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บทน า 

 
 

 กฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   (“คณะ
กรรมการฯ”) จดัท าขึน้เพื่อก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการฯ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย
และประกาศของหน่วยงานก ากบัดแูล ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีอกีทัง้เป็นไปในแนวทางเดยีวกบันโยบาย
การก ากบัดูแลกจิการกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการฯ เชื่อมัน่ว่าการปฏบิตังิานโดยยดึ
แนวทางดังกล่าว จะส่งเสริมให้บริษัทในฐานะบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ มีการ
ด าเนินงานทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม รวมทัง้เป็นการเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและศกัยภาพในการแข่งขนั และสรา้ง
ความเชือ่มัน่แกผู่ล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่ายไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
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1. ค าจ ากดัความ 
 

 “กฎบตัรฯ”   หมายถงึ  กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

 “บรษิทั”  หมายถงึ   บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 “คณะกรรมการฯ” หมายถงึ คณะกรรมการ บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
 “กรรมการฯ” หมายถงึ กรรมการ บรษิทั ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
 “กรรมการผูจ้ดัการฯ”   หมายถงึ กรรมการผู้จดัการบรษิัท ตลาดสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 
 
2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ  
 

2.1 คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไมน้่อยกว่าหา้คนตามทีก่ฎหมายก าหนด 
2.2 คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ยผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ทีม่คีวามหลากหลาย และเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญด้านธุรกจิหลกัทรพัย์ ธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืธุรกจิอี่นที่เกี่ยวขอ้ง  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกจิการของบรษิทั  ทัง้นี้ กฎหมายก าหนดใหก้รรมการฯ อยา่งน้อยสองในหา้ของจ านวนกรรมการตอ้งเป็นบุคคล
ซึง่สามารถปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชกิ ผูล้งทุน หรอืบุคคลซึง่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัในอตัราส่วนตาม
ประกาศของหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง1  นอกจากนี้ กรรมการฯ ต้องไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

2.3 ประธานกรรมการฯ ตอ้งมใิช่บุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการฯ ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่อง
คณะกรรมการฯ มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร โดยในการบรหิารงาน กรรมการผูจ้ดัการฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อคณะ
กรรมการฯ 

2.4 คณะกรรมการฯ มเีลขานุการบรษิัทท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยให้
ค าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการฯ จะต้องทราบ และดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการฯ 
รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการฯ 
 
 
 

                                                 
1 ปัจจุบนัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดใหก้รรมการฯ อย่างน้อยสองในหา้ของจ านวนกรรมการต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถปฏบิตัิ
หน้าทีเ่พื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชกิ ผู้ลงทุน หรอืบุคคลซึ่งเกี่ยวขอ้งกบับรษิทั  ในจ านวนนี้ อย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ลงทุนหรื อสามารถ
รกัษาประโยชน์ของผูล้งทุน และอย่างน้อยสองคนตอ้งเป็นบุคคลทีอ่ยู่ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายหรอืจะซื้อขายในบรษิทั 
หรอืเกีย่วขอ้งกบัการซื้อขายสนิคา้ในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าดงักล่าว 
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3. การตัง้กรรมการฯ 
 
 คณะกรรมการฯ ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในกฎหมายทีร่ะบุไวด้งันี้ 
 3.1 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นผูต้ัง้และถอนกรรมการฯ  
 3.2 คณะกรรมการฯ มีอ านาจเลือกกรรมการฯ คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการฯ  และในกรณีที่คณะ
กรรมการฯ เหน็สมควร จะเลอืกกรรมการฯ คนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการฯ กไ็ด ้ 
 3.3 คณะกรรมการฯ มอี านาจแต่งตัง้กรรมการฯ คนหนึ่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการฯ ตามทีเ่หน็สมควร  
 3.4 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ คณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ตัง้
บุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการฯ แทนต าแหน่งทีว่่างลงกไ็ด้ 
เวน้แต่วาระของกรรมการฯ ผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการฯ แทนดงักล่าว จะอยู่ใน
ต าแหน่งเพยีงเทา่วาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการฯ ซึง่ตนแทน 
 
4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
 

กรรมการฯ มวีาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของบรษิทั  ทัง้นี้ กรรมการฯ ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ
อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งใหมไ่ดอ้กี  
 
5.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการฯ 

 
5.1 คณะกรรมการฯ มคีวามรบัผดิชอบในการดูแลใหอ้งค์กรมกีารบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตาม กฎหมาย 

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั (duty 
of care) และความซื่อสตัยส์จุรติ (duty of loyalty) โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการฯ จะยดึถอืขอ้ก าหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดและหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีตลอดจนจรรยาบรรณของบรษิทัเป็นหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อผลประโยชน์ทีส่มดุลและสรา้งคุณค่าของ
ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.2 คณะกรรมการฯ ต้องมเีวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
กรรมการฯ ทกุทา่นควรอทุศิเวลาใหเ้พยีงพอเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ที ่ 

5.3 คณะกรรมการฯ มีการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยอาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานอื่นเพิม่เตมิเพื่อปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างหนึ่งอย่างใด
ตามทีค่ณะกรรมการฯ เหน็สมควร 
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6. หน้าท่ีของคณะกรรมการฯ 
 

6.1 ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานทีช่่วยสร้างคุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื 
รวมทัง้ควบคุมดูแลและติดตามการด าเนินงานของบริษัทในการประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า รวมทัง้การใหบ้รกิารอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมแีหล่งเงนิทุนทีเ่พยีงพอต่อการรองรบัการประกอบการและความ
เสีย่งในดา้นต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิจากการประกอบธุรกจิ และมรีะบบการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามมัน่คง
ปลอดภัย โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทัง้ส่งเสริมให้มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพฒันาการ
ด าเนินงานอยา่งยัง่ยนืของกจิการ 

6.2 ก าหนดกฎเกณฑ์และมตคิณะกรรมการฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการเป็นศนูย์ซื้อขายสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้า รวมทัง้มาตรการทีเ่พยีงพอเพื่อส่งเสรมิและรกัษาความมัน่คง ความน่าเชื่อถอื ตลอดจนความโปร่งใส และ
เป็นธรรมในการซือ้ขายและก ากบัดแูลการซือ้ขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

6.3 ดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ และมรีะบบการ
ตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นอสิระ รวมทัง้ก าหนดนโยบายการบรหิารความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกจิเพื่อสรา้ง
ความเชื่อมัน่ ความมเีสถยีรภาพ และความมัน่คงของบรษิทั   นอกจากนัน้ จะดูแลให้มกีารจดัการความขดัแยง้ของ
ผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึ้นอย่างเหมาะสม และให้มีกลไกในการรบัเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี้
เบาะแส 

6.4 ดูแลให้มกีารจัดท าและเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิที่แสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานโดย
ถกูตอ้งตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัช ี

6.5 ก าหนดอ านาจด าเนินการของฝ่ายจดัการอยา่งเหมาะสมและชดัเจน 
 
7. บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการผู้จดัการฯ 
 

กรรมการผูจ้ดัการฯ มบีทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการดูแลและบรหิารกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไป
ตามนโยบาย แผนการด าเนินงาน วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการฯ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึ
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบกจิการของบรษิทั โดยรายงาน
ผลการด าเนินงานทีส่ าคญัต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจ า 
 
8.   การประชุมคณะกรรมการฯ 
 

8.1 การประชมุคณะกรรมการฯ ก าหนดไวล้่วงหน้าตลอดทัง้ปี เพือ่ใหก้รรมการจดัสรรเวลาเขา้ประชมุไดท้กุครัง้ 
8.2 การประชมุคณะกรรมการฯ จดัขึน้อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการฯ สามารถก ากบั

ควบคมุและดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งต่อเนื่อง ทัง้นี้ ประธานกรรมการฯ อาจเรยีกประชุมวาระพเิศษ
เพิม่เตมิไดต้ามความจ าเป็น 

8.3 ประธานกรรมการฯ และกรรมการผูจ้ดัการฯ ร่วมกนัก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการฯ 
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8.4 เลขานุการบรษิัทมหีน้าที่จัดส่งหนังสอืเชญิประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชดัเจน พร้อม
เอกสารประกอบการประชุมอย่างเพยีงพอใหแ้ก่กรรมการฯ เพื่อใหศ้กึษาขอ้มูลก่อนเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม
อยา่งน้อย 7 วนั ยกเวน้กรณีเรือ่งเรง่ด่วนอาจน าสง่เอกสารในภายหลงั   

8.5 กรรมการฯ สามารถขอขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการตดัสนิใจจากฝ่ายจดัการไดเ้พิม่เตมิ โดยผ่านเลขานุการ
บรษิทั 

8.6 เลขานุการบรษิทัมหีน้าที่จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ให้มสีาระส าคญัอย่างครบถ้วน 
เสนอใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการฯ ครัง้ถดัไปรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว และมหีน้าทีจ่ดัเกบ็รายงานและเอกสาร
ประกอบการประชมุอยา่งเป็นระบบและสามารถสบืคน้ได้ 
 
9.  การประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการฯ (Self-Assessment)  
 

คณะกรรมการฯ มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการฯ ทัง้คณะอย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อพจิารณา
ทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีทีผ่่านมาเพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขใหก้ารท างานของคณะกรรมการฯ 
และฝ่ายจดัการมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้  
 
10. การพฒันากรรมการฯ 
 

10.1 คณะกรรมการฯ จะดูแลให้มกีารแนะน าภาพรวมการด าเนินงานของบรษิัท และแผนการด าเนินงาน 
รวมทัง้บทบาทและหน้าที่ความรบัผดิชอบของกรรมการฯ แก่กรรมการฯ ใหม่ที่ได้รบัการแต่งตัง้ก่อนการเขา้ประชุม
คณะกรรมการฯ ครัง้แรกของกรรมการฯ ใหม ่

10.2 คณะกรรมการฯ สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาความรูก้รรมการฯ อย่างสม ่าเสมอ ในรปูแบบต่าง ๆ เช่น การ
อบรมสมัมนา การบรรยายให้ความรู้ การศึกษาด้วยตนเอง การหารือหรือรบัทราบข้อมูลหรือความรู้ที่ทนัสมยั 
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง รวมทัง้การดงูานต่างประเทศ เป็นตน้ 
 
11. การทบทวนกฎบตัร 
 
 คณะกรรมการฯ ก าหนดใหส้อบทานและประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรเป็นประจ า 
และพจิารณาปรบัปรุงกฎบตัรตามความจ าเป็นอย่างเป็นนัยส าคญั โดยฝ่ายจดัการจะเป็นผูเ้สนอต่อคณะกรรมการฯ 
เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
 
 
 
คณะกรรมการ บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
อนุมตัเิมือ่วนัที ่3 เมษายน 2560 


