กฎบัตรคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Committee Charter)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารบัญ
1. วัตถุประสงค์

หน้ า 3

2. คาจากัดความ

หน้ า 3

3. องค์ประกอบและวาระการดารงตาแหน่ ง

หน้ า 3

4. การประชุม

หน้ า 4

5. หน้ าที่และความรับผิดชอบ

หน้ า 5

6. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของตนเอง

หน้ า 5

7. การทบทวนกฎบัตร

หน้ า 6

8. การรายงาน

หน้ า 6

กฎบัตรคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้า 2 / 6

กฎบัตรคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (คณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ) จัด ตัง้
คณะอนุ ก รรมการเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อ ท าหน้ าที่ส่ งเสริม การด าเนิ น งานและให้ข้อ คิด เห็น ที่ เป็ น
ประโยชน์ ต่อการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง สนับสนุ นให้มกี าร
พัฒนานวัตกรรมและการนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับตลาดทุนไทย

2.

คาจากัดความ
▪ “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
▪ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
▪ “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นเกิน
กว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม
▪ “กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษทั ย่อย
▪ “คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.

องค์ประกอบ และวาระการดารงตาแหน่ ง
3.1 คณะอนุกรรมการ และประธานอนุ กรรมการได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2 คณะอนุ กรรมการ ประกอบด้วยอนุ กรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 9 ท่าน
โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน
2) กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
3.3 อนุ กรรมการ มีวาระการดารงตาแหน่ ง ดังต่อไปนี้
1) อนุ ก รรมการที่เ ป็ น กรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ หรือ กรรมการและผู ้จ ดั การตลาด
หลัก ทรัพ ย์ฯ จะเป็ น ไปตามวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์ฯ
หรือกรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี
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2) อนุ กรรมการที่เป็ นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มวี าระ
การดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตาแหน่ งแล้ว อาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้ แต่จะ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้ เว้นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า มีค วามจ าเป็ น ที่จ ะต้อ งด ารงต าแหน่ ง เกิน กว่า นั น้ อาจให้ด ารง
ตาแหน่ งต่อได้อกี 1 วาระ แต่อย่างไรก็ดี วาระการดารงตาแหน่ งต่อเนื่องจะต้องไม่เกิน 9 ปี
และเมื่อ ครบวาระการดารงตาแหน่ งดังกล่าวแล้ว จะต้องเว้นวาระการดารงตาแหน่ งอย่าง
น้อย 1 ปี จึงจะสามารถได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งอีกได้
3.4 เมื่ออนุ กรรมการ ครบวาระการดารงตาแหน่ ง หรือมีเหตุใดที่ทาให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบ
วาระ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาแต่งตัง้ อนุ กรรมการท่านใหม่ แทนได้
ตามที ่เ ห็น สมควร เพื ่อ ให้เ กิด ความต่อ เนื ่ อ งในการด าเนิน งาน เว้น แต่ วาระของ
อนุ ก รรมการจะเหลือ น้อ ยกว่าสองเดือน ให้อ นุ กรรมการที่เหลืออยู่ ปฏิบตั หิ น้าที่ต่อ ไปได้
โดยยังไม่ต้องแต่งตัง้ อนุ กรรมการทดแทน ทัง้ นี้ บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง
แทนจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของอนุ กรรมการที่ตนแทน
3.5 ให้หวั หน้าสายงานที่ดูแ ลงานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ นเลขานุ การคณะอนุ กรรมการ
และคณะอนุ กรรมการอาจพิจารณาแต่งตัง้ ผู้ช่วยเลขานุ การได้ตามที่เห็นสมควร
3.6 ทุกครัง้ ที่มกี ารแต่งตัง้ อนุ กรรมการใหม่ ให้เลขานุ การคณะอนุ กรรมการจัดให้มเี อกสารและ
ข้อ มูล ที่เ ป็ น ประโยชน์ต่อ การปฏิบ ตั หิ น้าที่ข องอนุ ก รรมการใหม่ รวมถึงการจัด ให้ม กี าร
แนะน าลัก ษณะและแนวทางการด าเนิน งานในเรื่อ งที่เ กี่ย วข้อ งกับ บทบาทหน้า ที่ข อง
คณะอนุ กรรมการ (Orientation) ให้แก่อนุ กรรมการใหม่ด้วย

4.

การประชุม
4.1 คณะอนุ ก รรมการ มีก ารประชุม อย่างน้อ ยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือ อย่างน้อ ยปี ล ะ 4 ครัง้
ทัง้ นี้ ประธานอนุ ก รรมการอาจเรีย กประชุม เพิม่ เติม เป็ น การพิเ ศษได้ต ามที่เ ห็น สมควร
หรือมีการร้องขอจากอนุ กรรมการ ในจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
4.2 การประชุม คณะอนุ ก รรมการ ได้ก าหนดวัน และเวลาไว้ล ่ว งหน้า ตลอดทัง้ ปี เพื่อ ให้
คณะอนุ กรรมการ สามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครัง้
4.3 องค์ประชุมประกอบด้วยอนุ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนอนุ กรรมการ ทัง้ หมด
จึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
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4.4 ในกรณีที่ป ระธานอนุ ก รรมการ ไม่ได้เ ข้า ร่ว มประชุม ให้อ นุ ก รรมการ ที่เ ข้าประชุม เลือ ก
อนุ กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
4.5 คณะอนุ ก รรมการ อาจเชิญ ผู้ที่เ กี่ย วข้อ ง หรือ ผู้ที่เ ห็น สมควรเข้า ร่ว มประชุม หรือ ขอให้
ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
4.6 คณะอนุ กรรมการ อาจเชิญบุคคลภายนอกที่มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญเป็ นที่ปรึกษา และเข้า
ร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.7 เลขานุ การคณะอนุ กรรมการมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นาส่ง
เอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทัง้ นี้ หนังสือ เชิญประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมให้นาส่งล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ น
รีบ ด่ว น เลขานุ ก ารคณะอนุ กรรมการจะแจ้งการประชุม โดยวิธ อี ่ืน และอาจนาส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม
4.8 ในกรณีที่ต ้อ งมีก ารลงมติอ อกเสียง ให้ใช้ เ สีย งข้างมาก กรณีที่ม คี ะแนนเสีย งเท่า กัน ให้
ประธานอนุ กรรมการ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
4.9 อนุ กรรมการ ผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พจิ ารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนัน้ และห้ามมิให้
เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนัน้

5.

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
5.1 ให้ ค าปรึก ษาและข้อ เสนอแนะด้ า นยุ ท ธศาสตร์แ ละนโยบายการพัฒ นางานเทคโนโลยี
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงโครงการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ในเชิงกล
ยุทธ์ (New IT Strategic Projects) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสนับสนุ นการดาเนินงาน
ในการเป็ นศูนย์กลางตลาดทุน รวมถึงส่งเสริมการดาเนินงานและให้ขอ้ คิดเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับในอุตสาหกรรม และสนับสนุ นให้มกี ารพัฒนานวัตกรรมและการนาเทคโนโลยีมา
ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับตลาดทุนไทยให้เท่าเทียมและแข่งขันได้กบั ตลาดหลักทรัพย์ชนั ้
นาในภูมภิ าค
5.2 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดหา ดังนี้
5.2.1 การจัด หาส าหรับ โครงการด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศส าหรับ รายการที่ม ีว งเงิน
มากกว่า 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท สาหรับรายการที่มวี งเงินเกิน 50 ล้าน
บาท ให้ ค ณ ะอนุ กรรมการท าหน้ า ที่ ก ลัน่ กรองก่ อ นเสนอต่ อ คณ ะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
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5.2.2 การจัดหางานการบารุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Maintenance) สาหรับ
รายการที่มวี งเงินมากกว่า 20 ล้านบาทขึน้ ไปโดยไม่จากัดวงเงิน โดยต้องอยู่ภายใต้
งบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ว้แล้ว
ทัง้ นี้ ให้ ค ณ ะอนุ ก รรมการ รายงานการอนุ ม ัติ ก ารจัด หาตามข้ อ 5.2.1 และ 5.2.2 ต่ อ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบต่อไป
5.3 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมาย

6.

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของตนเอง

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

7.

การทบทวนกฎบัตร

คณะอนุ ก รรมการจะสอบทานและประเมิน ความเพีย งพอ และความเหมาะสมของกฎบัต รของ
คณะอนุ ก รรมการเป็ นประจาทุก ปี และนาเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ พิจารณาให้ค วาม
เห็นชอบต่อไป

8.

การรายงาน
8.1 ให้ ม ี ก ารรายงานการด าเนิ น งานของคณ ะอนุ กรรมการ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นประจาทุกไตรมาส
8.2 ให้จดั ทารายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะอนุ กรรมการ ซึง่ ลงนามโดยประธานอนุ กรรมการ
เพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

______________________________________________________________________________
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 19 มกราคม 2565
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