นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สารบัญ
คํานิ ยาม
การดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามและการทบทวน
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ส่วนที่ 1 บทนํา
วิสยั ทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
ค่านิยมองค์กร (Core Value)
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ส่วนที่ 2 นโยบายและโครงสร้างการกํากับดูแลกิ จการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมวดที่ 1 นโยบายการกํากับดูแลกิ จการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
1. บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การคํานึงถึงบทบาทต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
3. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 2 โครงสร้างการกํากับดูแลกิ จการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
1. คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. คณะอนุกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.1 คณะอนุกรรมการด้านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
2.1.1 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
2.1.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.1.3 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยังยื
่ น
2.1.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2.1.5 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.6 คณะอนุกรรมการกฎหมาย
2.2 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
2.2.1 คณะอนุกรรมการวินยั
2.2.2 คณะกรรมการอุทธรณ์
2.2.3 คณะอนุกรรมการกองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์
3. ฝ่ ายจัดการ
3.1 ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2 คณะกรรมการจัดการ
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การกํากับดูแลกิจการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสีย่ ง
ภาพรวมอํานาจดําเนินการของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนที่ 3 นโยบายและจรรยาบรรณ
หมวดที่ 1 นโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนิ นกิ จการ
1. การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
2. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
3. การป้ องกันการฟอกเงิน
4. การป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์
6. การป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ
7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
8. การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ และผูเ้ ชี่ยวชาญ
หมวดที่ 3 จรรยาบรรณพนักงาน
1. การปฏิบตั ติ ่อลูกค้า ผูเ้ กีย่ วข้อง และสังคม
2. การปฏิบตั ติ ่อองค์กร
3. การปฏิบตั ริ ะหว่างพนักงาน
4. การปฏิบตั ติ ่อตนเอง
5. การป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์ของพนักงาน
7. การรับหรือการให้สงิ่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใด
8. การใช้สทิ ธิทางการเมือง
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คํานิ ยาม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษทั ย่อย

บริษทั ย่อย

หมายถึง บริษทั ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษทั ร่วม

หมายถึง บริษัททีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สบิ ห้าแต่ไม่เกินร้อยละ
ห้ า สิบ ของจํ า นวนสิท ธิอ อกเสีย งทัง้ หมดของบริษั ท นั น้ หรือ บริษั ท ที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละยี่สบิ แต่ไม่เกินร้อยละยี่สบิ ห้าของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั และแสดงได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งทีม่ นี ยั สําคัญได้ไม่แตกต่างจากการเป็ นผูถ้ อื
หุน้ ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละยีส่ บิ ห้าของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั นัน้ ทัง้ นี้ ไม่ว่าการถือหุน้ ดังกล่าวจะเป็ นการถือหุน้ โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม

กรรมการ อนุกรรมการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ

หมายถึง กรรมการ อนุกรรมการ ผูเ้ ชีย่ วชาญของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผูบ้ ริหารระดับสูง

หมายถึง รองผูจ้ ดั การหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่าหัวหน้าสายงาน

ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

หมายถึง บุคคลและกลุ่มบุคคลที่สามารถสร้างผลกระทบและ/หรือได้รบั ผลกระทบ
ไม่ว่าจะเป็ นการได้รบั ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการดําเนินกิจกรรม
ของกลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เช่ น คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ บริษทั สมาชิก บริษทั จดทะเบียน บริษทั หลักทรัพย์ทม่ี ใิ ช่
สมาชิก บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ผู้ลงทุน พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า
เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรอื่น ๆ ในสังคม

พนักงาน

หมายถึง ผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ และพนักงานตามระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

คู่คา้

หมายถึง ผูจ้ ดั หาสินค้าและบริการให้กบั กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

ลูกค้า

หมายถึง ผู้ใ ช้บ ริก ารของกลุ่ มตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เช่ น บริษัท จดทะเบียน บริษัท
สมาชิก บริษทั หลักทรัพย์ฯ ผูใ้ ช้บริการระบบของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้า 4 จาก 40

เจ้าพนักงานของรัฐซึง่
มีอาํ นาจกํากับดูแลกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง

หมายถึง เจ้าพนักงานของรัฐทีม่ อี าํ นาจกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อย
ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง ซึง่ ได้แก่ตําแหน่งดังต่อไปนี้
(1) เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(3) เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(4) ปลัด กระทรวงการคลัง และอธิบ ดีห รือ ตํ า แหน่ ง ที่เ ทีย บเท่ า ใน
หน่วยงานทีส่ งั กัดกระทรวงการคลัง
ทัง้ นี้ ให้หมายความรวมถึงคู่สมรสหรือผูซ้ ง่ึ อยู่กนิ กันฉันสามีภริยาโดยมิได้
จดทะเบียนสมรสของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนอดีตเจ้าพนักงานของรัฐที่
พ้นจากตําแหน่งทีก่ าํ หนดดังกล่าวยังไม่ครบ 2 ปี ดว้ ย

สิง่ ของหรือประโยชน์อ่นื ใด

หมายถึง เงิน หรือสิง่ ของที่มมี ูลค่า เช่น การลดราคาสินค้า สิทธิพิเศษในการรับ
ความบั น เทิ ง การรั บ บริ ก าร การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ เช่ น
ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร หรือสิง่ อื่นใดในลักษณะเดียวกัน การให้
สิทธิพเิ ศษทีม่ ใิ ช่เป็ นสิทธิทจ่ี ดั ไว้สาํ หรับบุคคลทัวไป
่ รวมถึงประโยชน์อ่นื
ใดทีใ่ ห้แก่กนั ในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม เป็ นต้น

ประเพณีนิยม

หมายถึง ประเพณีของสังคมที่ถือปฏิบตั ิสบื ทอดกันมา และให้หมายความรวมถึง
เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน โอกาสในการแสดง
ความยินดี และมารยาททีถ่ อื ปฏิบตั กิ นั ในสังคมด้วย

ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

หมายความรวมถึง ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร อนุ สทิ ธิบตั ร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ ความลับทางการค้า

นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้า 5 จาก 40

การดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามและการทบทวน
1. คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดหวังให้กรรมการ อนุ กรรมการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และพนักงานทุกระดับของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสําคัญและยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับ ดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่ ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
2. กรรมการและผู้บริหารควรเป็ นผู้นําในการปฏิบตั ิเพื่อเป็ นแบบอย่างให้กบั พนักงาน ผู้บงั คับบัญชาควรดูแลให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชามีความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
3. เมื่อ มีปั ญ หาเกี่ย วกับ การปฏิบ ัติห รือ การตีค วามตามนโยบายการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การและจรรยาบรรณกลุ่ ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ นี้
(1) กรณีกรรมการ อนุ กรรมการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้คณะอนุ กรรมการบรรษัทภิบาล
และความยังยื
่ นเป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัย
(2) กรณีพนักงาน ให้ผจู้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นผูม้ อี าํ นาจวินิจฉัย
4. เมื่อพนักงานมีขอ้ สงสัยหรือไม่แน่ ใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือฝ่ ายกํากับองค์กรหรือหน่ วยงานทีท่ ําหน้าทีอ่ ย่างเดียวกันแต่
เรีย กชื่อ อย่ า งอื่น ซึ่ง มีห น้ า ที่ร ับ ผิด ชอบในการกํา กับ ดูแ ลการปฏิบ ัติต ามนโยบายการกํา กับ ดูแลกิจ การและ
จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. จรรยาบรรณพนัก งานถือ เป็ น วินัย อย่ า งหนึ่ ง ซึ่ง พนัก งานทุ ก คนต้อ งดํา รงตนและปฏิบตั ิต ามอย่ า งเคร่ งครัด
พนักงานทีก่ ระทําผิดจรรยาบรรณจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล รวมถึง
อาจได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ เป็ นความผิดตามกฎหมาย ซึง่ การกระทําต่อไปนี้ ถือว่าเป็ นการ
กระทําผิดจรรยาบรรณ
(1) ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
(2) แนะนํา ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผอู้ ่นื ฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
(3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่ าฝืนหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ในกรณีทต่ี นทราบหรือควรทราบ
เนื่องจากเกีย่ วข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
(4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มกี ารฝ่ าฝื น หรือการไม่
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
(5) การกระทํา อัน ไม่ เ ป็ น ธรรมต่ อ ผู้อ่ืน เนื่ อ งจากการที่ผู้นัน้ รายงานการฝ่ าฝื น หรือ การไม่ ป ฏิบ ัติต าม
จรรยาบรรณ
6. ให้คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยังยื
่ นพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ดิ า้ นการกํากับดูแล
กิจการตามหลักการที่เป็ นสากล อย่างน้อยปี ละครัง้ และหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญจะต้องได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ส่วนที่ 1
บทนํา
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กําหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยมขององค์กร
(Core Value) ไว้เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร 1 เพื่อ ให้ก ลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ มีเ ป้ า หมายและทิศ ทางการดํา เนิ น งานที่
0

สอดคล้องกัน ตลอดจนเป็ นแนวทางทีผ่ บู้ ริหารและพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้ยดึ ถือ เพื่อปฏิบตั งิ านให้
บรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

วิ สยั ทัศน์ (Vision)
พัฒนาตลาดทุน เพื่อทุกคน
ตลาดทุนเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์รวม ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เราจึงมุ่งมันสร้
่ างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม
เราเชื่อมันว่
่ าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจ จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศซึ่งจะมีผลนํ าไปสู่
การยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในชาติ
นี่คอื ….สิง่ ทีเ่ รามุ่งหวัง และยึดมันในการดํ
่
าเนินงาน

พันธกิ จ (Mission)
1. มุ่งมันพั
่ ฒนากลไกการทํางานที่เป็ นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นแหล่งลงทุนและระดมทุนที่ทนั สมัยและเข้าถึงได้
ทัง้ ในประเทศ ภูมภิ าค และทัวโลก
่
2. สร้างสรรค์สนิ ค้าและบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และยังรองรับการเติบโตอย่าง
ยังยื
่ นในอนาคตด้วย
3. บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ ยมด้วยศักยภาพ พร้อมปลูกฝั งการปฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบและความโปร่งใสในทุก
กระบวนการทํางาน
4. ปลูกฝั งแนวคิดการดําเนินธุรกิจโดยยึดมันประโยชน์
่
ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจทีด่ ที ส่ี ุดพร้อมทํา
หน้าทีด่ แู ลสังคม
5. มุ่ ง มัน่ พัฒ นาองค์ความรู้ท่มี ีคุ ณ ค่ า ภายในองค์ก ร ทัง้ การสร้า งความรู้ใหม่ การแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ย น และแปลง
องค์ความรูใ้ ห้เป็ นสินทรัพย์ทย่ี งยื
ั่ น

1

อ้างอิงจากวิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยมขององค์กร (Core Value) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปั จจุบนั ซึง่
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการประชุม ครัง้ ที่ 10/2559 เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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ค่านิ ยมองค์กร (Core Value)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดพฤติกรรมทีเ่ ป็ นค่านิยมหลักขององค์กร ภายใต้ช่อื “SET DNA” โดยประกอบด้วย
พฤติกรรม 5 ด้าน ได้แก่
1. Leadership – เป็ นผูน้ ํา
• กล้าคิด กล้าตัดสินใจด้วยความเชื่อมันในสถานการณ์
่
ต่าง ๆ พร้อมยอมรับผลที่เกิดขึน้ และ
ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีต่ ดั สินใจไว้
• เป็ นผู้นําการเปลี่ย นแปลง กล้าแสดงออกและยืนหยัดในสิง่ ที่ถูกต้อง ยอมรับคําวิจารณ์ ท่ีมี
เหตุผล เพื่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
• กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ปลุกพลังในการทํางาน เพื่อฝ่ าฟั นอุปสรรคและขับเคลื่อนองค์กร
ไปสูเ่ ป้ าหมาย
2. Proactive – เชิ งรุก
• มีวสิ ยั ทัศน์ มองการณ์ในอนาคต สามารถวิเคราะห์สงิ่ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
• ทะเยอทะยาน กระตือรือร้น มีแรงผลักดันทําในสิง่ ทีไ่ ม่น่าจะเป็ นไปได้ กล้าเผชิญความท้าทาย
ไม่กลัวอุปสรรค สามารถเปลีย่ นวิกฤตให้เป็ นโอกาส
• ก้า วทัน โลก สร้า งสรรค์ส ิ่ง ใหม่ นํ า ไปสู่ก ารปฏิบ ัติใ ช้ท่ีส มั ฤทธิผ์ ลเพื่อ แก้ไ ขปั ญ หา พัฒ นา
สร้างโอกาส และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
3. Proficient – เชี่ยวชาญ
• มีความเป็ นมืออาชีพในงานทีท่ ํา แก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทํางานได้สมั ฤทธิผล
์
ตามเป้ าหมายอย่างมีคุณภาพ
• ตรงต่อเวลา สามารถปรับเปลี่ยนการทํางานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สงู สุด
• ทํางานบรรลุตามเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลาและผลงานเป็ นที่ประจักษ์
เกินความคาดหวัง
4. Partnership – สานสัมพันธ์
• ผสานพลัง ร่วมมือกับผูอ้ ่นื อย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งขยายความสําเร็จร่วมกัน
• ให้ความสําคัญกับผู้ร่วมงาน สื่อสารระหว่างกันอย่างสมํ่าเสมอ สร้างความสัมพันธ์เพื่อการ
ทํางานร่วมกันในระยะยาว
• ยึดมันประโยชน์
่
สว่ นรวม ยอมรับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างเพือ่ บรรลุผลสําเร็จร่วมกัน
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5. Sustainable – อย่างยังยื
่ น
• ปฏิบ ัติ ห น้ า ที่อ ย่ า งเต็ม ความสามารถเพื่อ ให้ง านตนเอง หน่ ว ยงาน และองค์ก ร ประสบ
ความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง
• ปกป้ องและมีส่ ว นร่ ว มพัฒ นาเศรษฐกิจ สัง คม และสิ่ง แวดล้ อ มขององค์ ก ร ชุ ม ชน และ
ประเทศชาติ
• คํานึงประโยชน์และการมีส่วนร่วมกับผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตไปพร้อม
กัน
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ส่วนที่ 2
นโยบายและโครงสร้างการกํากับดูแลกิ จการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมวดที่ 1 นโยบายการกํากับดูแลกิ จการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนําหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ขี อง The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) มาใช้เป็ นแนวทาง รวมทัง้
ได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี าํ หรับบริษทั จดทะเบียนมาปรับใช้โดยอนุโลมด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายในการดําเนินงานองค์กร ความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภาคธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุนและ
สังคมโดยรวม เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยังยื
่ น

นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีก่ ลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดถือเป็ นแนวทาง มาจากหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ของ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) และนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดีสาํ หรับบริษทั จดทะเบียนมาปรับใช้โดยอนุ โลม เพื่อการเป็ นองค์กรทีน่ ่ าเชื่อถือ มีความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ าน เพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็ นตัวอย่างทีด่ ใี ห้แก่องค์กรอื่นในตลาดทุนไทย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เป็ น องค์ก รเฉพาะที่จ ัด ตัง้ ตามพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ โดย
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอาํ นาจและหน้าทีใ่ นการวางนโยบายกํากับดูแลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และการปฏิบตั กิ ารอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ทัง้ นี้ โครงสร้าง
คณะกรรมการ องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการสรรหากรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างจากบริษทั ทัวไปที
่
ม่ ผี ถู้ อื หุน้ ทีเ่ สมือนเป็ นเจ้าของกิจการ และมีการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการเพื่อทําหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นในการบริหารกิจการ ดังนัน้ หลักปฏิบตั ิท่ี
เกีย่ วข้องกับการกําหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ การเลือกบุคคลมาเป็ นประธานกรรมการ หลักปฏิบตั ิ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ ฯลฯ จึงไม่ได้นํามาปรับใช้ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลการดําเนินงานของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี มีความโปร่งใส คํานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็ นธรรมมาโดย
ตลอด
องค์ประกอบของนโยบายการกํากับดูแลกิจการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นดังนี้
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1. บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงการกํากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะศูนย์กลาง
การซื้อขายหลักทรัพย์และการให้บริการธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ซึ่งเป็ นกลไกที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่ง
ส่งเสริมและรักษาไว้ซง่ึ ความมันคง
่ ความเป็ นธรรม การตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
และความรับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุน ในการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นไปด้วยความ
ซื่อ ตรง (Integrity) โปร่ ง ใส (Transparency) ยุ ติธ รรม (Fairness) ภายใต้ร ะบบงานที่น่ า เชื่อ ถือ และมีป ระสิทธิภาพ
(Efficiency) ตามมาตรฐานสากล โดยมีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องในทุกภาคส่วน
อีกทัง้ เพื่อให้การดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี
(Good Corporate Governance) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มกี ารกําหนดโครงสร้างการบริหารงานด้วยการ
แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่างหน่ วยงานที่ทําหน้ าที่ด้านการกํากับตลาดกับหน่ วยงานที่ดูแลด้านธุรกิจของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ออกจากกัน โดยทํางานเป็ นอิสระต่อกัน ซึง่ จะช่วยให้มกี ารถ่วงดุล (Check and Balance) กันและกันอย่าง
เหมาะสม
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมุ่งเน้นการจัดหาสินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพ ด้วยการส่งเสริมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดขี องบริษัทจดทะเบียนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุ นให้บริษัทจดทะเบียนเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง เท่าเทียม และโปร่งใส เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์สะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริงของหลักทรัพย์ และสนับสนุนให้
เกิดสภาพคล่องในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ สนับสนุ นและส่งเสริมหลักบรรษัทภิบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลของ
บริษทั จดทะเบียน โดยมีการศึกษาผลดีผลเสียและรับฟั งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในตลาดทุน
รวมทัง้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทย ทัง้ การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยโดยรวม ตลอดจนการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการลงทุนให้แก่ผลู้ งทุน ประชาชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้ตลาดทุนไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย่าง
ยังยื
่ นทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

2. การคํานึ งถึงบทบาทต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมันดํ
่ าเนินงานด้วยความรับผิดชอบและกํากับดูแลให้การดําเนินงานของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความโปร่งใส คํานึงถึงประโยชน์และความเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีแนวทาง
ในการปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หมวดที่ 1 นโยบายและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินกิจการ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็ นส่วนสําคัญในกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ นี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จดั ให้มชี ่องทางการสื่อสารทีห่ ลากหลายและมีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้สามารถสื่อสารข้อมูล
สําคัญไปยังผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างทัวถึ
่ งและรวดเร็ว โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในการรับรูข้ อ้ มูลของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ ในการดําเนินกิจการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การพัฒนาสินค้าและบริการ จะมี
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การศึกษาผลดีผลเสียของการดําเนินการดังกล่าว ตลอดจนรับฟั งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เ สีย
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และผูม้ ี
ส่วนได้เสียในการสร้างความมังคั
่ ง่ ความมันคงทางการเงิ
่
น ความยังยื
่ นของกิจการ ตลอดจนความยังยื
่ นของเศรษฐกิจ
สังคมและสิง่ แวดล้อม

3. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กํากับดูแลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและผูม้ ี
ส่วนได้เสียโดยยึดหลักความถูกต้อง ความเหมาะสมของข้อมูลทีค่ วรเปิ ดเผย ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่ าเชื่อถือ โดยข้อมูลที่เปิ ดเผยนัน้ ประกอบด้วยข้อมูลการดําเนินงานของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน ให้มกี ารเปิ ดเผยผ่านรายงานประจําปี และ
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. บทบาทและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
การดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอํานาจหน้าทีว่ างนโยบาย
กํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบตั กิ ารอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามทีพ่ ระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าทีบ่ ริหารกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ให้เป็ นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมติของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย่ วกับขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดไว้
ในกฎบัตรของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุ มตั ใิ ห้จดั ทําเป็ นลายลักษณ์
อักษร
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หมวดที่ 2
โครงสร้างการกํากับดูแลกิ จการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
1. คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีองค์ประกอบ จํานวนกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ ง รวมถึงการสรรหา
กรรมการ 2 และการเลือกประธานกรรมการตามทีก่ าํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3
1

2

สําหรับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั ประโยชน์ตอบแทนตามทีท่ ป่ี ระชุมสมาชิกของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด 4 รวมถึงผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้รบั เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่
3

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด 5 ทัง้ นี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้คณะอนุ กรรมการ
4

สรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนเป็ น ผู้พิจ ารณากลัน่ กรองนโยบายและหลัก เกณฑ์ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนสํา หรับ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ต ามที่ กํ า หนดในพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ 6 กฎบัตรคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงข้อกําหนดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงมีอาํ นาจหน้าที่
5

กํากับดูแล วางนโยบาย ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มกี ารเติบโตอย่างยังยื
่ นและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มติของคณะกรรมการ และกฎหมาย รวมทัง้ ข้อกําหนดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต โดยคํานึงถึงประโยชน์ สูงสุดขององค์กร ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ท่เี กี่ยวข้อง และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ องค์ป ระกอบและวาระการดํา รงตํ า แหน่ ง ของคณะกรรมการ ความรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการ หน้าที่ของคณะกรรมการ หน้าที่ของประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การประเมินการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงและบุคลากร และการพัฒนากรรมการ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงและบุคลากร เป็ นไปตามทีร่ ะบุในกฎบัตรคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

2

เพื่อเป็ นแนวทางในการสรรหาบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอชื่อไปยังคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตลาดหลักทรัพย์นนั ้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นสมควรกําหนดกรอบคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นเพิม่ เติม
กล่าวคือ นอกเหนือจากจะต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกําหนดแล้ว ยังจะต้องมีวุฒกิ ารศึกษา
ตัง้ แต่ระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป และต้องมีความรูห้ รือประสบการณ์ในการทํางานในด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั ตลาดทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี ดว้ ย
3 อ้างอิงพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 159 - 163
4 อ้างอิงพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 177
5 อ้างอิงพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 164
6 อ้างอิงพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 170 - 177
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. คณะอนุกรรมการที่แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการชุดต่าง ๆ โดยอาศัยอํานาจตามทีก่ ําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 7 เพื่อการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละเพื่อช่วยสนับสนุ นการปฏิบตั หิ น้าที่
6

ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกลันกรองงานสํ
่
าคัญทีจ่ าํ เป็ นต้องอาศัยความรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
โดยมี ค วามเป็ นอิ ส ระในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ ซึ่ ง
คณะอนุกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการด้านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ได้แก่
(1) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3) คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยังยื
่ น
(4) คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(5) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) คณะอนุกรรมการกฎหมาย
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่
(1) คณะอนุกรรมการวินยั
(2) คณะกรรมการอุทธรณ์
(3) คณะอนุกรรมการกองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ น
ผู้พจิ ารณากลันกรองรายชื
่
่อผู้ท่จี ะดํารงตําแหน่ งในคณะอนุ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการแต่งตัง้ ต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(2) ไม่เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีก่ ระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) ไม่เป็ นข้าราชการซึง่ มีตําแหน่ งหรือเงินเดือนประจํา ข้าราชการการเมือง หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
(4) ไม่เป็ นผูท้ พ่ี น้ จากตําแหน่งเนื่องจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มมี ติให้ออก
(5) เป็ นบุคคลทีม่ กี ารปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
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อีกทัง้ เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะอนุ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็ นไปอย่างอิสระและสอดคล้องตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ประธานกรรมการจะไม่เป็ นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
รายละเอียดเกีย่ วกับองค์ประกอบและวาระการดํารงตําแหน่ง หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ และข้อมูลอืน่ ๆ ของ
คณะอนุ กรรมการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดชี ุดต่ าง ๆ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะอนุ กรรมการซึ่งได้รบั
อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายละเอียดเกีย่ วกับองค์ประกอบและวาระการดํารงตําแหน่ ง หน้าที่
และความรับผิดชอบ และข้อมูลอื่น ๆ ของคณะอนุ กรรมการด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง เป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ มีการเปิ ดเผยไว้บน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.1 คณะอนุกรรมการด้านการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
2.1.1 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และประธานอนุ ก รรมการตรวจสอบได้ร ับ การ
แต่งตัง้ จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่านแต่ไม่
เกิน 5 ท่าน และไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งต้องเป็ นกรรมการทีม่ าจากการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยอนุ กรรมการทุกท่านเป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากการบริหารงานภายใน (Non-Executive Directors)
และอย่างน้อย 1 ท่าน เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชี การเงิน หรือการตรวจสอบ
นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุ นหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ประธานอนุ กรรมการตรวจสอบจะไม่ดาํ รง
ตําแหน่ งเป็ นอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ ง อนุ กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และอนุ กรรมการวินัย สําหรับในส่วน
ของอนุ กรรมการตรวจสอบนัน้ จะไม่ดํารงตําแหน่ งเป็ นประธานอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ ง ประธานอนุ กรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และประธานอนุกรรมการวินยั
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) การสอบทานรายงานทางการเงิน ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธติ ลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลอดจนนโยบายทางบัญชี และรายการทีส่ าํ คัญหรือรายการผิดปกติทม่ี ผี ลกระทบต่องบการเงิน
(2) การสอบทานการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ พิจารณาแผนงาน ทรัพยากร งบประมาณ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง การจ่ายผลตอบแทนและประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(3) การให้คํ า แนะนํ า เกี่ย วกับ การแต่ ง ตัง้ เลิก จ้า ง กํ า หนดค่ า ตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี และ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธติ ลาดหลักทรัพย์ฯ
(4) การพิจารณาและประเมินผลความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสีย่ งของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
(5) การดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบ
ภายในทีก่ ลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
(6) การสอบทานและดําเนินการต่อการแจ้งเบาะแสและการกระทําทีท่ ุจริต
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2.1.2 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะอนุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
และประธานอนุ ก รรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนได้ร ับการแต่ งตัง้ จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน และไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งต้องเป็ น
กรรมการที่มาจากการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ประธานอนุ กรรมการ
สรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนต้อ งเป็ น กรรมการที่ม าจากการแต่ ง ตัง้ โดยคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) พิ จ ารณากลัน่ กรองรายชื่อ อนุ ก รรมการของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ รวมถึ ง กรรมการและ
อนุกรรมการของบริษทั ย่อย ตลอดจนกลันกรองรายชื
่
่อผูเ้ ชีย่ วชาญของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึงสรรหา
ผูบ้ ริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อย
(2) พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับผลตอบแทนสําหรับคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการบริษัทย่อยทีค่ ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตัง้ รวมถึง กรรมการและผูจ้ ดั การ
และผูบ้ ริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) พิจารณาแผนสืบทอดบุคลากร (Succession Plan) และภาพรวมโครงสร้างผลตอบแทนของ
พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.1.3 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิ บาลและความยังยื
่ น
คณะอนุ ก รรมการบรรษั ท ภิ บ าลและความยั ง่ ยื น (Sustainability Committee) และประธาน
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยังยื
่ นได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน และไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งต้องเป็ นกรรมการทีม่ าจากการ
แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ ประธานอนุ กรรมการบรรษัทภิบาลและความ
ยังยื
่ นต้องเป็ นกรรมการทีม่ าจากการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรรมการที่
ได้รบั การเลือกตัง้ จากสมาชิก
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยังยื
่ น มีหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาและให้คําแนะนํ าต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการกําหนดกรอบนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ ตลอดจนกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒ นาด้า นความยังยื
่ นของกลุ่ ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มมี าตรฐาน สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ามมาตรฐานด้านการกํากับดูแลกิจการและด้านความ
ยังยื
่ นทัง้ ในระดับประเทศ และในระดับสากล
(2) ให้คําแนะนําในการกําหนดกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านบรรษัทภิบาล และด้าน
ความยังยื
่ นของผูม้ สี ่วนได้เสีย ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ สามารถพัฒนาโครงสร้างและระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี มี
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แนวปฏิบตั ทิ ด่ี คี วบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ส่งเสริมการลงทุน
อย่างมีความรับผิดชอบ
2.1.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุ กรรมการบริห ารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และประธานอนุ กรรมการ
บริหารความเสีย่ งได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยอนุ กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า
5 ท่าน แต่ไม่เกิน 9 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
(1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน
(2) กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเงิน บัญชี การบริหารความเสีย่ ง หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า
2 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้อง
เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านการบริหารความเสีย่ ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ต่ อ นโยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี่ย งองค์ ก ร (Risk
Management Policy and Framework) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงนโยบายการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของ
ระบบสารสนเทศและความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ ตลอดจนการกําหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้และความ
เบี่ยงเบนของระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk appetite and tolerance) เพื่อนํ าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาให้ความเห็นและอนุมตั ิ
(2) พิจารณา ให้คาํ แนะนํา และให้ความเห็นเรื่องการบริการความเสีย่ งระดับองค์กร ผลการประเมิน
ความเสีย่ ง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสีย่ ง ครอบคลุมความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมันคง
่
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน และความเสีย่ งทางการเงินและการลงทุน
2.1.5 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอนุ ก รรมการเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information Technology Committee) และประธาน
อนุ กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยอนุ กรรมการ
จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 9 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
(1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน
(2) กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมบริษทั หลักทรัพย์ไทย
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คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมการดําเนินงานและให้ข้อคิด เห็นที่เป็ น ประโยชน์ ต่อการพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง สนับสนุนให้มกี ารพัฒนานวัตกรรมและการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
เพื่อยกระดับตลาดทุนไทย
(2) พิจ ารณาและอนุ ม ัติก ารจัด หาสํ า หรับ โครงการด้ า นเทคโนโลยีส ารสนเทศหรือ งานการ
บํารุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้วงเงินทีค่ ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
2.1.6 คณะอนุกรรมการกฎหมาย
คณะอนุ กรรมการกฎหมาย (Legal Committee) ได้รบั การแต่ งตัง้ จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกอบด้วยอนุกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 9 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
(1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ อย่างน้อย 1 ท่าน
(2) กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมาย และ/หรือ ตลาดทุน
ทัง้ นี้ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นประธานอนุ กรรมการกฎหมาย โดยอนุ กรรมการกฎหมาย
ต้องไม่เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จดั การ รองผู้จดั การหรือผู้ซ่งึ ดํารงตําแหน่ ง
เทียบเท่าทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นของบริษทั หลักทรัพย์
คณะอนุกรรมการกฎหมาย มีหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) ให้คําปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลุม่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องเกีย่ วกับปั ญหาข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนระเบียบข้อกําหนดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) พิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลที่สําคัญอันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินงานไปข้างหน้ าของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Forward Looking) และให้คําปรึกษาในเรื่องเกีย่ วกับการดําเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
เชิงรุก (Proactive) หรือในเรื่องทีเ่ ป็ นการป้ องกันรักษา (Precaution) ประโยชน์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.2 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 คณะอนุกรรมการวิ นัย
คณะอนุ กรรมการวินัย (Disciplinary Committee) ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกอบด้วยอนุกรรมการ 5 ท่าน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 ท่าน
(2) ผู้มคี วามรู้และประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงิน
เป็ นอย่างดี 1 ท่าน
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(3) ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมาย 1 ท่าน
(4) กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผูบ้ ริหารทีม่ ตี ําแหน่ งไม่น้อยกว่าผูช้ ่วยผูจ้ ดั การที่
ได้รบั มอบหมายจากกรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 ท่าน
ทัง้ นี้ ในกระบวนการสรรหาอนุ ก รรมการวินัย นัน้ กํา หนดให้อ นุ ก รรมการวินัย ที่เ ป็ น กรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องเป็ นกรรมการทีม่ าจากการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
อนุกรรมการวินยั ทีเ่ ป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงินเป็ น
อย่ า งดีนัน้ ต้อ งสรรหาจากบุค คลภายนอกที่มีค วามเป็ น อิส ระ ซึ่ง ไม่ เ ป็ นกรรมการผู้มีอํา นาจลงนามผูก พันบริษัท
หลักทรัพย์ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การหรือผูซ้ ง่ึ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าทีเ่ รียกชือ่ อย่างอื่น ในปั จจุบนั ของบริษทั หลักทรัพย์
คณะอนุกรรมการวินยั มีหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝื นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่ าฝื นข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานการลงโทษให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ยกเว้นกรณีความผิดและลงโทษ
ดังต่อไปนี้ ให้คณะอนุ กรรมการวินัยพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา
ความผิดและลงโทษ
(ก) การสังเพิ
่ กถอนหลักทรัพย์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(ข) การสังห้
่ ามบริษทั สมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าทําการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นการชัวคราว
่
(ค) การสังเพิ
่ กถอนสมาชิกภาพของบริษทั สมาชิก
(ง) กรณีอ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
(2) พิจารณาและสังการอื
่
่นใดเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยการพิจารณาความผิดและลงโทษ
ทางวินยั ตลอดจนการปฏิบตั อิ ่นื ใดทีจ่ าํ เป็ นต่อกระบวนการพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินยั
2.2.2 คณะกรรมการอุทธรณ์
คณะกรรมการอุทธรณ์ (Appeal Committee) ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยกรรมการอุทธรณ์จาํ นวนไม่
น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน ซึง่ ในจํานวนนี้อย่างน้อยต้องเป็ นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์สงู ด้านกฎหมาย
ด้านการบัญชีและการเงิน และด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ด้านละ 1 ท่าน และกรรมการอุทธรณ์ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ
ผูอ้ อกคําสังลงโทษ
่
โดยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็ นกรรมการอุทธรณ์ไม่ได้
คณะกรรมการอุทธรณ์ มีหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาคําขออุทธรณ์คําสังลงโทษของคณะกรรมการตลาดหลั
่
กทรัพย์ฯ คณะอนุ กรรมการ
วินัย และกรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าผู้อุทธรณ์มไิ ด้กระทําความผิดอันเป็ นการฝ่ าฝื นข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จริงตามทีข่ ออุทธรณ์หรือไม่
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(2) พิจารณาคําขอทุเลาการบังคับตามคําสังลงโทษ
่
(ถ้ามี) โดยอาจกําหนดเงื่อนไขหรือหลักประกัน
ใด ๆ ตามทีจ่ าํ เป็ นด้วยก็ได้
(3) ทําความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาสังการให้
่
ลงโทษ ลดโทษ
หรือไม่ลงโทษ หรือยืนยันตามคําสังลงโทษที
่
่มกี ารอุทธรณ์ หรือสังการอย่
่
างหนึ่งอย่างใดในประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ได้
อุทธรณ์มา
(4) มีคําสังให้
่ ยุตแิ ละจําหน่ายคําอุทธรณ์ ในกรณีทผ่ี อู้ ุทธรณ์ได้ถอนคําอุทธรณ์ไปก่อนหรือระหว่าง
การพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์
2.2.3 คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์
คณะอนุ กรรมการกองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์ (Securities Investor Protection Fund Committee)
ประกอบด้วยอนุกรรมการจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
(1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีค่ ณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่งตัง้ 1 ท่าน
(2) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีส่ มาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกตัง้ 1 ท่าน
(3) สมาชิกกองทุนทีส่ มาชิกกองทุนเลือกตัง้ 1 ท่าน
(4) นายกสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย 1 ท่าน
(5) กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย 1 ท่าน
(6) ผูบ้ ริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ระดับไม่น้อยกว่าผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทีด่ แู ลสายงานกํากับบริษทั สมาชิก 1 ท่าน
โดยให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่งตัง้
เป็ นประธานอนุกรรมการกองทุน
คณะอนุกรรมการกองทุนคุม้ ครองผูล้ งทุนในหลักทรัพย์ มีหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญโดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) กําหนดนโยบายการลงทุนของเงินลงทุนโดยอาจกําหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ใดตามทีเ่ ห็นสมควร
(2) พิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เพื่อ ให้ค วามคุ้ม ครองแก่ ผู้ล งทุ น ที่ย่ืน คํ า ขอรับ ความคุ้ม ครองจากกองทุ น คุ้ม ครองผู้ล งทุ น ใน
หลักทรัพย์
(3) สร้างความมันใจให้
่
แก่นกั ลงทุนทีซ่ อ้ื ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ฝ่ ายจัดการ
3.1 ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั แต่ งตัง้ จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้ าที่บริหารกิจการของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจบังคับบัญชา
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พนักงานและลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง ผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
กิจการทีเ่ กีย่ วกับบุคคลภายนอกด้วย โดยอาจมอบหมายเป็ นหนังสือให้บุคคลใด ๆ ปฏิบตั กิ จิ การบางอย่างแทนโดยไม่
ขัดต่อระเบียบหรือข้อบังคับทีค่ ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดไว้ และผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังเป็ นผูท้ ํา
หน้าทีใ่ นนามตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการให้ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ รวมถึงต่อบุคคลภายนอกด้วย ทัง้ นี้
การแต่งตัง้ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง และอํานาจหน้าทีข่ องผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดไว้
ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 8
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3.2 คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจั ด การ (Management Committee) ได้ ร ั บ การแต่ ง ตั ้ง จากกรรมการและผู้ จ ั ด การ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยบุคคลซึง่ ดํารงตําแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นประธานคณะกรรมการจัดการ และ
(2) รองผู้จดั การและผู้ดํารงตําแหน่ งเทียบเท่าหัวหน้ าสายงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นกรรมการโดย
ตําแหน่ง
คณะกรรมการจัดการ มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) กลัน่ กรองและให้ค วามเห็น แก่ ฝ่ ายจัด การเกี่ย วกับ นโยบาย เป้ า หมายเชิง กลยุ ท ธ์ แผนงานและ
งบประมาณ
(2) ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบตั งิ านตามนโยบาย เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ
(3) ติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(4) ติดตามดูแลการบริหารจัดการงานให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้ าหมายองค์กร รวมถึงมติของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(5) กําหนดนโยบาย หลักการ ระบบ และแนวทางเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยรวม ตลอดจน
กําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยรวม
(6) พิจารณาเสนอแนะและกลันกรองโครงสร้
่
างองค์กร โครงสร้างเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
(7) พิจ ารณาและกํา หนดแผนสืบ ทอดบุ ค ลากร (Succession Plan) สํา หรับ ตํ า แหน่ ง ที่มีค วามสํา คัญต่ อ
องค์กร
(8) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดตามทีก่ รรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมาย
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4. การกํากับดูแลกิ จการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสามารถ
แบ่งตามโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 9 ออกเป็ นสองกลุ่มหลัก ได้ดงั นี้
8

กลุม่ ที่เป็ นธุรกิ จหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Core Exchange Function)
ธุรกิจในกลุ่มนี้จะเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กําหนดใน
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยกลุ่มธุรกิจนี้ประกอบด้วยบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
(1) บริษทั ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TFEX)
(2) บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (TSD)
(3) บริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (TCH)
(4) บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด (TNVDR)
(5) บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนต่างด้าว จํากัด (TTF)
กลุ่ ม ที่ เป็ นธุ ร กิ จใหม่ แ ละธุ ร กิ จที่ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (New Business &
Infrastructure Development Function)
ธุรกิจในกลุ่มนี้จะเป็ นธุรกิจทีม่ ุ่งเน้นในส่วนทีเ่ ป็ นธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกีย่ วกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อเป็ นการวางรากฐานทีม่ นคงด้
ั่
านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของตลาดทุนให้แก่ผรู้ ่วมตลาด ซึง่ นอกจากจะเป็ นการยกระดับการให้บริการด้วยการลดกระบวนการทีม่ คี วามซํ้าซ้อน
ของภาคอุ ต สาหกรรมโดยรวมแล้ว ยัง จะช่ ว ยลดต้น ทุ น ของภาคอุ ต สาหกรรมโดยรวมได้ด้ว ย โดยกลุ่ ม ธุ ร กิจ นี้
ประกอบด้วยบริษทั ย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
(1) บริษทั เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิง้ จํากัด (SVH)
(2) บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด (Settrade)
9

โครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รบั ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการประชุมครัง้ ที่
13/2562 เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2563 เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2563
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(3) บริษทั ฟิ นเน็ต อินโนเวชัน่ เน็ตเวิรค์ จํากัด (FinNet)
(4) บริษทั ไลฟ์ ฟิ นคอร์ป จํากัด (LiVE)
(5) บริษทั ดิจทิ ลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จํากัด (DAP)
(6) บริษทั ศูนย์ซอ้ื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ไทย จํากัด (TDX)10
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องทัง้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมถึง การกํา กับ ดูแลการดํา เนิ น งานของทัง้ กลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ให้ส อดคล้อ งกับ กรอบความคาดหวัง ในการ
ดํา เนิ น งานตามที่ร ะบุ ไว้ในพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ 11 จึง กํา หนดให้บริษัทย่อ ยของตลาด
10

หลักทรัพย์ฯ ยึดถือปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณฉบับนี้ดว้ ย โดยคณะกรรมการของบริษทั
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และคณะกรรมการของบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด ได้
อนุมตั นิ โยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของแต่ละบริษทั โดยอ้างอิงสาระสําคัญจากนโยบายการกํากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ กฎหมาย
กฎเกณฑ์การกํากับดูแล รวมถึงมาตรฐานสากลในการประกอบกิจการเป็ นศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์และการเป็ นสํานักหัก
บัญชีตามลําดับ ในส่วนของบริษทั ย่อยอื่น ๆ นัน้ ได้นํานโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ฯ มาปรับใช้ดว้ ย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะบริษทั แม่ ทําหน้าทีก่ ํากับดูแลและยังรวมศูนย์หน่ วยงานทีท่ ําหน้าทีค่ วบคุมและมี
หน่ วยงานสนับสนุ นทัง้ หมดสําหรับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะทีบ่ ริษทั ย่อยเป็ นหน่ วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ทําหน้าทีด่ า้ น
การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ การตลาดและการขาย ตลอดจนการให้บริการเฉพาะกิจสําหรับธุรกรรมหลักของแต่ละ
บริษทั เช่น งานรับฝากหลักทรัพย์ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ งานพัฒนาสินค้าอนุพนั ธ์ เป็ นต้น
ในส่วนของการบริหารงานนัน้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการบริหารงานโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็ นผูก้ าํ หนด
นโยบายที่สําคัญและแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจในภาพรวมของทัง้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มกี ารจัดสรร
ทรัพยากรในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการทีส่ อดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งผ่านนโยบายในการบริหารกิจการทีส่ าํ คัญ ผ่านตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ไปเป็ นกรรมการในคณะกรรมการของบริษทั ย่อย เพื่อให้คณะกรรมการของบริษทั ย่อยพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
ในการสรรหาและแต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการของบริษทั ย่อยนัน้ คณะอนุ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณากลันกรองรายชื
่
่อกรรมการและอนุ กรรมการของบริษัท
ย่อย ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษทั ย่อยในการแต่งตัง้ เพื่อทําหน้าทีก่ าํ กับดูแลและกลันกรอง
่
การดําเนินงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
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บริษทั ศูนย์ซอ้ื ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ไทย จํากัด (TDX) จะเริม่ ประกอบธุรกิจหลังจากได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจ ตามพระราช
กําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั พ.ศ.2561 และได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้เริม่ ประกอบธุรกิจ
11 อ้างอิงพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 154/2
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การกํากับดูแลบริ ษทั ย่อยในกลุ่มที่ เป็ นธุรกิ จใหม่และธุรกิ จที่ เกี่ ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(New Business) 12
การกํากับดูแลบริษัทย่อยในกลุ่ม New Business นัน้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวทางในการ
กํากับดูแลการดําเนินกิจการโดยนํานโยบายทีส่ าํ คัญของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ ด้านการกํากับดูแลกิจการและด้าน
การบริหารงานมาใช้ และจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะอนุ กรรมการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้แก่ คณะอนุ กรรมการตรวจสอบ คณะอนุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุ กรรมการ
บรรษัทภิบาลและความยังยื
่ น คณะอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะอนุ กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะ
ไม่มีการจัดตัง้ คณะอนุ กรรมการขึน้ ใหม่ รวมถึงจะมีการดูแลการตรวจสอบการดําเนินงานโดยหน่ วยงานของตลาด
หลัก ทรัพ ย์ฯ เช่ น หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หน่ ว ยงานบริห ารความเสี่ย ง หน่ ว ยงานกํ า กับ องค์ก ร เป็ น ต้ น
เช่นเดียวกับบริษทั ย่อยอื่น ๆ ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในการบริหารจัดการบริษทั ย่อยในกลุ่ม New Business นัน้ จะมีการส่งผ่านนโยบายในการบริหารกิจการที่
สําคัญผ่านคณะผูบ้ ริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ไปเป็ นกรรมการของบริษทั ในกลุ่ม New Business
ทัง้ นี้ บริษทั เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิง้ จํากัด (SVH) ซึง่ ประกอบธุรกิจด้วยการถือหุน้ (Holding Company) จะทําหน้าทีใ่ น
การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั ย่อยที่อยู่ในกลุ่ม New Business ทัง้ หมด ภายใต้โครงสร้างแบบระนาบ
เดียว (Flat Organization) โดยบริษทั ทีอ่ ยู่ภายใต้ SVH จะทําหน้าทีใ่ นการดําเนินธุรกิจเป็ นหลัก (Operating Company)
และจะไม่เข้าไปลงทุนหรือถือหุน้ ในบริษทั อื่นอีก ซึง่ SVH จะเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษทั ย่อยใน
กลุ่ม New Business ทุกบริษทั ให้สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสอดคล้องกับกรอบความคาดหวังใน
การดําเนินงานตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 154/2 โดยเฉพาะหน้าทีส่ าํ คัญ ได้แก่ การมี
หลักเกณฑ์การรับสมาชิกทีเ่ ป็ นธรรม การมีมาตรการป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการมีการ
จัดการข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่มปี ระสิทธิภาพและเป็ นธรรม โดยอนุ โลมด้วย และคณะกรรมการของ SVH จะ
รายงานผลการดําเนินการของบริษทั ย่อยที่อยู่ในกลุ่ม New Business ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเป็ น
รายไตรมาส เว้นแต่รายงานสําคัญทีจ่ ะมีการรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบเมื่อเกิดเหตุ เช่น เหตุ
incident ในระบบงานสําคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบเป็ นวงกว้าง การเข้าตรวจสอบโดยหน่ วยงานที่มอี ํานาจกํากับดูแล
เป็ นต้น ซึง่ เป็ นแนวทางเดียวกับบริษทั ย่อยอื่น ๆ ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ เพื่อให้การดําเนินการที่สําคัญของบริษัทย่อยในกลุ่ม New Business ได้ผ่านการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกําหนดให้การพิจารณาเกีย่ วกับการดําเนินธุรกรรมที่เป็ นเรื่องที่สําคัญ
(Key Transactions) ของบริษทั ในกลุ่ม New Business ดังต่อไปนี้ ต้องนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนดําเนินการ
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แนวทางการกํากับดูแลบริษัทย่อยในกลุ่มที่เป็ นธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกีย่ วกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (“New Business”) เป็ นไป
ตามมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยเป็ นแนวทางที่ใช้ในกรณีท่ี
บริษทั เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิง้ จํากัด มีการถือหุน้ ร้อยละ 100 ในบริษทั ย่อยในกลุ่ม New Business โดยหากมีการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการ
ถือ หุ้น ที่น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 100 จะมีก ารกํ า หนดแนวทางการกํ า กับ ดู แ ลให้ส อดคล้อ งกับ สัด ส่ ว นการถือ หุ้น ดัง กล่ า วและนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

การเพิม่ ทุนหรือลดทุนของบริษทั ทีถ่ อื หุน้ โดย SVH
การระงับหรือหยุดประกอบธุรกิจของบริษทั ทีถ่ อื หุน้ โดย SVH
การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ หรือการขายหุน้ ในบริษทั ทีถ่ อื หุน้ โดย SVH
การมีพนั ธมิตรร่วมลงทุนในบริษทั ทีถ่ อื หุน้ โดย SVH
การควบรวมกิจการของบริษทั ทีถ่ อื หุน้ โดย SVH
การจัดตัง้ บริษทั ใหม่ภายใต้ SVH

การกํากับดูแลบริษทั ร่วม
ในส่วนของการกํากับดูแลบริษัทร่วมซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์เพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวทางในการกํากับดูแลโดยส่งผ่านนโยบายใน
การบริหารกิจการทีส่ าํ คัญ ผ่านตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ไปเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
ของบริษทั ร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้มกี ระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษทั ร่วม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุน

5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทีด่ ี โดยสนับสนุนฝ่ ายจัดการให้มกี าร
กําหนดระเบียบวิธกี ารปฏิบตั ิงาน และจัดโครงสร้างการทํางานให้มกี ารแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานให้เกิด การ
ถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน กําหนดอํานาจดําเนินการทีช่ ดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีระบบการติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน โดยมอบหมายให้คณะอนุ กรรมการตรวจสอบ กํากับดูแลและสอบทานระบบควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และฝ่ ายตรวจสอบภายใน ดําเนินการสอบทานระบบควบคุมภายในด้านการ
ดําเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงความมันคงปลอดภั
่
ย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดตามกรอบแนวปฏิบตั ดิ ้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO)
ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นหน่ วยงานอิสระขึน้ ตรงต่อคณะอนุ กรรมการตรวจสอบ ส่วนงานด้านการบริหารให้
ขึน้ ตรงต่อกรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีสทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นในการ
ตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของ
กระบวนการและระบบงานคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามแผนตรวจสอบทีไ่ ด้รบั อนุ มตั โิ ดยคณะอนุ กรรมการตรวจสอบ โดย
แผนตรวจสอบประจํา ปี จัด ทํ า ขึ้น ตามแนวความเสี่ย ง (Risk-based Approach) ซึ่ง จะมีก ารทบทวนระหว่ า งปี ใ ห้
สอดคล้องกับความเสีย่ งทีเ่ ปลี่ยนแปลง โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามความ
คืบหน้าการดําเนินการของฝ่ ายจัดการโดยตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
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6. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสําคัญต่ อการบริหารความเสี่ยง โดยกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลทัวทั
่ ง้ องค์กร รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มีการ
ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร มีการแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรูค้ วาม
เชี่ย วชาญและประสบการณ์ ใ นการบริห ารความเสี่ย งเพื่อ กลัน่ กรองและให้ค วามเห็น รวมทัง้ ข้อ เสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ ายจัดการ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการดําเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ งเป็ นไปตาม
นโยบาย กรอบ และกระบวนการบริห ารความเสี่ย งขององค์ก ร รวมทัง้ มีก ารรายงานความเสี่ย งสํา คัญ ของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ ฝ่ ายบริหารความเสีย่ งทําหน้าทีเ่ ป็ น
ผู้ประสานงานด้านความเสีย่ ง รวมถึงสนับสนุ นและให้แนวทางในการปฏิบตั ติ ามกรอบและกระบวนการบริหารความ
เสีย่ งกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการบริหารความเสีย่ งของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ดําเนินการได้
อย่างเหมาะสม เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าํ หนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ครอบคลุมความเสีย่ งและประเด็นสําคัญ
ขององค์กรได้อย่างครบถ้วน ทัง้ ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ ความเสีย่ งด้าน
การปฏิบตั งิ าน และความเสีย่ งทางการเงินและการลงทุน เป็ นต้น

7. ภาพรวมอํานาจดําเนิ นการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงคณะอนุ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
แต่งตัง้ มีอาํ นาจอนุมตั แิ ละอํานาจดําเนินการตามขอบเขตบทบาทหน้าทีซ่ ง่ึ กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎเกณฑ์ ระเบียบ ตลอดจนกฎบัตรต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การควบคุมทีเ่ หมาะสม คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุ มตั คิ ่มู อื อํานาจดําเนินการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ สอดคล้องตามมติและนโยบายจาก
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อกําหนดระดับอํานาจดําเนินการไปยังฝ่ ายจัดการในเรื่องต่าง ๆ โดยคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นผูม้ อบอํานาจให้แก่ผจู้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ผจู้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นผูพ้ จิ ารณา
การมอบอํานาจต่อให้ผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสม เพื่อกระจายอํานาจในการตัดสินใจและสังการตาม
่
หน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
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ส่วนที่ 3
นโยบายและจรรยาบรรณ
หมวดที่ 1
นโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนิ นกิ จการ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเจตนารมณ์ในการดําเนินกิจการที่มุ่งเน้นการสนับสนุ นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม และมีความเป็ นกลาง ทัง้ นี้ จะ
ดําเนินกิจการอย่างมีจริยธรรมและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด

1. การปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
มุ่งเน้นการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยุตธิ รรม ให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตระหนักถึงผลประโยชน์และความเป็ นเจ้าของและสิทธิอนั ชอบธรรมในทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาของบุคคลอื่น จัดให้มชี ่องทางในการรับฟั งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ่วนได้เสีย และมีการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และเหมาะสมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
(1) การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า มุ่งมันพั
่ ฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการ
สร้างความเข้าใจในสินค้าและบริการโดยยึดหลักของความรับผิดชอบ และความโปร่งใส มีการปฏิบตั ิตามสัญญา
ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของ
ลูกค้าอย่างจริงจัง ไม่นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ่นื ตลอดจนมีการติดตามวัดผลความพึง
พอใจของลูกค้าเพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ
(2) การปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า จัดให้มกี ระบวนการจัดหาทีด่ ําเนินการอย่างโปร่งใส สร้างการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรมระหว่างคู่คา้ และมีการปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ อย่างเสมอภาค บนพืน้ ฐานของการรับคุณค่าและประโยชน์ทเ่ี ป็ นธรรมต่อทัง้
สองฝ่ าย ส่งเสริมให้ค่คู า้ มีการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและการให้บริการ สนับสนุ นให้
คู่คา้ ให้ความสําคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและคํานึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงมีการติดตามและประเมินผล
คู่คา้ อย่างสมํ่าเสมอเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยังยื
่ น
(3) การปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้ ยึดถือนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้อย่างมีวนิ ัย โปร่งใส กรณีทไ่ี ม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในข้อตกลง หรือสัญญาระหว่างกัน ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
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และป้ องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมถึงบริหารเงินเพื่อให้เจ้าหนี้มนใจในฐานะทางการเงิ
ั่
นและความสามารถในการ
ชําระหนี้ทด่ี ี
(4) การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน ดูแลและปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึง
ให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานที่สามารถเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรม ดูแลสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน และจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้ ต้องไม่น้อยกว่าทีก่ ฎหมายกําหนด พัฒนาทักษะความรู้
และความสามารถพนักงานอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย และให้ความรูเ้ กีย่ วกับการออม การลงทุน การบริหารจัดการ
การเงินส่วนบุคคลเพื่อรองรับการเกษียณเพิม่ เติมจากการจัดตัง้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน ตลอดจน
เตรียมแผนสืบทอดบุคลากร (Succession Plan) ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนตําแหน่ งทีส่ าํ คัญ ทีส่ อดคล้องกับ
ทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร
(5) การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่ง ยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและจริยธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
รวมถึงต้องปกป้ องรักษาข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนของคู่แข่งด้วย
(6) การปฏิ บตั ิ ต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้นแบบพลเมืองดีทม่ี สี ่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน
และสิง่ แวดล้อม สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม มีการนํา
องค์ความรูข้ ององค์กรไปเผยแพร่ให้กบั ประชาชนทัวไปและผู
่
ส้ นใจ และให้ความสําคัญกับการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
ภายในองค์กรอย่างจริงจัง รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
(7) การปฏิ บตั ิ ต่อภาครัฐและหน่ วยงานราชการ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่ วยงานราชการในการร่วมประชุม ให้ขอ้ คิดเห็นและ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการสนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนไม่กระทําการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการมีการดําเนินการทีไ่ ม่เหมาะสม
(8) การไม่ละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน กําหนดนโยบายเกีย่ วกับความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน
ความมันคงและความก้
่
าวหน้าทางอาชีพ และหลักการอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงาน รวมทัง้ ทําให้มนใจได้
ั่
ว่าพนักงาน
มีความรูค้ วามชํานาญทีจ่ าํ เป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนมีความเข้าใจในข้อพึงปฏิบตั ิ มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง แนวทาง
ปฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนดไว้ และได้รบั โอกาสในการพัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถเพื่อให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม
ของการดําเนินธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ ยังกําหนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุ ษยชนโดย
ถือเป็ นส่วนหนึ่งในการดําเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดหลักสิทธิมนุษยชนใด ๆ
(9) การไม่ละเมิ ดทรัพย์สินทางปั ญญา รับรู้และตระหนักถึงความเป็ นเจ้าของและสิทธิอนั ชอบธรรมใน
ทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญญาของบุ คคลอื่น ดัง นัน้ ในการดํา เนิ น ธุ ร กิจใด ๆ ของกลุ่ ม ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ที่จ ะต้อ งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยการทําซํ้า ดัดแปลง เผยแพร่ใด ๆ จะต้องได้รบั ความ
ยินยอมจากเจ้าของหรือผูม้ สี ทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื่นก่อน เว้นแต่การกระทํานัน้ ไม่เป็ นการขัดต่อการ
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แสวงหาประโยชน์ตามปกติจากทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื่นและไม่เป็ นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิอนั ชอบด้วย
กฎหมายในทรัพย์ส ิน ทางปั ญญาของบุ ค คลอื่น เกิน สมควร เช่ น การนํ า ทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญาของบุ ค คลอื่นมาใช้
ศึกษาวิจยั งานโดยมิได้แสวงหากําไร การติชมวิจารณ์ การเสนอรายงานโดยอ้างอิงเจ้าของลิขสิทธิในงานนั
น้ เป็ นต้น
์

2. การต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์รปั ชัน
มุ่งเน้นการดําเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด ไม่ให้คาํ มันสั
่ ญญาหรือมีสว่ น
เกีย่ วข้องกับการติดสินบนหรือการทุจริตและคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ ไม่เรียกร้อง ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์อน่ื ใด
กับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกกลุ่ม อาทิ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ คู่คา้ ลูกค้า ฯลฯ ทีอ่ าจมีความเสีย่ งต่อการ
เกิดทุจริตคอร์รปั ชัน หรืออาจมีผลทําให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เสียหาย รวมถึงรักษา
ความเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุ นทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่งหรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรมีส่วนเกีย่ วข้องหรือ
ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
นอกจากนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่ว่าจ้าง เสนอแต่งตัง้ หรือแต่งตัง้ เจ้าพนักงานของรัฐซึง่ มีอาํ นาจกํากับ
ดูแลกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง เป็ นกรรมการ อนุกรรมการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือทีป่ รึกษาของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อป้ องกันประเด็นด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้อํานาจที่กระทบต่ อความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
ทัง้ นี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้การสนับสนุ นต่อหน่ วยงาน องค์กร หรือกิจกรรมที่เป็ นการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รปั ชัน โดยมีกระบวนการพิจารณาทีโ่ ปร่งใสและมีขนั ้ ตอนในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการ
สนับสนุนนัน้ ไม่ได้ถกู นําไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบนหรือการทุจริตและคอร์รปั ชัน

3. การป้ องกันการฟอกเงิ น
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่รบั โอน/โอน หรือเปลีย่ นสภาพ
ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระทําความผิด รวมถึงไม่สนับสนุนการทําธุรกรรมทีอ่ าจเข้าข่ายการฟอกเงิน เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดใช้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นช่องทางหรือเครื่องมือในการอําพรางแหล่งทีม่ าของทรัพย์สนิ ที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4. การป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสําคัญกับการป้ องกันการเกิดรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยผูม้ สี ่วนได้เสียไม่ว่าทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ต้องไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องในการตัดสินใจ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้ปฏิบตั โิ ดย
คํานึงถึงประโยชน์ ขององค์กรเป็ นสําคัญ อีกทัง้ ยังไม่สนับสนุ นให้มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ รายการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ดังกล่าวมีความจําเป็ นและเป็ นรายการทีท่ าํ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการจัดโครงสร้าง
หน่ วยงานและบุคลากรทีด่ แู ลข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับแยกต่างหากอย่างชัดเจน และมีการกําหนดแนวปฏิบตั เิ พื่อป้ องกัน
การรัวไหลของข้
่
อมูลไปยังผูท้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้อง

5. การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งหลักทรัพย์
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องเป็ นไป
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อ
ดํารงรักษาไว้ซง่ึ ความไว้วางใจของสาธารณชนในการทําหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

6. การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ
ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยไม่ใช้ขอ้ มูลที่
ได้รบั จากการปฏิบตั ิงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่นื รวมถึงไม่เปิ ดเผยหรือแสดงความคิดเห็นต่อ
สาธารณะหรือบุคคลภายนอกซึง่ ข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับหรือข้อมูลทีไ่ ม่พงึ เปิ ดเผย โดยทีไ่ ม่มอี ํานาจหน้าที่
ตลอดจนต้องรักษาความลับขององค์กรมิให้รวไหลไปยั
ั่
งผู้ท่ไี ม่เกี่ยวข้อง และปฏิบตั ติ ามมาตรการการกําหนดชัน้
ความลับของข้อมูลตามระดับความสําคัญของข้อมูลและวิธกี ารในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อระมัดระวังไม่ให้
เกิดผลกระทบกับองค์กร หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย

7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดให้มกี ารบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต้องพึงระมัดระวังเพื่อให้มกี ารใช้งานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมาย
คําสัง่ นโยบาย และระเบียบวิธปี ฏิบตั ิในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
กําหนด เพื่อประโยชน์สงู สุดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสําคัญกับการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และเปิ ดโอกาสให้พนักงานและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มทัง้ ภายในและภายนอก สามารถติดต่อหรือร้องเรียนถึงการปฏิบตั ทิ ข่ี ดั แย้งหรือสงสัยว่าเป็ นการ
กระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่
บกพร่องต่ อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยมีการกําหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรีย น
ขัน้ ตอนการดําเนินการ และมาตรการคุม้ ครองผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตาม
ช่องทางดังต่อไปนี้
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
•

ทางไปรษณีย:์

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

•

ทางอีเมล์:

ChairmanOfTheAuditCommittee@set.or.th

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
•

ทางไปรษณีย:์

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

•

ทางอีเมล์:

whistleblow@set.or.th

SET Contact Center
•

ทางโทรศัพท์:

0 2009 9999
วันและเวลาทําการ จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 18.00 น.
(ปิ ดทําการวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดตลาดหลักทรัพย์ฯ)

•

ทางออนไลน์:

www.set.or.th/contactcenter

ทัง้ นี้ ได้มีก ารเปิ ด เผยช่อ งทางการรับ แจ้งเบาะแสหรือ ข้อ ร้อ งเรียนดังกล่ า วไว้ในรายงานประจํา ปี และ
Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว พนักงานยังสามารถสอบถามข้อ
สงสัยหรือนําส่งข้อร้องเรียนหากพบเห็นการกระทําทีส่ งสัยว่าฝ่ าฝืน หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ตามช่องทาง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
•

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานทีท่ าํ หน้าทีอ่ ย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น

•

ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานทีท่ าํ หน้าทีอ่ ย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น

•

ฝ่ ายกํากับองค์กร หรือหน่วยงานทีท่ าํ หน้าทีอ่ ย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น

•

ผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ นเองไว้วางใจในทุกระดับ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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กระบวนการดําเนิ นการเมื่อได้รบั แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
(1) การรับแจ้งและรวบรวมข้อเท็จจริง
เมื่อได้รบั เรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้ผู้รบั เรื่องร้องเรียนตามช่องทางต่าง ๆ แจ้งการรับเรื่อง
ดังกล่าวไปยังผูแ้ จ้งเบาะแส (กรณีทผ่ี แู้ จ้งเบาะแสเปิ ดเผยตนเอง) พร้อมทัง้ รวบรวมข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องและส่งเรื่อง
ดังกล่าวไปยังฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อดําเนินการ
(2) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดําเนิ นการต่อผูถ้ กู ร้องเรียน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นผู้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประมวลผล และกลันกรองข้
่
อมูลที่ได้รบั เพื่อ
พิจารณาผลกระทบ ตลอดจนขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดการทีเ่ หมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยจะต้องรายงานผลการตรวจสอบ
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ทัง้ นี้ หากเป็ นกรณีขอ้ ร้องเรียนต่อประธานอนุ กรรมการตรวจสอบ ให้รายงานไปยังประธานคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ในกรณีท่คี ณะอนุ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กรรมการ อนุ กรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จดั การ หรือ
พนักงานทีถ่ ูกแจ้งเบาะแสหรือถูกร้องเรียน อาจมีการกระทําทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรือฝ่ าฝื นหลักการกํากับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือมีพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและ
ความน่ าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานความเห็นของคณะอนุ กรรมการตรวจสอบ
ดังกล่าว ไปยังคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ
หน่วยงานทีท่ าํ หน้าทีอ่ ย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น แล้วแต่กรณี ดังนี้
•

กรณีการดําเนินการต่อกรรมการ อนุกรรมการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
รายงานไปยังคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา

•

กรณีการดําเนินการต่อหัวหน้าสายงานทีด่ ูแลงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ให้รายงานไป
ยังผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา

•

กรณีการดําเนินการต่อผูบ้ ริหารและพนักงาน ให้สง่ เรื่องไปยังฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ
หน่ วยงานที่ทําหน้ าที่อย่างเดียวกันแต่ เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อดําเนินการตามกระบวนการ
สอบสวนและการดําเนินการทางวินัยที่กําหนดไว้ในระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล

ทัง้ นี้ การดําเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ข้างต้น ให้มกี ารกําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กบั ผู้ท่ไี ด้รบั ผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดือดร้อน
เสียหายโดยรวมทัง้ หมด รวมถึงกําหนดมาตรการทีจ่ าํ เป็ นเพื่อคุม้ ครองผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึง่ อาจได้รบั ผลกระทบ
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(3) การสรุปและรายงานผล
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการพิจารณาให้ผแู้ จ้งเบาะแสทราบ (กรณีทผ่ี แู้ จ้งเบาะแสเปิ ดเผยตนเอง)
พร้อมทัง้ รายงานสรุปผลการดําเนินการเกีย่ วกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อคณะอนุ กรรมการตรวจสอบเพื่อ
ทราบ
มาตรการคุ้ม ครองผู้ที่ แ จ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและผู้ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
ผูท้ ่แี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ทใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รบั ความคุ้มครอง
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกทีจ่ ะ
ไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนัน้ จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมี
การเปิ ดเผยตนเองก็จะทําให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหาย
ได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
(2) องค์กรจะไม่เปิ ดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ทีอ่ ยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดทีส่ ามารถระบุตวั ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ แล้วดําเนินการสืบสวนว่ามีมลู ความจริงเพียงใดหรือไม่
(3) ผูร้ บั ข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าทีจ่ าํ เป็ น โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และความเสียหายของผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แหล่งทีม่ าของข้อมูล หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
(4) กรณีทผ่ี ทู้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนอาจ
ได้รบั ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้องค์กรกําหนดมาตรการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมก็ได้ หรือองค์กรอาจกําหนด
มาตรการคุม้ ครองโดยไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็ นเรือ่ งทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่
ปลอดภัย
(5) ผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการทีม่ คี วามเหมาะสม
และเป็ นธรรม
(6) หากผูท้ แ่ี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รายงานข้อ
วิตกกังวลหรือตัง้ คําถามโดยสุจริต กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่อาจนํ ามาเป็ นข้ออ้างให้มกี ารดําเนินการใด ๆ ที่เป็ น
ผลเสียต่อการจ้างงานของพนักงานผูน้ นั ้ ไม่ว่าจะเป็ นการย้ายงาน ลดตําแหน่งหน้าที่ พักงาน ตัดสวัสดิการทีพ่ งึ ได้รบั
รวมถึงห้ามมิให้บุคคลใด ๆ ดําเนินการตอบโต้กลับผูท้ ่แี จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ท่ใี ห้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทัง้ นี้ การกระทําตอบโต้ต่อ ผู้ท่แี จ้งเบาะแสหรือ ข้อร้อ งเรียนและผู้ท่ใี ห้ค วามร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงทีร่ ายงานข้อวิตกกังวลหรือข้อสงสัยโดยสุจริต เป็ นการกระทําทีเ่ ข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ อาจเป็ น
เหตุ ให้ถูกพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามระเบียบตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยจะมีการ
พิจารณาดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
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หมวดที่ 2
จรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ และผูเ้ ชี่ยวชาญ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังให้กรรมการ อนุ กรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบตั ิหน้าที่ในกรอบ
จริยธรรมและศีลธรรมอันดี และต้องดํารงตนหรือปฏิบตั หิ น้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อ
ประโยชน์ สูงสุดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวมถึงปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง
ยุติธรรม โดยได้มกี ารกําหนดขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงจัดให้มจี รรยาบรรณเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการ
อนุกรรมการ และผูเ้ ชีย่ วชาญ ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร รวมถึงการเข้าประชุมทุกครัง้ ยกเว้น
กรณีทม่ี เี หตุจาํ เป็ น
3. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง โดยกรรมการ อนุกรรมการ และผูเ้ ชีย่ วชาญ ต้องลงนามในหนังสือ
รับรองความเป็ นกลางทุกครัง้ เมื่อได้รบั การแต่งตัง้ หรือต่อวาระการดํารงตําแหน่ ง เพื่อรับรองว่าจะปฏิบตั หิ น้าที่
ภายใต้ขอบเขตหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และในการประชุม หากกรรมการ อนุ กรรมการ หรือผูเ้ ชีย่ วชาญมี
ส่วนได้เสียในเรื่องทีจ่ ะพิจารณา บุคคลท่านนัน้ ต้องออกจากห้องประชุมและงดการมีสว่ นร่วมใด ๆ ในการพิจารณา
ตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว
4. ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่วนตนต่อผลประโยชน์ ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างโปร่งใสเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ผลประโยชน์ขา้ งต้น รวมถึง
(1) ไม่นําข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื โดยมิชอบ
(2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางทีผ่ ดิ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับขององค์กร แม้พน้ สภาพหรือ
สิน้ สุดการปฏิบตั งิ านทีอ่ งค์กรไปแล้ว
(3) ไม่หาผลประโยชน์สว่ นตัวจากการเป็ นกรรมการหรือตําแหน่งหน้าที่
(4) ไม่สร้างข้อผูกมัดทีอ่ าจขัดแย้งกับหน้าทีข่ องตนในภายหลัง
(5) ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียจากการทําสัญญาของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
(6) ไม่รบั สิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใดอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อประโยชน์
ส่วนตนและครอบครัว
5. รักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับขององค์กรไม่ให้รวไหลไปยั
ั่
งบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง ซึง่ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรหรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย ยกเว้นกรณีทเ่ี ป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
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6. การให้ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็นหรือพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงต่อบุคคลภายนอก จะต้องไม่มกี าร
กล่าวอ้างหรือแสดงตน เพื่อให้เข้าใจว่าตนได้กระทําการเป็ นตัวแทนของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
(1) กรณีกระทําในนามคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูท้ ส่ี ามารถกระทําได้ คือ ประธานกรรมการ หรือ
กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) กรณีกระทําในนามตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ท่สี ามารถกระทําได้ คือ ผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ท่ี
ได้รบั มอบหมายจากผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง
7. การให้ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็นหรือพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงต่อบุคคลภายนอก จะต้องไม่เป็ นไป
ในแนวทางทีอ่ าจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรืออาจทําให้องค์กรขาดความน่ าเชื่อถือ รวมถึงจะต้องไม่
พาดพิงและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลทีส่ ามไม่ว่าในประการใด ๆ
8. ในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ หลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรสหรือผูท้ อ่ี ยู่กนิ ด้วยกันฉันสามีภริยา
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กําหนดเกีย่ วกับข้อพึง
ปฏิบตั แิ ละข้อห้ามของกรรมการเกีย่ วกับการได้มาหรือการจําหน่ ายไปซึง่ หลักทรัพย์จดทะเบียน และการรายงาน
การมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
9. ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
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หมวดที่ 3
จรรยาบรรณพนักงาน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังให้ผบู้ ริหารและพนักงานยึดถือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบภายใต้กรอบ
จริยธรรมและศีลธรรมอันดี ทัง้ นี้ จรรยาบรรณถือเป็ นวินยั อย่างหนึ่ง ซึง่ บุคลากรทุกคนต้องดํารงตนและปฏิบตั ติ ามอย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้การดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรลุวสิ ยั ทัศน์ สะท้อนถึงคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร โดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มจี รรยาบรรณเพื่อเป็ นแนวทางให้กบั บุคลากรในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ว้ ดังนี้

1. การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า ผูเ้ กี่ยวข้อง และสังคม
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้
เสีย ดังนี้
1.1 อํานวยความสะดวกและปฏิบตั ติ ่อผูม้ าติดต่อด้วยความสุภาพเรียบร้อยอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ
โดยไม่ชกั ช้า
1.2 ยินดีรบั ฟั งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่น และพร้อมทีจ่ ะชีแ้ จงข้อมูลทีถ่ ูกต้องตามสถานะ
แห่งตน
1.3 เห็นคุณค่าของบุคคลอื่น ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ด้วยความเสมอภาค และให้เกียรติผอู้ ่นื อยู่เสมอ
1.4 มีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้า โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
งานและภาพลักษณ์ขององค์กร

2. การปฏิ บตั ิ ต่อองค์กร
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มแี นวทางเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ่อองค์กร ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายและ
จรรยาบรรณในการดําเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสีย การใช้ขอ้ มูลภายใน
และรักษาความลับ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ดังนี้
2.1 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง่ และมติคณะกรรมการ
(1) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานขององค์กร รวมทัง้ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
คําสัง่ และมติคณะกรรมการ
(2) ไม่เข้าไปมีสว่ นร่วมในการกระทําหรือปกปิ ดการกระทําใด ๆ ทีผ่ ดิ กฎหมาย
(3) ยึดมันปฏิ
่ บตั ิตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงค่านิยมองค์กร เพื่อสนับสนุ น
และผลักดันตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างมันคงแข็
่
งแกร่ง
2.2 การให้ขอ้ มูลและการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ รวมถึงบุคคลภายนอก
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(1) ไม่เปิ ดเผยหรือแสดงความคิดเห็นหรือพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงบุคคลภายนอก ซึง่
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการขององค์กรที่ได้รบั ทราบจากการปฏิบตั ิหน้าที่และข้อมูลอื่นใดที่อาจส่ง ผล
กระทบต่อชื่อเสียงและการดําเนินงานขององค์กร ตลอดจนข้อมูลในเรื่องทีอ่ งค์กรยังไม่มนี โยบาย
หรือ แนวทางดํ า เนิ น การในเรื่อ งนั น้ ๆ อย่ า งแน่ ช ัด ทัง้ นี้ ยกเว้น ผู้บ ริห ารระดับ สูง ที่มีห น้ า ที่
รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องดังกล่าว ซึง่ รวมถึงผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากผูจ้ ดั การ
(2) การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นหรือพูดในประการใด ๆ ต่ อสาธารณะ รวมถึงบุคคลภายนอก
จะต้องไม่เป็ นไปในแนวทางทีอ่ าจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรืออาจทําให้องค์กรขาด
ความน่าเชื่อถือ รวมถึงจะต้องไม่พาดพิงและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลทีส่ ามไม่ว่าในประการ
ใด ๆ
(3) ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารใด ๆ ไปยังสื่อมวลชนและสาธารณะ ผู้ท่รี บั ผิดชอบในการ
เผยแพร่ขา่ วจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ขอ้ มูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
ดําเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร
2.3 การบันทึก การรายงาน การรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลขององค์กร
(1) บันทึกและรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระบบ และมาตรฐานทีว่ างไว้ รวมทัง้ ห้ามมิให้ปลอม
แปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารใด ๆ
(2) ไม่ใช้ขอ้ มูล เอกสาร โปรแกรมซอฟต์แวร์ หนังสือ บทความ วิดโี อเทป เทปบันทึกเสียง และงาน
ของบุคคลใดในอันทีจ่ ะเป็ นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ ์ ไม่ว่าข้อมูลหรืองานนัน้ จะแสดงการสงวน
ลิขสิทธิไว้
์ หรือไม่
(3) เก็บรักษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของตนให้อยู่ในสภาพทีป่ ลอดภัยและสามารถนํามาใช้ประโยชน์
กับองค์กรได้เมื่อต้องการ เมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสาร พนักงานที่
เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทําลายด้วยวิธีท่เี หมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ ละประเภท โดย
ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีอ่ งค์กรกําหนด
(4) ข้อมูลภายในขององค์กรที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน มติ และความเห็นของ
คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ คณะทํางาน และฝ่ ายจัดการ ให้ถือเป็ นข้อมูลลับ การเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากหน่วยงานทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูล
(5) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจการขององค์กรทีไ่ ด้รบั ทราบจากการปฏิบตั หิ น้าที่และข้อมูลอื่นใดที่
อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดําเนินงานขององค์กร รวมถึงข้อมูลในเรื่องทีอ่ งค์กรยังไม่มี
นโยบายหรือแนวทางดําเนินการในเรื่องนัน้ ๆ อย่างแน่ชดั
(6) ไม่เปิ ดเผยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีอนั ถือได้ว่าเป็ นเรื่องทีพ่ งึ ปกปิ ดขององค์กรต่อบุคคลอื่น ไม่ว่า
ด้วยวิธกี ารใด เช่น การส่งข้อมูลผ่าน Internet, E-mail, เครื่องโทรสาร ฯลฯ
2.4 การใช้ทรัพย์สนิ ขององค์กร
(1) ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีถ่ อื เป็ นทรัพย์สนิ ขององค์กร เว้นแต่ในกรณีทอ่ี งค์กรได้
อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถอื เป็ นผลงานของผูค้ ดิ ค้น ผูป้ ระดิษฐ์ ผูว้ จิ ยั หรือบุคคลอื่นได้
(2) การปกป้ องทรัพย์สนิ ขององค์กร
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(ก) ใช้ทรัพย์สนิ ขององค์กรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สงู สุด
(ข) ช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สนิ ใด ๆ ขององค์กรเสือ่ มค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ
(ค) ไม่ใช้ทรัพย์สนิ ใด ๆ ขององค์กรเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
(3) การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ก) ปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น IT Security Policy
และ Social Media Guideline ทีอ่ งค์กรกําหนดโดยเคร่งครัด
(ข) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
(ค) ใช้อุ ป กรณ์ ส่ือ สารอื่น ๆ ที่อ งค์ก รจัด ให้ อาทิ คอมพิว เตอร์โ น้ ต บุ๊ ค โทรศัพ ท์ โทรสาร
โทรศัพท์มอื ถือ เป็ นต้น อย่างมีจติ สํานึกและรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กร
เป็ นหลัก

3. การปฏิ บตั ิ ระหว่างพนักงาน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบตั ิระหว่างพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ดังนี้
3.1 เสริมสร้างการทํางานเป็ นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกือ้ กูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องาน
ขององค์ ก รโดยส่ ว นรวมในการมุ่ ง มัน่ พัฒ นาและสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานให้ ส อดรั บ กับ กรอบกลยุ ท ธ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
3.2 ร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
3.3 ผู้บ ัง คับ บัญ ชาพึง ปฏิบ ัติต นให้เ ป็ น ที่เ คารพนั บ ถือ ของผู้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาโดยเป็ น แบบอย่ า งที่ดีต่ อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามค่านิยมขององค์กร
3.4 ปฏิบตั ติ ่อผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบตั ติ ่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ําใจและเคารพ
ในศักดิศรี
์ ของผูอ้ ่นื
3.5 ไม่นําผลงานของเพื่อนพนักงานมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตนเอง

4. การปฏิ บตั ิ ต่อตนเอง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มแี นวทางเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ่อตนเองของพนักงาน ซึง่ สอดคล้องกับ
นโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสีย และการ
ป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
4.1 ดํารงตนตัง้ มันอยู
่ ่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม
4.2 ปฏิบตั ิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกําลังกายและกําลังความคิดในการทํางานโดยถือ
ประโยชน์ขององค์กรเป็ นสําคัญ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์เป้ าหมายกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนสนับสนุ นวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
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4.3 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความขยันหมันเพี
่ ยร รวมทัง้ แสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ
4.4 รักษาเกียรติของตนให้เป็ นทีย่ อมรับในสังคม
4.5 เป็ นผูม้ วี นิ ัย และประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ค่านิยมขององค์กร และประเพณีอนั ดีงาม ไม่ว่าจะระบุ
ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่กต็ าม
4.6 หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ อันอาจกระทบต่ อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ขององค์กร หรือเป็ นปั ญหาแก่
องค์กรในภายหลังได้
4.7 ไม่ ใ ช้เ วลาปฏิบ ัติง านขององค์ก รไปทํ า งานอื่น หรือ ใช้เ พื่อ ประโยชน์ ส่ว นตัว ที่ส่ง ผลให้ไ ม่ ส ามารถ
ปฏิบ ัติง านในเวลาทํ า งานขององค์ก รได้ อ ย่ า งเต็ม ที่ รวมถึง ไม่ ไ ปปฏิบ ัติง านที่อ าจก่ อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นการปฏิบตั งิ านนอกเวลาการปฏิบตั งิ านขององค์กรหรือไม่กต็ าม

5. การป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ จัด ให้ มีแ นวทางเกี่ย วกับ การป้ องกัน และจัด การความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการ
ป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
5.1 ยึดถือประโยชน์ขององค์กรภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม โดยไม่มกี ารเอือ้ ประโยชน์
หรือให้สทิ ธิพเิ ศษแก่บุคคลใดเพื่อให้ตนได้รบั ประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
5.2 ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.3 ปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ กีย่ วกับการป้ องกันและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

6. การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของพนักงาน
คณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์ฯ จัด ให้มีแนวทางเกี่ย วกับ การได้ม าหรือ จํา หน่ า ยไปซึ่งหลัก ทรัพย์ของ
พนักงาน ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการได้มา
หรือจําหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์ ดังนี้
6.1 ไม่ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื โดยมิชอบ
6.2 ในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ หลักทรัพย์ของพนักงาน คู่สมรสหรือผูท้ อ่ี ยู่กนิ ด้วยกันฉันสามีภริยา และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กําหนดเกี่ยวกับการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์จดทะเบียน
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7. การรับหรือการให้สิ่งของ หรือประโยชน์ อื่นใด
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มแี นวทางเกีย่ วกับการรับหรือการให้สง่ิ ของหรือประโยชน์อ่นื ใด ซึง่
สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รปั ชัน ดังนี้
7.1 ไม่ เ รี ย กร้ อ งสิ่ ง ของหรื อ ประโยชน์ อ่ื น ใดจากบุ ค คลอื่ น ที่ มี ห น้ า ที่ ห รื อ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ไม่ว่าจะดําเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื
7.2 ไม่ ร ั บ หรื อ ให้ ส ิ่ ง ของหรื อ ประโยชน์ อ่ื น ใดกั บ บุ ค คลอื่ น ที่ มี ห น้ า ที่ ห รื อ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม
ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ เว้น แต่ ในโอกาสหรือ เทศกาลอัน เป็ นประเพณี นิย มที่คนทัวไปพึ
่
ง ปฏิบตั ิต่อ กัน โดยสิ่งของหรือ
ประโยชน์อ่นื ใดนัน้ ต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีทส่ี งิ่ ของหรือ
ประโยชน์อ่นื ใดมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้รบั ได้เฉพาะกรณีมคี วามจําเป็ นอย่างยิง่ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างบุคคล ให้ผรู้ บั รายงานผูบ้ งั คับบัญชาของตนทราบ และส่งมอบให้หน่ วยงานทีด่ ูแลงานบริหารพัสดุองค์กร หรือ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อใช้ในกิจการขององค์กรภายใน 7 วัน ทัง้ นี้ การรับดังกล่าวต้องไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
อย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็ นธรรมต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
7.3 การรับ สิ่ง ของหรือ ประโยชน์ อ่ืน ใดที่ให้แก่ ก ันในกิจกรรมต่ าง ๆ ระหว่ า งองค์ก ร หรือ เป็ น การเชื่อม
สัมพันธไมตรีระหว่างองค์กร ให้ผรู้ บั รายงานผูบ้ งั คับบัญชาของตนทราบ และส่งมอบให้หน่วยงานทีด่ แู ลงานบริหารพัสดุ
องค์กร หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อใช้ในกิจการขององค์กรภายใน 7 วัน
7.4 การใช้จ่ายสําหรับการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจเป็ นเรื่องทีย่ อมรับได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

8. การใช้สิทธิ ทางการเมือง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มแี นวทางเกีย่ วกับการใช้สทิ ธิทางการเมือง ซึง่ สอดคล้องกับนโยบาย
และจรรยาบรรณในการดําเนินกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสีย และการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รปั ชัน ดังนี้
8.1 ควรใช้สทิ ธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
8.2 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าองค์กรมีสว่ นเกีย่ วข้อง หรือให้การสนับสนุนพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
8.3 ไม่ใช้ทรัพย์สนิ ขององค์กรเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดกลุ่มพลังหนึ่ง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุมตั เิ มื่อวันที่ 19 มกราคม 2565
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