำอยำ่งเพยีงพอและสง่เสรมิใหก้รรมกำรทกุคนมสีว่นรว่มในกำรอภปิรำย ใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ
และแสดงควำมคดิเหน็ไดอ้ยำ่งอสิระ  

5.3  ตดิตำมดูแลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและบรรลุตำม
เป้ำหมำยของบรษิทั   

 
6.   การประชุมคณะกรรมการ  

6.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรได้ก ำหนดวนัและเวลำไวล้่วงหน้ำตลอดทัง้ปี เพื่อใหก้รรมกำรสำมำรถ
จดัสรรเวลำเขำ้ประชมุไดท้กุครัง้ โดยประธำนกรรมกำรอำจเรยีกประชมุวำระพเิศษเพิม่ไดต้ำมควำมจ ำเป็น 

6.2  กรรมกำรทุกท่ำนไดร้บัหนังสอืเชญิประชุมซึง่ระบุวำระกำรประชุมไว้อย่ำงชดัเจน พรอ้มเอกสำร
ประกอบกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนประชุมอย่ำงน้อย 7 วนั เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรบีด่วน อำจน ำส่งเอกสำร
ประกอบกำรประชมุล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 7 วนักไ็ด ้

6.3  กรรมกำรสำมำรถเสนอเรื่องเพื่อใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมกำรพจิำรณำก ำหนดเป็นวำระกำรประชุม
เพิม่ไดโ้ดยผำ่นฝ่ำยเลขำนุกำรองคก์รหรอืหน่วยงำนทีม่หีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบเชน่เดยีวกนัซึง่มชีือ่เรยีกอืน่ 

6.4  กรรมกำรผู้ใดมีส่วนได้เสยีในเรื่องที่พิจำรณำ ให้แจ้งกำรมีส่วนได้เสียนัน้และ งดกำรร่วม
พจิำรณำในเรือ่งนัน้  

6.5 กรรมกำรสำมำรถขอขอ้มลูทีจ่ ำเป็นต่อกำรตดัสนิใจจำกฝ่ำยจดักำรไดเ้พิม่เตมิโดยผำ่นกรรมกำร 
ผูจ้ดักำร หรอืฝ่ำยเลขำนุกำรองคก์ร 

 6.6  มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรองค์กรมีหน้ำที่จดัท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรให้มี
สำระส ำคญัอยำ่งครบถว้น และเสนอใหค้ณะกรรมกำรรบัรองรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำว และมหีน้ำทีจ่ดัเกบ็
รำยงำนและเอกสำรประกอบกำรประชมุอยำ่งเป็นระบบ 
 
7.  การพฒันากรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และบคุลากร 

7.1  สง่เสรมิใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูไดร้บักำรอบรมและพฒันำในรปูแบบต่ำง ๆ เชน่ กำร
อบรมสมัมนำ กำรบรรยำย รวมทัง้กำรดูงำนนอกสถำนที่ เพื่อเพิม่พูนควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ใหม่ ๆ ที่
ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงเพือ่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตังิำน 

7.2  ดูแลใหม้กีำรบรหิำรและพฒันำบุคลำกรของบรษิทัใหม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำน
อยำ่งต่อเนื่อง  

 
8. การทบทวนกฎบตัร 
 คณะกรรมกำรจะสอบทำนและประเมนิควำมเพยีงพอ และควำมเหมำะสมของกฎบตัรอย่ำงน้อย
ทุก 3 ปี หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
นยัส ำคญั  
 
คณะกรรมกำรบรษิทั ศนูยซ์ือ้ขำยสนิทรพัยด์จิทิลัไทย จ ำกดั 
อนุมตัเิมือ่วนัที ่2 สงิหำคม 2565  


