กฎบัตรของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(The Charter of SET Board of Governors)

จัดทำขึน้ โดยฝ่ ำยเลขำนุกำรองค์กร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทบทวนครัง้ ล่ำสุดเมือ่ วันที่ 20 มีนำคม 2562
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บทนา

กฎบัตรของคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำขึน้ เพื่อกำหนดบทบำท
หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้
ยึดถึอเป็ นนโยบำยสำคัญในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้ถูกต้องตำมกฎหมำยโดยเคร่งครัดและปฏิบตั ติ ำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องกลุ่มตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Corporate Governance) ซึง่ มีควำม
สอดคล้องกับมำตรฐำนของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
รวมทัง้ ได้นำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (ทัง้ SET CG Principles และ Corporate
Governance Code for listed companies 2017) มำปรับใช้ให้เหมำะกับตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีโครงสร้ำง
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ และกำรดำเนินงำนตำมทีพ่ ระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
กำหนดโดยคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เชือ่ มันว่
่ ำกำรปฏิบตั งิ ำนโดยยึดแนวทำงตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี จะเสริมสร้ำงตลำดทุนไทยให้มกี ำรพัฒนำเติบโตอย่ำงมันคงแข็
่
งแกร่งและยังยื
่ นต่อไป และสร้ำง
ควำมเชือ่ มันแก่
่ ผมู้ สี ว่ นได้เสียและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ำย อำทิ หน่ วยงำนกำกับดูแล บริษทั สมำชิก บริษทั จดทะเบียน
และผูล้ งทุน รวมทัง้ เป็ นตัวอย่ำงทีด่ ใี ห้แก่องค์กรอืน่ ในตลำดทุนไทย
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1.

คาจากัดความ
“กฎบัตร”
“ตลำดหลักทรัพย์”
“คณะกรรมกำร”
“ประธำนกรรมกำร”
“กรรมกำร”
“ผูจ้ ดั กำร”
“คณะอนุกรรมกำร”
“บริษทั ย่อย”

กฎบัตรคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธำนกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมกำรและผูจ้ ดั กำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั หรือนิตบิ ุคคลทีต่ ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถือหุน้ เกินกว่ำร้อยละ 50 ไม่ว่ำจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม
“กลุ่มตลำดหลักทรัพย์” หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษทั ย่อย
“พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์” หมำยถึง พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

2.

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

องค์ประกอบและวาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ

2.1 องค์ประกอบคณะกรรมกำร จำนวนกรรมกำร กำรเลือกประธำนกรรมกำร และวำระกำรดำรง
1
ตำแหน่งเป็ นไปตำมทีก่ ำหนดในพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ กรรมกำรต้อ งมีวุ ฒ ิก ำรศึก ษำตัง้ แต่ ร ะดับ ปริญ ญำตรีข้นึ ไป และต้อ งมีค วำมรู้ห รือ
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำนในด้ำนทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อตลำดทุนไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
2.2 คณะกรรมกำรเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เลขำนุ กำรคณะกรรมกำรทำหน้ำทีส่ นับสนุ นกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ อง
คณะกรรมกำรโดยให้คำแนะนำด้ำนกฎหมำยและกฏเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรต้องทรำบและปฏิบตั ิ
รวมทัง้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่ในกำรดูแลกิจ กรรมของคณะกรรมกำรและประสำนงำนให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมมติของ
คณะกรรมกำร
3.

ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ำทีก่ ำกับดูแล วำงนโยบำย ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำรของตลำด
2
หลักทรัพย์ให้มกี ำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มติของคณะกรรมกำร และกฎหมำย
รวมทัง้ ข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง โดยปฏิบตั หิ น้ำที่ด้วยควำมระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดขององค์กร ผูม้ สี ว่ นได้เสียและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
1
2

อ้ำงอิง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มำตรำ 159 - 163
อ้ำงอิง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มำตรำ 170 - 173

หน้ำ 3/9

กฎบัตรของคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมกำรจะยึดถือข้อกำหนดตำมกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง โดยถือเป็ นหลักกำรสำคัญที่จะไม่
สังกำรหรื
่
อกระทำกำร หรือละเว้นในกำรสังกำรหรื
่
อในกำรกระทำกำรใด ๆ ทีอ่ ำจจะเป็ นเหตุให้ตลำดหลักทรัพย์ และ
บริษทั ย่อย มีกำรกระทำทีผ่ ดิ ต่อกฎหมำย ระเบียบปฏิบตั ิ หรือต่อจริยธรรมหรือจรรยำบรรณทีค่ ณะกรรมกำร
กำหนดขึน้ เป็ นหลักในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
3.2 คณะกรรมกำรได้กำหนดนโยบำยกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริษทั จดทะเบียนของกรรมกำร
แต่ละท่ำนไม่เกิน 3 บริษทั จดทะเบียน เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นฐำนะกรรมกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3.3 เพื่อกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเพื่อให้กำรทำงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล รวมทัง้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมกำรจึงได้แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมกำร
ดังนี้
3.3.1 คณะอนุ กรรมกำรด้ำ นกำรกำกับ ดูแ ลกิจ กำรที่ดี อำทิ คณะอนุ กรรมกำรตรวจสอบ
คณะอนุ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะอนุ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และคณะอนุ กรรมกำร
บรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
3.3.2 คณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง อำทิ คณะอนุ กรรมกำรกฎหมำย
คณะอนุ กรรมกำรวินัย คณะกรรมกำรอุทธรณ์ และคณะอนุ กรรมกำรกองทุนคุม้ ครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรอำจแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมกำรชุดอื่น หรือผูเ้ ชีย่ วชำญ หรือที่ปรึกษำได้
ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง
คณะอนุ กรรมกำรตำมทีค่ ณะกรรมกำรแต่งตัง้ ข้ำงต้น ให้หมำยถึงคณะอนุ กรรมกำรทีม่ หี น้ ำที่และ
ควำมรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะอนุกรรมกำรดังกล่ำวซึง่ มีชอ่ื เรียกอืน่
4.

หน้ าที่ ของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ำทีต่ ำมทีก่ ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3
พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละจรรยำบรรณ
กลุ่มตลำดหลักทรัพย์ ดังนี้
4.1 กำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำยและกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของตลำดหลักทรัพย์ และ
ทบทวนให้มคี วำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทม่ี เี ปลีย่ นแปลง

3

หน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรเป็ นไปตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ มำตรำ 170 – 173 และ 176 และผูจ้ ดั กำรมีอำนำจหน้ำทีต่ ำมมำตรำ 167-168

หน้ำ 4/9

กฎบัตรของคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 ติดตำมดูแลให้มกี ำรรำยงำนควำมคืบหน้ำผลกำรดำเนินงำนตำมเป้ ำหมำย ตัวชีว้ ดั และแผนกลยุทธ์
ภำยใต้งบประมำณทีค่ ณะกรรมกำรได้อนุมตั ไิ ว้ รวมทัง้ ให้นโยบำยเพือ่ กำรปรับปรุงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันในระดับสำกล
4.3 กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละจรรยำบรรณกลุ่มตลำดหลักทรัพย์ อำทิ กำรปฏิบตั ิ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รปั ชัน กำรป้ องกันกำรฟอกเงิน กำรป้ องกันและจัดกำร
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรใช้ขอ้ มูลภำยในและกำรรักษำข้อมูลควำมลับ และกำรรับแจ้งเบำะแสหรือ
ข้อร้องเรียน (Whistleblower) โดยมีกำรทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณเป็ นประจำทุกปี
4.4 กำหนดให้มรี ะบบควบคุมภำยในทีเ่ หมำะสมและเพียงพอ และติดตำมประสิทธิภำพของระบบ
ควบคุมภำยในให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนทีไ่ ด้รบั กำรยอมรับ เช่น The Committee of Sponsoring Organization (COSO)
โดยเปิ ดเผยควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในและรำยงำนสอบทำนไว้ในรำยงำนประจำปี
4.5 กำหนดให้มนี โยบำยควำมเสีย่ งและกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ หมำะสม รวมทัง้ ติดตำมประสิทธิภำพ
ของกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอ โดยเปิ ดเผยควำมเพียงพอของระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งไว้ใน
รำยงำนประจำปี
4.6 กำหนดกรอบนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและมำตรกำรรักษำควำมมันคง
่
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนซึง่ เป็ นทีย่ อมรับได้ในอุตสำหกรรม และมีกำร
ติดตำมทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมำะสมกับควำมเสีย่ งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4.7 ส่งเสริมให้มกี ำรสร้ำงและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม เพือ่ ให้มกี ำรดำเนินกิจกำร
และใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพื่อให้ เกิดประโยชน์ร่วมกันทัง้ แก่กจิ กำรตลำดหลักทรัพย์ คู่คำ้
ผูเ้ กีย่ วข้อง และสังคม
4.8 ควบคุ ม ดูแ ลกำรด ำเนิ น งำนของตลำดหลักทรัพ ย์ ใ ห้ม ีควำมมันคงทำงด้
่
ำ นกำรเงิน เพื่อให้
สำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง
4.9 ดูแลให้มกี ำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินทีม่ คี วำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และสะท้อน
ผลประกอบกำรและฐำนะทำงกำรเงิน ตำมมำตรฐำนทำงกำรบัญชีท่กี ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชี
รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลสำคัญต่ำง ๆ ขององค์กรอย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
4.10 กำหนดกรอบและกลไกในกำรกำกับดูแลบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม โดยคณะกรรมกำรมีกำร
พิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลทีจ่ ะเป็ นตัวแทนตลำดหลักทรัพย์ไปเป็ นกรรมกำรบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม
เพือ่ ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมในระดับทีเ่ หมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง
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4.11 กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำผูจ้ ดั กำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน
4
ตลอดจนกำหนดค่ำตอบแทนและประเมินผลงำนเป็ นประจำทุกปี รวมทัง้ ติดตำมดูแลให้มกี ระบวนกำรเตรียม
บุคลำกรเพือ่ ทดแทนหรือสืบทอดตำแหน่งผูจ้ ดั กำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง (Succession Planning) เป็ นประจำทุกปี
5.

หน้ าที่ ของประธานกรรมการ
ประธำนกรรมกำรมีบทบำทเป็ นผูน้ ำของคณะกรรมกำร ทัง้ นี้ หน้ำทีข่ องประธำนกรรมกำรมีดงั ต่อไปนี้

5.1 เรียกประชุมคณะกรรมกำร โดยทำหน้ำทีป่ ระธำนในกำรประชุมคณะกรรมกำร ในกรณีทต่ี อ้ งมี
กำรวินิจฉัยชีข้ ำดของทีป่ ระชุม ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนออกเสียงเพิม่ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ ำด
5.2 กำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรือร่วมกับผูจ้ ดั กำร เพื่อให้แน่ ใจว่ำเรื่องสำคัญได้
ถูกบรรจุไว้ในวำระกำรประชุมแล้ว
5.3 ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรตำมระเบียบวำระ กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง และกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมกำรทุกคนมีสว่ นร่วมในกำรอภิปรำย ใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบ
และแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ
5.4 ติดตำมดูแลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุตำม
เป้ ำหมำยขององค์กร
5.5 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร
นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะอนุ กรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ เป็ นไปอย่ำงอิสระและ
สอดคล้องตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ประธำนกรรมกำรจะไม่เป็ นอนุ กรรมกำรในคณะอนุ กรรมกำร
ชุดย่อยต่ำง ๆ
6.

การประชุมคณะกรรมการ

6.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรได้กำหนดวันและเวลำไว้ล่วงหน้ำตลอดทัง้ ปี เพือ่ ให้กรรมกำรสำมำรถ
จัดสรรเวลำเข้ำประชุมได้ทกุ ครัง้ โดยประธำนกรรมกำรอำจเรียกประชุมวำระพิเศษเพิม่ ได้ตำมควำมจำเป็ น

4

ในส่วนของโครงสร้ำงค่ำตอบแทนพนักงำน ได้มอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว ให้
เป็ นไปตำมกฎบัตรคณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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6.2 กรรมกำรทุกท่ำนได้รบั หนังสือเชิญประชุมซึง่ ระบุวำระกำรประชุมไว้อย่ำงชัดเจน พร้อมเอกสำร
ประกอบกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนประชุมอย่ำงน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็ นรีบด่วน อำจนำส่งเอกสำร
ประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำน้อยกว่ำ 7 วัน
6.3 กรรมกำรสำมำรถเสนอเรือ่ งเพือ่ ให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำหนดเป็ นวำระกำรประชุม
เพิม่ ได้โดยผ่ำนฝ่ ำยเลขำนุกำรองค์กรหรือหน่วยงำนทีม่ หี น้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบเช่นเดียวกันซึง่ มีชอ่ื เรียกอืน่
6.4 กรรมกำรผูใ้ ดมีส่วนได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ำรณำ ให้แจ้งกำรมีส่วนได้เสียนัน้ และห้ำมมิให้เข้ำร่วม
พิจำรณำในเรือ่ งนัน้
6.5 กรรมกำรสำมำรถขอข้อมูลทีจ่ ำเป็ นต่อกำรตัดสินใจจำกฝ่ ำยจัดกำรได้เพิม่ เติมโดยผ่ำนผูจ้ ดั กำร
หรือฝ่ ำยเลขำนุกำรองค์กร
6.6 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้ผบู้ ริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุมเพือ่ ให้สำรสนเทศเพิม่ เติมในฐำนะที่
เกีย่ วข้องกับปั ญหำโดยตรง และเพือ่ ให้คณะกรรมกำรมีโอกำสรูจ้ กั สำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำแผนสืบทอด
ตำแหน่ง
6.7 กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำรมีโอกำสประชุมกันเองโดยไม่มผี บู้ ริหำรตำมที่จำเป็ น เพื่อ อภิปรำย
ปั ญหำต่ำง ๆ เกีย่ วกับกำรจัดกำรทีอ่ ยูใ่ นควำมสนใจ อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
6.8 มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุ กำรองค์กรมีหน้ ำ ที่จ ัด ท ำรำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรให้ม ี
สำระสำคัญอย่ำงครบถ้วน และเสนอให้คณะกรรมกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว และมีหน้ำทีจ่ ดั เก็บ
รำยงำนและเอกสำรประกอบกำรประชุมอย่ำงเป็ นระบบ
7. การประเมิ นผลตนเองในการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
7.1 คณะกรรมกำรจัดให้มกี ำรประเมินผลตนเองในกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรทัง้ คณะและรำยบุคคล
เป็ นประจำทุกปี เพื่อพิจำรณำทบทวนผลกำรปฏิบตั งิ ำน ปั ญหำ และอุปสรรคต่ำง ๆ ในรอบปี ทผ่ี ่ำนมำ เพื่อให้
กำรทำงำนของคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรมีประสิทธิผลมำกยิง่ ขึน้
7.2 คณะกรรมกำรกำหนดหลักเกณฑ์ทจ่ี ะใช้ในกำรประเมิน โดยมอบหมำยให้คณะอนุ กรรมกำร
บรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม พิจำรณำและให้คำแนะนำกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรเพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณ
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7.3 คณะอนุกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม พิจำรณำกระบวนกำรประเมินผล
สรุปผลกำรประเมิน และรำยงำนผลกำรประเมินให้คณะกรรมกำรทรำบ เพื่อนำมำพิจำรณำปรับปรุงและพัฒนำ
กำรดำเนินงำนต่อไป ทัง้ นี้ อำจให้ผเู้ ชีย่ วชำญภำยนอกเป็ นผูท้ ำกำรประเมินก็ได้
7.4 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะอนุ กรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่ ง และคณะอนุกรรมกำรบรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีข่ องตนเองและเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรเพือ่ ทรำบอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
8.

ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และบุคลากร

8.1 คณะกรรมกำรมอบหมำยให้คณะอนุ ก รรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำ ตอบแทนพิจ ำรณำ
กลันกรองนโยบำยและหลั
่
กเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยพิจำรณำอัตรำให้มคี วำมเหมำะสมกับ
หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ รวมทัง้ เปรียบเทียบได้กบั อุตสำหกรรมในประเภทและขนำดใกล้เคียงกัน และ
นำเสนอคณะกรรมกำรก่อนนำเสนอต่อทีป่ ระชุมสมำชิกของตลำดหลักทรัพย์เพือ่ พิจำรณำอนุมตั ิ
8.2 คณะกรรมกำรมอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำกลันกรอง
่
นโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนผูจ้ ดั กำร ผูบ้ ริหำรระดับสูง และบุคลำกรของกลุ่มตลำดหลักทรัพย์
ให้สอดคล้องกับผลประกอบกำรและควำมสำเร็จของเป้ ำหมำย ก่อนเสนอคณะกรรมกำรเพือ่ พิจำรณำอนุมตั ิ
9.

การพัฒนากรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และบุคลากร

9.1 กรรมกำรใหม่จะได้รบั กำรแนะนำภำพรวมขององค์กร กำรดำเนินงำนของกลุ่มตลำดหลักทรัพย์
แผนกลยุทธ์ แผนงำนประจำ ข้อกฎหมำย ระเบียบ ตลอดจนบรรยำบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมกำร โดยมี
ผู้บริหำรระดับสูงและเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรนำเสนอข้อมูลดังกล่ำ วก่อนกำรเข้ำประชุม ครัง้ แรกของ
กรรมกำรใหม่
9.2 ส่งเสริมให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงได้รบั กำรอบรมและพัฒนำในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำร
อบรมสัมมนำ กำรบรรยำย รวมทัง้ กำรดูงำนนอกสถำนที่ เพื่อเพิม่ พูนควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ ใหม่ ๆ ที่
ทันสมัยสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงเพือ่ เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั งิ ำน
9.3 ดูแลให้มกี ำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรของกลุ่มตลำดหลักทรัพย์ให้มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถใน
กำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงต่อเนื่อง
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10.

การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมกำรจะสอบทำนและประเมินควำมเพียงพอ และควำมเหมำะสมของกฎบัตร อย่ำงน้อย

ปี ละครัง้

คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ
อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 20 มีนำคม 2562
ทบทวนทุกปี ครัง้ ล่ำสุดเมือ่ วันที่ 20 มีนำคม 2562
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