กฎบัตรคณะอนุกรรมการกฎหมาย

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกฎหมาย
(Legal Committee Charter)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกฎหมาย

หน้า 1 / 6

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกฎหมาย

1. วัตถุประสงค์

หน้ า 3

2. คําจํากัดความ

หน้ า 3

3. องค์ประกอบและวาระการดํารงตําแหน่ ง

หน้ า 3-4

4. การประชุม

หน้ า 4-5

5. หน้ าที่และความรับผิดชอบ

หน้ า 6

6. การทบทวนกฎบัตร

หน้ า 6

7. การรายงาน

หน้ า 6

8. บทเฉพาะกาล

หน้ า 6

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกฎหมาย

หน้า 2 / 6

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกฎหมาย

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (“คณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ”) จัด ตัง้
คณะอนุ กรรมการกฎหมาย เพื่อทําหน้ าที่ให้คาํ ปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะต่ าง ๆ ในเรื่อง
เกี่ย วกับ ปั ญ หาข้อ กฎหมาย เพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อทําหน้าทีใ่ ห้ขอ้ แนะนําในเรื่องต่าง ๆ ที่
จะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คําจํากัดความ
 “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะอนุกรรมการกฎหมาย
 “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษทั ย่อย

3. องค์ประกอบ และวาระการดํารงตําแหน่ ง

3.1 คณะอนุ กรรมการกฎหมาย ประกอบด้วยอนุ กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 9
ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
(1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อย 1 ท่าน
(2) ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมาย และ/หรือ ตลาดทุน
(3) กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นประธานอนุ กรรมการกฎหมาย
โดยอนุ กรรมการกฎหมายต้องไม่เป็ นกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันของบริษทั หลักทรัพย์
ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การหรือผูซ้ ่งึ ดํารงตําแหน่ งเทียบเท่าทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นของบริษทั หลักทรัพย์

3.2 อนุ กรรมการกฎหมาย มีวาระการดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) อนุ กรรมการกฎหมายที่เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรรมการและผู้จ ดั การตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้มวี าระการดํารงตําแหน่ งเป็ นไปตามวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือตามวาระการดํารงตํ าแหน่ งกรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้วแต่กรณี
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(2) อนุ กรรมการกฎหมายที่เป็ นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มี
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตําแหน่ งแล้ว อาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้
แต่จะแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้ เว้นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องดํารงตําแหน่งเกินกว่านัน้ อาจให้ดาํ รงตําแหน่ง
ต่อได้อกี 1 วาระ แต่อย่างไรก็ดี วาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องจะต้องไม่เกิน 9 ปี
ทัง้ นี้ อนุ กรรมการกฎหมายทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอกตาม (2) ทีด่ ํารงตําแหน่ งติดต่อกันครบ 2 วาระ
หรือ 3 วาระ แล้วแต่กรณี หากพ้นวาระการดํารงตําแหน่งไปแล้ว 1 ปี อาจได้รบั แต่งตัง้ ให้กลับมา
ดํารงตําแหน่งอีกได้
3.3 เมื่ออนุ กรรมการกฎหมายครบวาระการดํารงตําแหน่ ง หรือมีเหตุใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถอยูไ่ ด้จนครบ
วาระ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาแต่งตัง้ อนุ กรรมการกฎหมายท่านใหม่แทนได้
ตามทีเ่ ห็นสมควร เพื่อให้เ กิดความต่อเนื่ อ งในการดําเนิน งาน เว้นแต่ว าระของอนุ กรรมการ
กฎหมายจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้อนุ กรรมการกฎหมายทีเ่ หลืออยู่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้โดย
ยังไม่ต้องแต่งตัง้ อนุ กรรมการกฎหมายทดแทน ทัง้ นี้ บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ ง
แทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องอนุ กรรมการกฎหมายทีต่ นแทน
3.4 ให้หวั หน้าสายงานกฎหมายหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายเป็ นเลขานุ การคณะอนุ กรรมการกฎหมาย
และคณะอนุ กรรมการกฎหมายอาจพิจารณาแต่งตัง้ ผูช้ ่วยเลขานุ การได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
3.5 ทุกครัง้ ทีม่ กี ารแต่งตัง้ อนุ กรรมการกฎหมายใหม่ ให้เลขานุ การคณะอนุ กรรมการกฎหมายจัดให้มี
เอกสารและข้อ มูล ทีเ่ ป็ น ประโยชน์ต่อ การปฏิบ ตั หิ น้า ทีข่ องอนุ ก รรมการกฎหมายท่า นใหม่
รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะนํ าลักษณะและแนวทางการดําเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
หน้าทีข่ องคณะอนุ กรรมการกฎหมาย (Orientation) ให้แก่อนุกรรมการกฎหมายท่านใหม่ดว้ ย

4. การประชุม
4.1 การประชุ มคณะอนุ กรรมการกฎหมายได้กําหนดวันและเวลาไว้ล่ ว งหน้ าตลอดทัง้ ปี เพื่อให้
คณะอนุกรรมการกฎหมายสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครัง้
4.2 องค์ป ระชุ มประกอบด้ว ยอนุ ก รรมการกฎหมายไม่น้ อ ยกว่ากึ่ง หนึ่ ง ของจํานวนอนุ ก รรมการ
กฎหมายทัง้ หมด จึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
4.3 ในกรณีทป่ี ระธานอนุ กรรมการกฎหมายไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้อนุ กรรมการกฎหมายทีเ่ ข้าประชุม
เลือกอนุกรรมการกฎหมายท่านใดท่านหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
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4.4 ในกรณีทต่ี ้องมีการลงมติออกเสียง ให้ใช้เสียงข้างมาก กรณีทม่ี คี ะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
อนุกรรมการกฎหมายมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
4.5 เลขานุ การคณะอนุ กรรมการกฎหมายมีหน้ าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม
นํ าส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทัง้ นี้ หนังสือเชิญประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุม ให้นําส่งล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วน
เลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการกฎหมายจะแจ้ง การประชุ ม โดยวิธีอ่ืน และอาจนํ า ส่ ง เอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมก็ได้
4.6 อนุ กรรมการกฎหมายผูใ้ ดมีสว่ นได้เสียโดยตรงในเรื่องทีพ่ จิ ารณา ให้แจ้งการมีสว่ นได้เสียนัน้ และ
ห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรือ่ งนัน้
ในกรณีทอ่ี นุ กรรมการกฎหมายหลายท่านมีส่วนได้เสียโดยตรงในเรื่องที่พจิ ารณา จนส่งผลให้
อนุ กรรมการกฎหมายเหลือน้อยกว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม แต่เพื่อประโยชน์ในการนับ
องค์ประชุม ถ้าอนุ กรรมการกฎหมายเหล่านัน้ ได้เข้าประชุมแล้วและต้องออกจากทีป่ ระชุม ให้นบั
อนุ ก รรมการกฎหมายดัง กล่า วเป็ น องค์ป ระชุม ด้ว ย และให้ก ารลงมติอ อกเสีย งเป็ น ไปตาม
ความเห็นของอนุ กรรมการกฎหมายทีเ่ หลืออยู่นัน้
ในกรณีทเ่ี ลขานุ การคณะอนุ กรรมการกฎหมายทราบว่าอนุ กรรมการกฎหมายท่านใดมีส่วนได้เสีย
โดยตรงในเรื ่อ งที พ่ จิ ารณา เลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการกฎหมายจะไม่ นํ า ส่ ง เอกสาร
ประกอบการประชุมวาระทีม่ สี ว่ นได้เสียให้อนุกรรมการกฎหมายท่านนัน้
ทัง้ นี้ เลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการกฎหมายจะบัน ทึก การมีส ่ว นได้เ สีย และการไม่เ ข้า ร่ว ม
พิจารณาของอนุ กรรมการกฎหมายท่านนัน้ ไว้ใ นบันทึกรายงานการประชุม และเลขานุ การ
คณะอนุ กรรมการกฎหมายจะไม่นําส่งบันทึกรายงานการประชุมในส่วนของวาระการประชุมที่
อนุ กรรมการกฎหมายมีส่วนได้เสียให้อนุ กรรมการกฎหมายท่านนัน้ พิจารณาด้วย
4.7 ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นเร่งด่วนหรือมีเหตุสมควรประการอื่น ประธานอนุ กรรมการกฎหมายอาจใช้
วิธกี ารประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
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5. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
5.1 ให้คํา ปรึก ษา ความเห็น และข้อ เสนอแนะต่า ง ๆ ต่อ คณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ในเรื่อ งเกี่ย วกับ ปั ญ หาข้อ กฎหมายตามกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า และกฎหมายอื่น ตลอดจนระเบียบ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.2 พิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลที่สําคัญอันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินงานไปข้างหน้ าของตลาด
หลักทรัพย์ฯ (Forward Looking) และให้คําปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในเชิงรุก (Proactive) หรือในเรื่องที่เป็ นการป้ องกันรักษา (Precaution) ประโยชน์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงให้ความเห็น หรือข้อแนะนํ าในเรื่องต่าง ๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ใดตามที่คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ มอบหมาย

6. การทบทวนกฎบัตร
ให้คณะอนุ กรรมการกฎหมายสอบทานและประเมินความเพียงพอ และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร
เป็ นประจําทุกปี และนําเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

7. การรายงาน
ให้มกี ารรายงานการดําเนินงานของคณะอนุ กรรมการกฎหมายต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นประจําทุกไตรมาส

8. บทเฉพาะกาล
การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องของอนุกรรมการกฎหมายทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอกตามข้อ 3.2 (2)
ให้นบั ระยะเวลาต่อเนื่องตัง้ แต่อนุ กรรมการกฎหมายดังกล่าวได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นอนุกรรมการกฎหมาย

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุมตั ิ ในวันที่ 18 สิ งหาคม 2564
กฎบัตรคณะอนุกรรมการกฎหมาย
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