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1.

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ) จัดตัง้
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อทาหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1.1 กลันกรองและให้
่
ความเห็นแก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ ายบริหารเพื่อให้
มีการกาหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ครอบคลุมถึง
นโยบายการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศและความมันคงปลอดภั
่
ย
ทางไซเบอร์ (IT Security and Cyber Security) และเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าหน่ วยงานต่าง ๆ
สามารถดาเนินการบริหารความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความเสีย่ ง
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจขององค์กร อาทิ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั งิ าน และความเสี่ยงทาง
การเงินและการลงทุน
1.2 ให้คาปรึก ษาและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสีย่ งทุกประเภท
1.3 พิจารณาความเหมาะสมของการประเมินและมาตรการจัดการความเสีย่ ง เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าความเสีย่ งทีส่ าคัญได้รบั การดูแลและจัดการอย่างเหมาะสม

2.

คาจากัดความ
 “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 “บริษทั ย่อย” หมายถึง บริษทั หรือนิตบิ ุคคลทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุน้ เกิน
กว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม
 “กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษทั ย่อย
 “คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 “ฝ่ ายจัดการ” หมายถึง ผู้บริหารที่ดารงตาแหน่ งในระดับผู้อานวยการฝ่ ายหรือเทียบเท่า
ขึน้ ไป
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3.

องค์ประกอบ และวาระการดารงตาแหน่ ง
3.1 คณะอนุ ก รรมการ และประธานอนุ ก รรมการได้ ร ับ การแต่ ง ตัง้ โดยคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2 คณะอนุ ก รรมการ ประกอบด้ว ยอนุ ก รรมการจานวนไม่น้อ ยกว่า 5 ท่า น แต่ไ ม่เ กิน
9 ท่าน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน
(2) กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
(3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี การบริหารความเสี่ยง หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็ นผู้มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และ 1 ท่า น ต้อ งเป็ นผู้มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญด้า นการ
บริหารความเสี่ยง
3.3 อนุ กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ ง ดังต่อไปนี้
(1) อนุ ก รรมการที่เ ป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ กรรมการและผู้จดั การตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะเป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี
(2) อนุ ก รรมการที่เ ป็ นบุค คลภายนอก ซึ่งมิได้เ ป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ม ี
วาระการดารงต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี และเมื่อ พ้น จากต าแหน่ ง แล้ว อาจได้ร บั
แต่ง ตัง้ อีก ได้ แต่จ ะแต่ง ตัง้ ให้ดารงต าแหน่ ง ติด ต่อ กัน เกิน 2 วาระมิไ ด้ เว้น แต่
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจ ารณาแล้ว เห็นว่ามีค วามจาเป็ นที่จะต้อ ง
ดารงตาแหน่ ง เกินกว่านัน้ อาจให้ดารงตาแหน่ งต่อ ได้อ กี 1 วาระ แต่อ ย่างไรก็ด ี
วาระการดารงตาแหน่ ง ต่อ เนื่ อ งจะต้อ งไม่เ กิน 9 ปี และเมื่อ ครบวาระการดารง
ตาแหน่ ง ดัง กล่า วแล้ว จะต้อ งเว้น วาระการดารงต าแหน่ ง อย่า งน้อ ย 1 ปี จึง จะ
สามารถได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งอีกได้
3.4 เมื่อ อนุ ก รรมการครบวาระการดารงตาแหน่ ง หรือมีเหตุใดที่ทาให้ไม่ส ามารถอยู่ได้จน
ครบวาระ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาแต่งตัง้ อนุ กรรมการท่านใหม่
แทนได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงาน เว้นแต่วาระของ
อนุ กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ให้อนุ กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบตั หิ น้าที่ ต่อไปได้
โดยยัง ไม่ต ้อ งแต่ง ตัง้ อนุ ก รรมการทดแทน ทัง้ นี้ บุค คลที่ไ ด้ร บั การแต่ง ตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่ งแทนจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของอนุ กรรมการที่ตนแทน
3.5 คณะอนุ กรรมการเป็ นผู้พจิ ารณาแต่งตัง้ เลขานุ การคณะอนุ กรรมการ
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3.6 ทุกครัง้ ที่มกี ารแต่งตัง้ อนุ กรรมการใหม่ ให้เลขานุ การคณะอนุ กรรมการจัดให้มเี อกสาร
และข้อ มูล ที่เ ป็ น ประโยชน์ต่อ การปฏิบ ตั หิ น้า ที่ข องอนุ ก รรมการใหม่ รวมถึง การจัด
แนะนาลัก ษณะและแนวทางการดาเนิน งานในเรื่อ งที่เ กี่ยวข้อ งกับบทบาทหน้า ที่ของ
คณะอนุ กรรมการ (Orientation) ให้แก่อนุ กรรมการใหม่ด้วย

4.

การประชุม
4.1 คณะอนุ กรรมการประชุมอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรืออย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ ทัง้ นี้
ประธานอนุ กรรมการอาจเรียกประชุมเพิม่ เติมเป็ นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร หรือมี
การร้องขอจากอนุกรรมการเป็ นจานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
4.2 การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการได้ก าหนดวัน และเวลาไว้ล่ ว งหน้ า ตลอดทัง้ ปี เพื่อ ให้
คณะอนุกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครัง้
4.3 องค์ประชุมประกอบด้วยอนุ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนอนุ กรรมการทัง้ หมด
จึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
4.4 ในกรณีท่ปี ระธานอนุ กรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้อ นุ กรรมการที่เข้าประชุมเลือ ก
อนุกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
4.5 คณะอนุ กรรมการอาจเชิญผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือผูท้ เ่ี ห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชแ้ี จง
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้
4.6 คณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลภายนอกทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเป็ นทีป่ รึกษา และเข้า
ร่วมประชุมได้ดว้ ยค่าใช้จา่ ยของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.7 คณะอนุกรรมการมีการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เป็ นประจาทุกปี
4.8 เลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการมีหน้ าที่นัด หมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุ ม
นาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทัง้ นี้ หนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมให้นาส่งล่วงหน้ า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณี
จาเป็ นรีบด่วน เลขานุ การจะแจ้งการประชุมโดยวิธอี ่นื และอาจนาส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม
4.9 ในกรณีท่ตี ้องมีการลงมติออกเสียง ให้ใช้เสียงข้างมาก กรณีท่มี คี ะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานอนุ กรรมการมีสทิ ธิลงคะแนน อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
4.10 อนุ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนัน้ และห้ามมิให้
เข้าร่วมพิจารณาในเรือ่ งนัน้
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5.

หน้ าที่ และความรับผิดชอบ

คณะอนุ ก รรมการมีห น้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรือ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
5.1 พิจ ารณาและให้ค วามเห็น ต่ อ นโยบายและกรอบการบริห ารความเสี่ย งองค์ก ร (Risk
Management Policy and Framework) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงนโยบายการ
รักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศและความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ (IT
Security and Cyber Security Policies) เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
พิจารณาให้ความเห็นและอนุมตั ิ
5.2 พิจารณาและให้ค วามเห็นในการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขององค์กร (Risk Tolerance) เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาให้ความเห็นและอนุมตั ิ
5.3 รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสีย่ ง แนวทาง และมาตรการ
จัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบตั ิการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ครอบคลุมความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ ความ
เสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน และความเสีย่ งทางการเงินและการลงทุน
5.4 ติดตามแผนการดาเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง
5.5 ให้คาแนะนา ในเรื่องการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุ นให้ม ี
การปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
5.6 รายงานสถานะความเสีย่ งทีส่ าคัญขององค์กร รวมถึงการดาเนินการด้านการบริหารความ
เสีย่ งต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบเป็ นประจา
5.7 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอกเพื่อให้คาปรึกษาแนะนา
ทีเ่ ป็ นอิสระเกีย่ วกับการบริหารจัดการความเสีย่ งให้แก่ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
5.8 พิจารณากลันกรองเบื
่
้องต้น ในการแต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสีย่ ง กรณีท่ี
ไม่มคี ณะอนุ กรรมการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน (NRC) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.9 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายภายใต้ขอบเขตของ
งานทีเ่ กีย่ วข้อง
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6.

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของตนเอง

คณะอนุ ก รรมการประเมิน ผลการปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องตนเอง (Self-assessment) และรายงาน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบปี ละครัง้

7.

การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุ กรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตร
ของคณะอนุ กรรมการเป็ นประจาทุกปี และนาเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป

8.

การรายงาน
8.1 ให้มกี ารรายงานการดาเนินงานของคณะอนุ กรรมการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็ นประจา
8.2 ให้ จ ัด ท ารายงานผลการปฏิบ ัติง านของคณะอนุ ก รรมการ ซึ่ง ลงนามโดยประธาน
อนุกรรมการ เพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ตามหลักการการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุมตั ใิ นวันที่ 19 มกราคม 2565
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