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บทนํา

กฎบัตรของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทําขึนเพือกําหนดบทบาท
หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ยึดถึอเป็ นนโยบายสําคัญในการปฏิบตั หิ น้าทีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัดและปฏิบตั ติ ามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดีของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Corporate Governance) ซึงมีความ
สอดคล้องกับ มาตรฐานของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
รวมทังได้นํ าหลักการกํากับดู แลกิจการทีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (ทัง SET CG Principles และ Corporate
Governance Code for listed companies 2017) มาปรับ ใช้ ใ ห้ เ หมาะกับ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ซึ งมี โ ครงสร้ า ง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดําเนินงานตามทีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เชือมันว่าการปฏิบตั งิ านโดยยึดแนวทางตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีดี จะเสริมสร้างตลาดทุนไทยให้มกี ารพัฒนาเติบโตอย่างมันคงแข็งแกร่งและยังยืนต่อไป และสร้าง
ความเชือมันแก่ผมู้ สี ่วนได้เสียและผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ าย อาทิ หน่ วยงานกํากับดูแล บริษทั สมาชิก บริษทั จดทะเบียน
และผูล้ งทุน รวมทังเป็ นตัวอย่างทีดีให้แก่องค์กรอืนในตลาดทุนไทย
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1.

คําจํากัดความ
“กฎบัตร”
“ตลาดหลักทรัพย์”
“คณะกรรมการ”
“ประธานกรรมการ”
“กรรมการ”
“ผูจ้ ดั การ”
“คณะอนุกรรมการ”
“บริษทั ย่อย”

กฎบัตรคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะอนุ กรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั หรือนิตบิ ุคคลทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม
“กลุ่มตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษทั ย่อย
“พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

2.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

องค์ประกอบและวาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการ

2.1 องค์ป ระกอบคณะกรรมการ จํา นวนกรรมการ การเลือ กประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และวาระการดํารงตําแหน่งเป็ นไปตามทีกําหนดในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์1
ทังนี กรรมการต้อ งมีวุ ฒิก ารศึก ษาตังแต่ ร ะดับ ปริญ ญาตรีข นไป
ึ
และต้ อ งมีค วามรู้ห รือ
ประสบการณ์ในการทํางานในด้านทีเป็ นประโยชน์ต่อตลาดทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี 2
2.2 คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตังเลขานุการคณะกรรมการทําหน้าทีสนับสนุ นการปฏิบตั หิ น้าทีของ
คณะกรรมการโดยให้คําแนะนํ าด้านกฎหมายและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ทีคณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ
รวมทังปฏิบตั ิหน้ าทีในการดูแ ลกิจกรรมของคณะกรรมการและประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ิตามมติข อง
คณะกรรมการ
3.

ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าทีกํากับดูแล วางนโยบาย ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการของตลาด
หลักทรัพย์ให้มกี ารเติบโตอย่างยังยืนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มติของคณะกรรมการ และกฎหมาย3

อ้างอิง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2562 มาตรา 159 - 163
เพิมเติมข้อความตามมติคณะกรรมการฯ ครังที 3/2562 เมือวันที 20 มีนาคม 2562
3 อ้างอิง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 6) พ.ศ. 2562 มาตรา 170 - 173
1
2
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รวมทังข้อกําหนดทีเกียวข้อง โดยปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความระมัดระวังซือสัตย์สุจริต โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดขององค์กร ผูม้ สี ว่ นได้เสียและผูท้ เกี
ี ยวข้อง และระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
คณะกรรมการจะยึดถือข้อกําหนดตามกฎหมายทีเกียวข้อง โดยถือเป็ นหลักการสําคัญทีจะ
ไม่สงการหรื
ั
อกระทําการ หรือละเว้นในการสังการหรือในการกระทําการใด ๆ ทีอาจจะเป็ นเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ และ
บริษัทย่อย มีการกระทําทีผิดต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ หรือต่อจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทีคณะกรรมการ
กําหนดขึนเป็ นหลักในการปฏิบตั หิ น้าที
3.2 คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ
แต่ละท่านไม่เกิน 3 บริษทั จดทะเบียน เพือให้กรรมการมีเวลาในการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะกรรมการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.3 เพือการกํากับดูแลกิจการทีดี และเพือให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทังเพือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดทีเกียวข้อง คณะกรรมการจึงได้แต่งตังคณะอนุ กรรมการ
ดังนี
3.3.1 คณะอนุ ก รรมการด้า นการกํา กับ ดูแ ลกิจ การทีดี เช่ น คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุ กรรมการบริหารความเสียง เป็ นต้น
3.3.2 คณะอนุ กรรมการด้านกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง เช่น คณะอนุกรรมการกฎหมาย
คณะอนุ กรรมการวินัย คณะกรรมการอุทธรณ์ เป็ นต้น
นอกจากนี คณะกรรมการอาจแต่งตังคณะอนุ กรรมการชุดอืน หรือผูเ้ ชียวชาญ หรือทีปรึกษา
ได้ตามความจําเป็ นและเหมาะสมต่อสถานการณ์ทเปลี
ี ยนแปลง
คณะอนุ กรรมการตามทีคณะกรรมการแต่ งตังข้างต้น ให้หมายถึงคณะอนุ กรรมการทีมีหน้ าทีและ
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการดังกล่าวซึงมีชอเรี
ื ยกอืน
4.

หน้ าทีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอํานาจหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 25354 และข้อกําหนดต่าง ๆ ทีเกียวข้อง รวมทังสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ดังนี
4.1 กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ และ
ทบทวนให้มคี วามสอดคล้องกับสถานการณ์ทมีี เปลียนแปลง

4

หน้าทีของคณะกรรมการเป็ นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรา 170 – 173 และ 176 และผูจ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าทีตามมาตรา 167-168
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4.2 ติดตามดูแลให้มกี ารรายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงานตามเป้ าหมาย ตัวชีวัด และแผนกลยุทธ์
ภายใต้งบประมาณทีคณะกรรมการได้อนุมตั ไิ ว้ รวมทังให้นโยบายเพือการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระดับสากล
4.3 กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การปฏิบตั ิ
ต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชัน การป้ องกันการฟอกเงิน การป้ องกันและจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ และการรับแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน (Whistleblower) โดยมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็ นประจําทุกปี
4.4 กําหนดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเหมาะสมและเพียงพอ และติดตามประสิทธิภาพของระบบ
ควบคุมภายในให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีได้รบั การยอมรับ เช่น The Committee of Sponsoring Organization (COSO)
โดยเปิ ดเผยความเพียงพอของการควบคุมภายในและรายงานสอบทานไว้ในรายงานประจําปี
4.5 กําหนดให้มนี โยบายความเสียงและกรอบการบริหารความเสียงทีเหมาะสม รวมทังติดตามประสิทธิภาพ
ของการบริหารความเสียงอย่างสมําเสมอ โดยเปิ ดเผยความเพียงพอของระบบการบริหารความเสียงไว้ใน
รายงานประจําปี
4.6 กําหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมันคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ นไปตามมาตรฐานซึงเป็ นทียอมรับได้ในอุตสาหกรรม และมีการ
ติดตามทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.7 ส่งเสริมให้มกี ารสร้างและนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพือให้มกี ารดําเนินกิจการ
และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทังแก่กจิ การตลาดหลักทรัพย์ คู่คา้
ผูเ้ กียวข้อง และสังคม
4.8 ควบคุ มดู แลการดํา เนิ น งานของตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ ห้มีค วามมันคงทางด้า นการเงิน เพือให้
สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือง
4.9 ดูแลให้มกี ารจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินทีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อน
ผลประกอบการและฐานะทางการเงิน ตามมาตรฐานทางการบัญชีทกํี าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
รวมทังเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ขององค์กรอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ เกี
ี ยวข้อง
4.10 กําหนดกรอบและกลไกในการกํากับดูแลบริษทั ย่อยหรือบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการมีการ
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจะเป็ นตัวแทนตลาดหลักทรัพย์ไปเป็ นกรรมการบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม
เพือควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมในระดับทีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
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4.11 กําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงทีโปร่งใสและชัดเจน
ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานเป็ นประจําทุกปี 5 รวมทังติดตามดูแลให้มกี ระบวนการเตรียม
บุคลากรเพือทดแทนหรือสืบทอดตําแหน่งผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง (Succession Planning) เป็ นประจําทุกปี
5.

หน้ าที ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผูน้ ําของคณะกรรมการ ทังนี หน้าทีของประธานกรรมการมีดงั ต่อไปนี

5.1 เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทําหน้าทีประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีทต้ี องมี
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิมอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
5.2 กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับผูจ้ ดั การ เพือให้แน่ ใจว่าเรืองสําคัญได้
ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้ว
5.3 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบวาระ กฎหมายทีเกียวข้อง และการกํากับดูแล
กิจการทีดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการอภิปราย ใช้ดุลยพินิจทีรอบคอบ
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
5.4 ติดตามดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีของคณะกรรมการให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เป้ าหมายขององค์กร
5.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
นอกจากนี เพือให้การปฏิบัติหน้ าทีของคณะอนุ กรรมการชุด ย่อยต่าง ๆ เป็ น ไปอย่างอิส ระและ
สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ประธานกรรมการจะไม่เป็ นอนุ กรรมการในคณะอนุ กรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ6
6.

การประชุมคณะกรรมการ

6.1 การประชุมคณะกรรมการได้กาํ หนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทังปี เพือให้กรรมการสามารถ
จัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทกุ ครัง โดยประธานกรรมการอาจเรียกประชุมวาระพิเศษเพิมได้ตามความจําเป็ น

ในส่วนของโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้
เป็ นไปตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6 เพิมเติมข้อความตามมติคณะกรรมการฯ ครังที 2/2562 เมือวันที 20 กุมภาพันธ์ 2562
5
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6.2 กรรมการทุกท่านได้รบั หนังสือเชิญประชุมซึงระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจําเป็ นรีบด่วน อาจนําส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน
6.3 กรรมการสามารถเสนอเรืองเพือให้ทประชุ
ี มคณะกรรมการพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุม
เพิมได้โดยผ่านฝ่ ายเลขานุการองค์กรหรือหน่วยงานทีมีหน้าทีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกันซึงมีชอเรี
ื ยกอืน
6.4 กรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสียในเรืองทีพิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนันและห้ามมิให้เข้าร่วม
พิจารณาในเรืองนัน
6.5 กรรมการสามารถขอข้อมูลทีจําเป็ นต่อการตัดสินใจจากฝ่ ายจัดการได้เพิมเติมโดยผ่านผูจ้ ดั การ
หรือฝ่ ายเลขานุการองค์กร
6.6 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพือให้สารสนเทศเพิมเติมในฐานะที
เกียวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพือให้คณะกรรมการมีโอกาสรูจ้ กั สําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอด
ตําแหน่ง
6.7 กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสประชุมกันเองโดยไม่มผี ู้บริหารตามทีจําเป็ น เพืออภิปราย
ปั ญหาต่าง ๆ เกียวกับการจัดการทีอยูใ่ นความสนใจ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
6.8 มอบหมายให้ฝ่ ายเลขานุ การองค์กรมีห น้ าทีจัด ทํา รายงานการประชุ ม คณะกรรมการให้มี
สาระสําคัญอย่างครบถ้วน และเสนอให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และมีหน้าทีจัดเก็บ
รายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็ นระบบ
7. การประเมิ นผลตนเองในการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
7.1 คณะกรรมการจัดให้มกี ารประเมินผลตนเองในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทังคณะและรายบุคคล
เป็ นประจําทุกปี เพือพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตั งิ าน ปั ญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปี ทผ่ี านมา เพือให้
การทํางานของคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการมีประสิทธิผลมากยิงขึน
7.2 คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์ทจะใช้
ี ในการประเมิน โดยมอบหมายให้คณะอนุ กรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณาและให้คําแนะนํ ากระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิ
หน้าทีของคณะกรรมการเพือให้สอดคล้องกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
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7.3 คณะอนุ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณากระบวนการประเมินผล
สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการทราบ เพือนํามาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
การดําเนินงานต่อไป ทังนี อาจให้ผเู้ ชียวชาญภายนอกเป็ นผูท้ าํ การประเมินก็ได้
7.4 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุ กรรมการ
บริหารความเสียง และคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีการประเมินผลการปฏิบตั ิ
หน้าทีของตนเองและเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเพือทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
8.

ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และบุคลากร

8.1 คณะกรรมการมอบหมายให้ค ณะอนุ กรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนพิจ ารณา
กลันกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอัตราให้มคี วามเหมาะสมกับ
หน้าทีและความรับผิดชอบ รวมทังเปรียบเทียบได้กบั อุตสาหกรรมในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน และ
นําเสนอคณะกรรมการก่อนนําเสนอต่อทีประชุมสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เพือพิจารณาอนุมตั ิ
8.2 คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลันกรอง
นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารระดับสูง และบุคลากรของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
ให้สอดคล้องกับผลประกอบการและความสําเร็จของเป้ าหมาย ก่อนเสนอคณะกรรมการเพือพิจารณาอนุมตั ิ
9.

การพัฒนากรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และบุคลากร

9.1 กรรมการใหม่จะได้รบั การแนะนําภาพรวมขององค์กร การดําเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์
แผนกลยุทธ์ แผนงานประจํา ข้อกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนบรรยาบรรณทีเกียวข้องกับกรรมการ โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุ การคณะกรรมการนํ าเสนอข้อมูลดังกล่ าวก่ อนการเข้าประชุม ครังแรกของ
กรรมการใหม่
9.2 ส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั การอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
อบรมสัมมนา การบรรยาย รวมทังการดูงานนอกสถานที เพือเพิมพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ ๆ ที
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ทมีี การเปลียนแปลงเพือเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
9.3 ดูแลให้มกี ารบริหารและพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ให้มคี วามรูค้ วามสามารถใน
การปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือง

หน้า 8/9

กฎบัตรของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.

การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตร อย่างน้อย

ปี ละครัง

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุมตั เิ มือวันที 19 กุมภาพันธ์ 2563
ทบทวนทุกปี ครังล่าสุดเมือวันที 19 กุมภาพันธ์ 2563
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