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คาํนิยาม 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์   หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์     หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อย    หมายถึง  บรษิทัที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละห้าสบิของจํานวนสทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  

บรษิทัร่วม หมายถงึ บรษิัททีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ถือหุน้เกนิกว่าร้อยละยี่สบิหา้แต่ไม่เกนิรอ้ยละ

ห้าสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ หรือบริษัทที ่

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละยี่สบิแต่ไม่เกินร้อยละยี่สบิห้าของ

จาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัและแสดงไดว้่าตลาดหลกัทรพัยฯ์ มี

สว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรือ่งทีม่นียัสาํคญัไดไ้ม่แตกต่างจากการเป็นผูถ้อื

หุน้ในสดัส่วนเกนิกว่ารอ้ยละยีส่บิหา้ของจํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ

บรษิทันัน้ ทัง้น้ี ไม่ว่าการถอืหุน้ดงักล่าวจะเป็นการถอืหุน้โดยทางตรงหรอื

ทางออ้ม 

กรรมการ อนุกรรมการ 

ผูเ้ชีย่วชาญ 

หมายถงึ  กรรมการ อนุกรรมการ ผูเ้ชีย่วชาญของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ หมายถงึ กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู หมายถงึ รองผูจ้ดัการหรอืผูด้าํรงตําแหน่งเทยีบเท่าหวัหน้าสายงาน 

ผูม้สีว่นไดเ้สยี   หมายถงึ  บุคคลและกลุ่มบุคคลที่สามารถสรา้งผลกระทบและ/หรอืไดร้บัผลกระทบ 

ไม่ว่าจะเป็นการไดร้บัประโยชน์หรอืเสยีประโยชน์จากการดาํเนินกจิกรรม

ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น คณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัสมาชกิ บรษิทัจดทะเบยีน บรษิทัหลกัทรพัยท์ีม่ใิช่

สมาชกิ บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ผู้ลงทุน พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า 

เจา้หน้ี คู่แขง่ ภาครฐั ตลอดจนองคก์รอื่น ๆ ในสงัคม  

พนกังาน หมายถงึ  ผู้จดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ และพนักงานตามระเบยีบตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล  

คู่คา้ หมายถงึ  ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารใหก้บักลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ลกูคา้ หมายถงึ  ผูใ้ชบ้รกิารของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

 

 

 



นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณ กลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน้า 5 จาก 41 

สิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใด หมายถึง  เงิน หรือสิง่ของที่มมีูลค่า เช่น การลดราคาสนิค้า สทิธิพิเศษในการรบั

ความบันเทิง การรับบริการ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น  

ค่าเดนิทาง ค่าที่พกั ค่าอาหาร หรอืสิง่อื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั การให้

สทิธพิเิศษทีม่ใิช่เป็นสทิธทิีจ่ดัไวส้าํหรบับุคคลทัว่ไป รวมถงึประโยชน์อื่น

ใดทีใ่หแ้ก่กนัในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม เป็นตน้ 

ประเพณีนิยม หมายถึง  ประเพณีของสงัคมที่ถือปฏบิตัิสบืทอดกนัมา และใหห้มายความรวมถงึ

เทศกาลหรือวนัสําคญัซึ่งอาจมีการให้ของขวญักนั โอกาสในการแสดง

ความยนิด ีและมารยาททีถ่อืปฏบิตักินัในสงัคมดว้ย 

ทรพัยส์นิทางปัญญา หมายความรวมถงึ ลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร อนุสทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมาย

บรกิาร ความลบัทางการคา้ 

  



นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณ กลุ่มตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน้า 6 จาก 41 

การดแูลให้มีการปฏิบติัตามและการทบทวน 

 

1. คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ คาดหวงัใหก้รรมการ อนุกรรมการ ผูเ้ชีย่วชาญ และพนักงานทุกระดบัของกลุ่ม

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้ความสําคญัและยึดถือปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่ม 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างเคร่งครดั เพื่อใหก้ลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มมีาตรฐานการกาํกบัดแูลกจิการทีเ่ป็นทีย่อมรบั 

2. กรรมการและผู้บริหารควรเป็นผู้นําในการปฏิบตัิเพื่อเป็นแบบอย่างให้กบัพนักงาน ผู้บงัคบับญัชาควรดูแลให้

พนักงานภายใตส้ายบงัคบับญัชามคีวามเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณกลุ่ม

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างเคร่งครดั ไม่สามารถอา้งไดว้่าไม่ทราบแนวปฏบิตัทิีก่าํหนดไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี  

3. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการตีความตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่ม 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ น้ี  

  (1) กรณีกรรมการ อนุกรรมการ ผูเ้ชีย่วชาญ หรอืผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหค้ณะอนุกรรมการบรรษทัภบิาล

และความยัง่ยนืเป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยั 

  (2) กรณีพนกังาน ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นผูม้อีาํนาจวนิิจฉยั  

4. เมื่อพนักงานมขีอ้สงสยัหรอืไม่แน่ใจเกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณกลุ่ม

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืฝ่ายกํากบัองคก์รหรอืหน่วยงานทีท่ําหน้าทีอ่ย่างเดยีวกนัแต่

เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่ร ับผิดชอบในการกํากบัดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5. จรรยาบรรณพนักงานถือเป็นวินัยอย่างหน่ึง ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดํารงตนและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั 

พนักงานทีก่ระทําผดิจรรยาบรรณจะถูกพจิารณาโทษทางวนิัย ตามระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล รวมถงึ

อาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้เป็นความผดิตามกฎหมาย ซึง่การกระทําต่อไปน้ี ถอืว่าเป็นการ

กระทาํผดิจรรยาบรรณ 

  (1) ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

  (2) แนะนํา สง่เสรมิหรอืสนบัสนุนใหผู้อ้ื่นไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

  (3) ละเลยเพกิเฉยเมื่อพบเหน็การฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ ในกรณีทีต่นทราบหรอืควรทราบ

เน่ืองจากเกีย่วขอ้งกบังานภายใตค้วามรบัผดิชอบของตน 

  (4) ไม่ให้ความร่วมมอืหรอืขดัขวางการสบืสวนสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิที่อ้างว่าได้มกีารฝ่าฝืน หรอืการไม่

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

  (5) การกระทําอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เน่ืองจากการที่ผู้นัน้รายงานการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ 

6. ใหค้ณะอนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนืพจิารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของนโยบาย

การกํากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัดิา้นการกํากบัดแูล

กจิการตามหลกัการที่เป็นสากล อย่างน้อยปีละครัง้ และหากมกีารปรบัปรุงอย่างมนีัยสําคญัจะต้องได้รบัความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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ส่วนท่ี 1 

บทนํา 

 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้กําหนดวสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) และค่านิยมขององค์กร 

(Core Value) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 0

1 เพื่อให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายและทิศทางการดําเนินงานที่

สอดคลอ้งกนั ตลอดจนเป็นแนวทางทีผู่บ้รหิารและพนักงานของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดใ้ชย้ดึถอื เพื่อปฏบิตังิานให้

บรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

พฒันาตลาดทุน เพื่อทุกคน 

ตลาดทุนเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์รวม ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคน 

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เราจงึมุ่งมัน่สรา้งสรรคใ์หต้ลาดทุนเกดิประโยชน์ต่อทุกภาคสว่นของสงัคม  

เราเชื่อมัน่ว่าการเติบโตอย่างมคุีณภาพของธุรกิจ จะสร้างความแขง็แกร่งให้แก่ประเทศซึ่งจะมผีลนําไปสู ่

การยกระดบัคุณภาพชวีติของคนในชาต ิ

น่ีคอื….สิง่ทีเ่รามุ่งหวงั และยดึมัน่ในการดาํเนินงาน 

 

พนัธกิจ (Mission) 

1.  มุ่งมัน่พฒันากลไกการทํางานที่เป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นแหล่งลงทุนและระดมทุนที่ทนัสมยัและเขา้ถึงได้  

ทัง้ในประเทศ ภูมภิาค และทัว่โลก 

2.  สรา้งสรรคส์นิคา้และบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและตอบสนองความต้องการของลูกคา้ และยงัรองรบัการเตบิโตอย่าง

ยัง่ยนืในอนาคตดว้ย 

3.  บ่มเพาะบุคลากรใหเ้ป่ียมดว้ยศกัยภาพ พรอ้มปลูกฝังการปฏบิตังิานดว้ยความรบัผดิชอบและความโปร่งใสในทุก

กระบวนการทาํงาน 

4.  ปลูกฝังแนวคดิการดําเนินธุรกจิโดยยดึมัน่ประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพนัธมติรทางธุรกจิทีด่ทีีสุ่ดพรอ้มทาํ

หน้าทีด่แูลสงัคม 

5.  มุ่งมัน่พัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าภายในองค์กร ทัง้การสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน และแปลง 

องคค์วามรูใ้หเ้ป็นสนิทรพัยท์ีย่ ัง่ยนื 

 

                                                           
1 อา้งองิจากวสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission) และคา่นิยมขององคก์ร (Core Value) ของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในปัจจุบนั ซึง่

ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในการประชุม ครัง้ที ่10/2559 เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และปรากฏอยู่ใน

เวบ็ไซต์และรายงานประจาํปีของตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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ค่านิยมองคก์ร (Core Value) 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กําหนดพฤตกิรรมทีเ่ป็นค่านิยมหลกัขององคก์ร ภายใต้ชื่อ “SET DNA” โดยประกอบดว้ย

พฤตกิรรม 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. Leadership – เป็นผูนํ้า 

• กล้าคิด กล้าตัดสนิใจด้วยความเชื่อมัน่ในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมยอมรบัผลที่เกิดขึน้และ

ปฏบิตัใินสิง่ทีต่ดัสนิใจไว ้ 

• เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง กล้าแสดงออกและยืนหยัดในสิง่ที่ถูกต้อง ยอมรบัคําวิจารณ์ที่มี

เหตุผล เพื่อการเรยีนรูแ้ละพฒันา  

• กระตุ้นใหเ้กดิการมสี่วนร่วม ปลุกพลงัในการทํางาน เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคและขบัเคลื่อนองค์กร

ไปสูเ่ป้าหมาย 

2. Proactive – เชิงรกุ 

• มวีสิยัทศัน์ มองการณ์ในอนาคต สามารถวเิคราะห์สิง่แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และปรบัตวัให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

• ทะเยอทะยาน กระตอืรอืรน้ มแีรงผลกัดนัทําในสิง่ทีไ่ม่น่าจะเป็นไปได ้กลา้เผชญิความทา้ทาย 

ไม่กลวัอุปสรรค สามารถเปลีย่นวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส  

• ก้าวทันโลก สร้างสรรค์สิ่งใหม่ นําไปสู่การปฏิบัติใช้ที่สมัฤทธิผ์ลเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา  

สรา้งโอกาส และสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั  

3. Proficient – เช่ียวชาญ 

• มคีวามเป็นมอือาชพีในงานทีท่ํา แกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็และถูกตอ้ง ทํางานไดส้มัฤทธิผ์ล

ตามเป้าหมายอย่างมคุีณภาพ 

• ตรงต่อเวลา สามารถปรบัเปลี่ยนการทํางานได้สอดคล้องกบัสถานการณ์ และบรหิารจดัการ

ทรพัยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์สงูสดุ 

• ทํางานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพ ตรงตามเวลาและผลงานเป็นที่ประจกัษ์  

เกนิความคาดหวงั  

4. Partnership – สานสมัพนัธ ์

• ผสานพลงั ร่วมมอืกบัผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค ์โดยมุ่งขยายความสาํเรจ็ร่วมกนั  

• ให้ความสําคญักบัผู้ร่วมงาน สื่อสารระหว่างกนัอย่างสมํ่าเสมอ สร้างความสมัพนัธ์เพื่อการ

ทาํงานร่วมกนัในระยะยาว  

• ยดึมัน่ประโยชน์สว่นรวม ยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างเพือ่บรรลุผลสาํเรจ็ร่วมกนั 
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5. Sustainable – อย่างยัง่ยืน 

• ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานตนเอง หน่วยงาน และองค์กร ประสบ

ความสาํเรจ็อย่างต่อเน่ือง  

• ปกป้องและมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร ชุมชน และ

ประเทศชาต ิ 

• คาํนึงประโยชน์และการมสี่วนร่วมกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อใหเ้กดิการพฒันาและเตบิโตไปพรอ้ม

กนั  
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ส่วนท่ี 2 

นโยบายและโครงสร้างการกาํกบัดแูลกิจการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

หมวดท่ี 1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัทาํนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยนําหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการที่ดีของ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) มาใช้เป็นแนวทางหลกั 

รวมทัง้ได้นําหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดสีําหรบับรษิัทจดทะเบียนมาปรบัใช้โดยอนุโลมด้วย เพื่อให้เหมาะสมกบั

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการดําเนินงานองค์กร ความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภาคธุรกจิ ผูล้งทุน ตลอดจน

ตลาดทุนและสงัคมโดยรวม เพื่อสนบัสนุนการสรา้งคุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื 

 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีก่ลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยดึถอืเป็นแนวทางหลกั มาจากหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ

ทีด่ขีอง The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) และนําหลกัการกาํกบัดแูลกจิการ

ทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนมาปรบัใชโ้ดยอนุโลม เพื่อการเป็นองคก์รทีน่่าเชื่อถอื มคีวามโปร่งใสในการปฏบิตังิาน เพิม่

ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ และเป็นตวัอย่างทีด่ใีหแ้ก่องคก์รอื่นในตลาดทุนไทย  

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นองค์กรเฉพาะที่จ ัดตัง้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ มอีาํนาจและหน้าทีใ่นการวางนโยบายกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

และการปฏบิตักิารอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์กาํหนด ทัง้น้ี โครงสร้าง

คณะกรรมการ องคป์ระกอบ คุณสมบตั ิและการสรรหากรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะเป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด 

ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึมลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากบรษิทัทัว่ไปทีม่ผีูถ้อืหุน้ทีเ่สมอืนเป็นเจา้ของกจิการ และมกีารจดั

ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อสรรหาและแต่งตัง้กรรมการเพื่อทําหน้าทีแ่ทนผูถ้อืหุน้ในการบรหิารกจิการ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึ

ไม่ไดนํ้าหลกัปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการกําหนดและทบทวนโครงสรา้งของคณะกรรมการ การเลอืกบุคคลมาเป็นประธาน

กรรมการ หลกัปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้ ฯลฯ มาปรบัใชใ้นนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้กําหนดนโยบายในการกํากบัดูแลการดําเนินงานของ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยยดึหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ีมคีวามโปร่งใส คํานึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมมาโดย

ตลอด 

องคป์ระกอบของนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นดงัน้ี 
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1.  บทบาทของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตระหนักถงึการกํากบัดูแลกจิการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในฐานะศูนยก์ลาง

การซื้อขายหลกัทรพัย์และการใหบ้รกิารธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งเป็นกลไกที่สําคญัทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยมุ่ง

ส่งเสรมิและรกัษาไว้ซึ่งความมัน่คง ความเป็นธรรม การตรวจสอบได้ และความเรยีบร้อยในการซื้อขายหลกัทรพัย ์

จดทะเบยีน โดยคํานึงถงึประโยชน์ของตลาดทุนและการคุม้ครองผู้ลงทุนเป็นสาํคญั ยดึหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุน ในการดําเนินงานด้วยความซื่อตรง (Integrity) โปร่งใส 

(Transparency) ยุติธรรม (Fairness) ภายใต้ระบบงานที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล โดยมกีระบวนการรบัฟังความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในทุก

ภาคสว่น ภายใตก้ารกาํกบัดแูลใหม้กีารทาํธุรกรรมทีเ่ป็นไปตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มบีทบาทสาํคญัในการสง่เสรมิการพฒันาตลาดทุนไทย ทัง้การพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของตลาดทุน ตลอดจนการเสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั 

การลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุน ประชาชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหต้ลาดทุนไทยมกีารพฒันาและเตบิโตอย่างยัง่ยนืทัง้

ดา้นปรมิาณและคุณภาพ 

 รวมถึง ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยงัมุ่งเน้นการจดัหาสนิค้าและบรกิารที่มคุีณภาพ มีการส่งเสริมการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีนใหไ้ดม้าตรฐาน สง่เสรมิและสนบัสนุนใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถ้วน 

ถูกตอ้ง เท่าเทยีม และโปร่งใส เพื่อใหร้าคาหลกัทรพัยส์ะทอ้นมูลค่าทีแ่ทจ้รงิของหลกัทรพัย ์และสนบัสนุนใหเ้กดิสภาพ

คล่องในการซื้อขายหลกัทรพัย์ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสรมิหลกับรรษทัภบิาลและการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทั 

จดทะเบยีน โดยมกีารศกึษาผลดผีลเสยีและรบัฟังความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจากผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

2.  การคาํนึงถึงบทบาทต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยดึมัน่ดําเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบและกํากบัดแูลใหก้ารดําเนินงานของ

กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มคีวามโปร่งใส คํานึงถงึประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยมแีนวทาง

ในการปฏบิตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีตามรายละเอยีดที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หมวดที่ 1 นโยบายและจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินกจิการ 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตระหนักถงึความสาํคญัของการสื่อสารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนินงาน

ของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ กบัผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสําคญัในกระบวนการกํากบัดูแลกจิการที่ดี ทัง้น้ี 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้จดัให้มชี่องทางการสื่อสารทีห่ลากหลายและมปีระสทิธภิาพอนัจะช่วยใหส้ามารถสื่อสารขอ้มูล

สาํคญัไปยงัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไดอ้ย่างทัว่ถงึและรวดเรว็ โดยคํานึงถงึความเหมาะสมในการรบัรูข้อ้มลูของผูม้สีว่น

ได้เสยีแต่ละกลุ่ม นอกจากน้ี ในการดําเนินกจิการของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาท ิการพฒันาสนิคา้และบรกิาร จะมี

การศกึษาผลดผีลเสยีของการดําเนินการดงักล่าว ตลอดจนรบัฟังความคดิเหน็หรือขอ้เสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสยี 

นอกจากน้ี ยงัสง่เสรมิและพฒันากลไกการมสี่วนร่วม เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผูม้ี
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ส่วนไดเ้สยีในการสรา้งความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงนิ ความยัง่ยนืของกจิการ ตลอดจนความยัง่ยนืของเศรษฐกจิ 

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

3.  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

  คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ กํากบัดูแลให้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มกีารเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนและผูม้ี

ส่วนไดเ้สยีโดยยดึหลกัความถูกต้อง ความเหมาะสมของขอ้มลูทีค่วรเปิดเผย ทนัเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึ

ข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถือ โดยข้อมูลทีเ่ปิดเผยนัน้ประกอบด้วยขอ้มูลการดําเนินงานของกลุ่ม 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิ ให้มกีารเปิดเผยผ่านรายงานประจําปีและ

เวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

4.  บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

การดําเนินงานของตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะปฏบิตัิตามที่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนดอย่างเคร่งครดั ทัง้น้ี คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ มอีํานาจหน้าทีว่างนโยบายกํากบั

ดูแลและควบคุมการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ําหนด โดยผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ มหีน้าทีบ่รหิารกจิการของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและระเบยีบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมตขิองคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ทัง้น้ี รายละเอยีดเกีย่วกบัขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนดไว้

ในกฎบตัรของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้อนุมตัิจดัทําเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 
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หมวดท่ี 2 

โครงสร้างการกาํกบัดแูลกิจการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

1.  คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ มอีงคป์ระกอบ จํานวนกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง รวมถงึการสรรหา

กรรมการ1

2 และการเลอืกประธานกรรมการตามทีก่าํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย2์

3  

สาํหรบัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ําหนดใหป้ระธาน

กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัประโยชน์ตอบแทนตามทีท่ีป่ระชุมสมาชกิของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด3

4 รวมถงึผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ กําหนด 4

5 ทัง้น้ี คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยพจิารณาตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย์ 56 กฎบตัรคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมถึงข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบตัิตาม

นโยบายการกํากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมถึงมีอํานาจหน้าที่กํากบัดูแล วาง

นโยบาย ควบคุมดแูลการดาํเนินกจิการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหม้กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

มตขิองคณะกรรมการ และกฎหมาย รวมทัง้ขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง โดยปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงัซื่อสตัยส์จุรติ 

โดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุขององคก์ร ผูม้สีว่นไดเ้สยีและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และระบบเศรษฐกจิของประเทศโดยรวม 

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบและวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ หน้าที่ของคณะกรรมการ หน้าที่ของประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การประเมินการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและบุคลากร และการพฒันากรรมการ ผูบ้รหิาร

ระดบัสงูและบุคลากร เป็นไปตามทีร่ะบุในกฎบตัรคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

 

                                                           
2 เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาบุคคลที่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะเสนอชื่อไปยงัคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เพื่อ

พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการตลาดหลกัทรพัยน์ัน้ คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เหน็สมควรกาํหนดกรอบคุณสมบตัเิบือ้งตน้เพิม่เตมิ 

กล่าวคอื นอกเหนือจากจะต้องเป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามทีก่ฎหมายกําหนดแลว้ ยงัจะต้องมวีุฒกิารศกึษา

ตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรขี ึน้ไป และตอ้งมคีวามรูห้รอืประสบการณ์ในการทาํงานในดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กบัตลาดทุนไมน้่อยกว่า 3 ปีดว้ย 
3 อา้งองิพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 159 - 163 
4 อา้งองิพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 177 
5 อา้งองิพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 164 
6 อา้งองิพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 170 - 177 
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2.  คณะอนุกรรมการท่ีแต่งตัง้โดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ โดยอาศยัอํานาจตามทีก่ําหนดไวใ้น

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย 6์

7 เพื่อการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าที่

ของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึกลัน่กรองงานสาํคญัทีจ่าํเป็นตอ้งอาศยัความรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น 

ไม่ว่าจะเป็นคณะอนุกรรมการดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีไดแ้ก่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยัง่ยนื คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ อกีทัง้ยงัมคีณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ 

คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการวนิยั คณะกรรมการอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการกองทุนคุม้ครองผูล้งทนุ

ในหลกัทรพัย ์ซึง่คณะอนุกรรมการเหล่าน้ีมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ไดม้อบหมาย ทัง้น้ี คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยงัมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

เป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองรายชื่อผูท้ีจ่ะดํารงตําแหน่งในคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อเสนอขอความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในการแต่งตัง้ต่อไป โดยบุคคลดงักล่าวจะต้องมคุีณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้ม 

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นบคุคลลม้ละลาย 

(2) ไม่เคยได้รบัโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจ้ําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผดิทีก่ระทําโดย

ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(3) ไม่เป็นขา้ราชการซึง่มตีําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจํา ขา้ราชการการเมอืง หรอืพนักงานหรอืลูกจา้งของ

หน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืของราชการสว่นทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

(4) ไม่เป็นผูท้ีพ่น้จากตําแหน่งเน่ืองจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์มีตใิหอ้อก 

(5) เป็นบุคคลทีม่กีารปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 อีกทัง้ เพื่อให้การปฏบิตัิหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นไปอย่างอิสระและสอดคล้องตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีประธานกรรมการจะไม่เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

 

2.1  คณะอนุกรรมการด้านการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

2.1.1  คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และประธานอนุกรรมการตรวจสอบได้รับการ

แต่งตัง้จากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ จาํนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่านแต่ไม่

เกิน 5 ท่าน และไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงต้องเป็นกรรมการที่มาจากการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรพัย ์

                                                           
7 อา้งองิพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 176 
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โดยทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอสิระจากการบรหิารงานภายใน (Non-Executive Directors) และ

อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผูม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ หรอืมปีระสบการณ์ดา้นการบญัช ีการเงนิ หรอืการตรวจสอบ  

นอกจากน้ี เพื่อสนับสนุนหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีประธานอนุกรรมการตรวจสอบจะไม่ดาํรง

ตําแหน่งเป็นอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนุกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ และอนุกรรมการวนิัย สาํหรบัในส่วน

ของอนุกรรมการตรวจสอบนัน้ จะไม่ดํารงตําแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประธานอนุกรรมการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ และประธานอนุกรรมการวนิยั 

อนุกรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตําแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

(1) การรายงานทางการเงนิ (Financial Report) 

- สอบทานรายงานทางการเงนิของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมลูนิธติลาดหลกัทรพัยฯ์  

- พจิารณาและสอบทานนโยบายทางบญัช ี

- สอบทานรายการทีส่าํคญัหรอืรายการผดิปกตทิีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิ  

(2)  การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

- พจิารณาและสอบทานการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณและทรพัยากรของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง การจ่ายผลตอบแทนและ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

(3) ผูส้อบบญัช ี(External Audit) 

- ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการแต่งตัง้ เลิกจ้าง กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธ ิ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

- สอบทานขอบเขตและแผนการตรวจสอบของผูส้อบบญัชขีองกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

มลูนิธติลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(4) การควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง (Internal Control and Risk Management) 

- พจิารณาและประเมนิผลความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการ

บรหิารความเสีย่งของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(5) การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance) 

- ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานที่กํากับดูแลกลุ่ม 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมาตรฐานและกฎระเบียบภายในที่กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

กาํหนด 

- พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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(6) การแจง้เบาะแสและการกระทาํทีทุ่จรติ (Whistleblowing and Fraud) 

- สอบทานและดาํเนินการต่อการแจง้เบาะแสและสอบสวนการกระทาํทีข่ดัแยง้หรอืสงสยัว่า

เป็นการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสทิธิ รายงานทางการเงนิไม่

ถูกตอ้ง ระบบควบคุมภายในทีบ่กพร่อง และการกระทาํทีทุ่จรติ  

- สอบทานกระบวนการป้องกนัและตรวจจบัการกระทาํทีทุ่จรติ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบจะมกีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรอือย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

ทัง้น้ี ประธานอนุกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นการพเิศษได้ ตามที่

เหน็สมควร หรอืมกีารรอ้งขอจากอนุกรรมการตรวจสอบ หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัช ีหรอืประธาน

กรรมการ เพื่อพจิารณาประเดน็ปัญหาทีจ่าํเป็นตอ้งหารอืร่วมกนั 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมกีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเอง (Self-Assessment) 

และรายงานผลต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อทราบ ปีละครัง้ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัองคป์ระกอบและวาระการดาํรงตําแหน่ง การประชุม หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

การประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเอง และการรายงาน เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

2.1.2  คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ประกอบดว้ยกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ จาํนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกนิ 5 ท่าน และไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงตอ้งเป็น

กรรมการที่มาจากการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี ประธานอนุกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการที่มาจากการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป็น

กรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

(1) พิจารณากลัน่กรองรายชื่ออนุกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกรรมการและ

อนุกรรมการของบรษิทัย่อย ตลอดจนกลัน่กรองรายชื่อผูเ้ชีย่วชาญของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบรษิทัย่อย รวมถงึสรรหา

ผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นอนุกรรมการ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กรรมการและอนุกรรมการบรษิทัย่อย ผูเ้ชีย่วชาญ รวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

และบรษิทัย่อย เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่หมาะสม  

(2) พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกบัผลตอบแทนสําหรบัคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ อนุกรรมการ 

ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการบรษิัทย่อยทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ แต่งตัง้ รวมถึง กรรมการและผูจ้ดัการ 

และผูบ้รหิารระดบัสงูของตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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(3) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ มอบหมาย หรอืหน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

อาทิ การพจิารณาแผนสบืทอดบุคลากร (Succession Plan) และการพิจารณาภาพรวมโครงสร้างผลตอบแทนของ

พนกังานตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อเสนอผลการพจิารณาต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะมกีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรอื

อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ทัง้น้ี ประธานอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอาจเรยีกประชุมเพิม่เติมเป็นการ

พเิศษไดต้ามทีเ่หน็สมควร หรอืมกีารรอ้งขอจากอนุกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนในจาํนวนไม่น้อยกว่ากึง่

หน่ึง 

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีการประเมินผลการปฏบิตัิหน้าที่ของ

ตนเอง (Self-Assessment) และรายงานผลต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อทราบ ปีละครัง้ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัองคป์ระกอบและวาระการดาํรงตําแหน่ง การประชุม หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

การประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเอง และการรายงาน เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะอนุกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

2.1.3  คณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาลและความยัง่ยืน 

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยัง่ยืน (Sustainability Committee) และประธาน

อนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนืไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกนิ 5 ท่าน และไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงตอ้งเป็นกรรมการทีม่าจากการ

แต่งตัง้โดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้น้ี ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความ

ยัง่ยนืตอ้งเป็นกรรมการทีม่าจากการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

อนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนื มวีาระการดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 คณะอนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนื มหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

(1) พจิารณาและให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในการกําหนดกรอบนโยบาย

การกํากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณ ตลอดจนกรอบนโยบายและแนวทางการพฒันาด้านความยัง่ยืนของกลุ่ม 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหม้มีาตรฐาน สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีด่ตีามมาตรฐานดา้นการกํากบัดูแลกจิการและดา้นความ

ยัง่ยนืทัง้ในระดบัประเทศ และในระดบัสากล 

(2) ใหค้ําแนะนําในการกําหนดกรอบนโยบายและแนวทางการพฒันาดา้นบรรษทัภบิาล และดา้น

ความยัง่ยนืของผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถพฒันาโครงสรา้งและระบบการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีมแีนวปฏบิตัทิีด่คีวบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้

สง่เสรมิการลงทุนอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
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คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยัง่ยนื จะมกีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรอื

อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ทัง้น้ี ประธานอนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนือาจเรยีกประชุมเพิม่เตมิเป็นการพเิศษ

ไดต้ามทีเ่หน็สมควร หรอืมกีารรอ้งขอจากอนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนืในจาํนวนไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง 

คณะอนุกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนืจะต้องมกีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเอง 

(Self-Assessment) และรายงานผลต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อทราบ ปีละครัง้ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัองคป์ระกอบและวาระการดาํรงตําแหน่ง การประชุม หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และการรายงาน เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ 

บรรษทัภบิาลและความยัง่ยนืซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

2.1.4  คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และประธานอนุกรรมการ

บรหิารความเสีย่งไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยอนุกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า  

5 ท่าน แต่ไม่เกนิ 9 ท่าน โดยมอีงคป์ระกอบดงัน้ี 

(1)  กรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน 

(2)  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(3)  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเงนิ บญัช ีการบรหิารความเสีย่ง หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่น้อยกว่า  

2 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ตอ้งเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และอย่างน้อย 1 ท่าน ตอ้ง

เป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นการบรหิารความเสีย่ง 

อนุกรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการดาํรงตําแหน่ง ดงัต่อไปน้ี 

(1) อนุกรรมการทีเ่ป็นกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

จะเป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

แลว้แต่กรณี 

(2) อนุกรรมการทีเ่ป็นบุคคลภายนอก ซึง่มไิดเ้ป็นกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหม้วีาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพน้จากตําแหน่งแลว้ อาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่จะแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิ 

2 วาระมไิด ้เวน้แต่คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะพจิารณาแลว้เหน็ว่ามคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องดํารงตําแหน่งเกนิ

กว่านัน้ อาจใหด้าํรงตําแหน่งต่อไดอ้กีคราวละ 1 ปี แต่อย่างไรกด็ ีวาระการดาํรงตําแหน่งต่อเน่ืองจะตอ้งไม่เกนิ 9 ปี 

 คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง มหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

(1) พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk 

Management Policy and Framework) ของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึนโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของ

ระบบสารสนเทศและความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์(IT Security and Cyber Security Policies) 

(2) พจิารณาและใหค้วามเหน็ในการกําหนดระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได้และความเบีย่งเบนของ

ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้ององคก์ร (Risk appetite and tolerance) 
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(3) พจิารณาและให้ความเหน็ในผลการประเมนิความเสีย่ง แนวทาง และมาตรการจดัการความ

เสีย่ง ครอบคลุมความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน 

และความเสีย่งทางการเงนิและการลงทุน 

(4) ให้คําแนะนําเรื่องการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร รวมถึงสนับสนุนให้มกีารปรบัปรุงและ

พฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งองคก์รของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างต่อเน่ือง 

(5) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ มอบหมาย  

คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง จะมกีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรอือย่างน้อยปีละ 

4 ครัง้ ทัง้น้ี ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจเรยีกประชุมเพิม่เตมิเป็นการพเิศษไดต้ามทีเ่หน็สมควร หรอืมี

การรอ้งขอจากอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งในจาํนวนไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  

(Self-Assessment) และรายงานผลต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อทราบ ปีละครัง้ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัองคป์ระกอบและวาระการดาํรงตําแหน่ง การประชุม หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

การประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเอง และการรายงาน เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในกฎบตัรคณะอนุกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

 2.1.5  คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Committee) และประธาน

อนุกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบด้วยอนุกรรมการ

จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกนิ 9 ท่าน โดยมอีงคป์ระกอบดงัน้ี 

(1)  กรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไม่น้อยกวา่ 2 ท่าน 

(2)  กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(3)  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน 

อนุกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศมวีาระการดาํรงตําแหน่งดงัต่อไปน้ี 

(1) อนุกรรมการทีเ่ป็นกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

จะเป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

แลว้แต่กรณี 

(2) อนุกรรมการทีเ่ป็นบุคคลภายนอก ซึง่มไิดเ้ป็นกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหม้วีาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพน้จากตําแหน่งแลว้ อาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่จะแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิ 

2 วาระมไิด ้เวน้แต่คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะพจิารณาแลว้เหน็ว่ามคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องดํารงตําแหน่งเกนิ

กว่านัน้ อาจใหด้าํรงตําแหน่งต่อไดอ้กีคราวละ 1 ปี แต่อย่างไรกด็ ีวาระการดาํรงตําแหน่งต่อเน่ืองจะตอ้งไม่เกนิ 9 ปี 
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 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

(1) ส่งเสริมการดําเนินงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึ สนบัสนุนใหม้กีารพฒันานวตักรรมและการนําเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม 

เพื่อยกระดบัตลาดทุนไทย  

(2) พิจารณาและอนุมัติการจัดหาสําหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรืองานการ

บาํรุงรกัษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายใตว้งเงนิทีก่าํหนด  

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรอือย่างน้อยปีละ 

4 ครัง้ ทัง้น้ี ประธานอนุกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ อาจเรยีกประชุมเพิม่เตมิเป็นการพเิศษได้ตามทีเ่หน็สมควร 

หรอืมกีารรอ้งขอจากอนุกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ ในจาํนวนไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง 

คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  

(Self-Assessment) และรายงานผลต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อทราบ ปีละครัง้ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัองคป์ระกอบและวาระการดาํรงตําแหน่ง การประชุม หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

การประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเอง และการรายงาน เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะอนุกรรมการเทคโนโลยี

สารสนเทศซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

2.2  คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหรอืกฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง 

 

2.2.1  คณะอนุกรรมการกฎหมาย 

 คณะอนุกรรมการกฎหมาย (Legal Committee) ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ประกอบด้วยอนุกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 9 ท่าน โดยมีองค์ประกอบ คือ กรรมการ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างน้อย 1 ท่าน ทําหน้าทีเ่ป็นประธานอนุกรรมการกฎหมาย และผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมายและ/

หรอืดา้นตลาดทุน  

 อนุกรรมการกฎหมายมวีาระการดาํรงตําแหน่งดงัต่อไปน้ี 

(1) อนุกรรมการทีเ่ป็นกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

จะเป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

แลว้แต่กรณี  

(2) อนุกรรมการทีเ่ป็นบุคคลภายนอก ซึง่มไิดเ้ป็นกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหม้วีาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพน้จากตําแหน่งแลว้ อาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่จะแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งตดิต่อกนัเกนิ 

2 วาระมไิด ้เวน้แต่คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะพจิารณาแลว้เหน็ว่ามคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องดํารงตําแหน่งเกนิ

กว่านัน้ อาจใหด้าํรงตําแหน่งต่อไดอ้กีคราวละ 1 ปี แต่อย่างไรกด็ ีวาระการดาํรงตําแหน่งต่อเน่ืองจะตอ้งไม่เกนิ 9 ปี 
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คณะอนุกรรมการกฎหมายมหีน้าทีใ่หค้าํปรกึษา ความเหน็ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  ต่อคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในเรื่องเกีย่วกบัปัญหาขอ้กฎหมายตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ กฎหมายว่าด้วยสญัญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายอื่น ตลอดจนระเบียบ

ขอ้กาํหนดของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

2.2.2  คณะอนุกรรมการวินัย 

คณะอนุกรรมการวนิัย (Disciplinary Committee) ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ประกอบดว้ยอนุกรรมการ 5 ท่าน โดยอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(1) กรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 ท่าน  

(2) ผู้มคีวามรู้และประสบการณ์ในกจิการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ธุรกจิหลกัทรพัย ์หรอืธุรกจิการเงนิ

เป็นอย่างด ี1 ท่าน  

(3) ผูท้รงคุณวุฒดิา้นกฎหมาย 1 ท่าน 

(4) กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืผูบ้รหิารทีม่ตีําแหน่งไม่น้อยกว่าผูช้่วยผูจ้ดัการที่

ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 ท่าน  

ทัง้น้ี ในกระบวนการสรรหาอนุกรรมการวินัยนัน้ กําหนดให้อนุกรรมการวินัยที่เป็นกรรมการ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต้องเป็นกรรมการทีม่าจากการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

อนุกรรมการวนิยัทีเ่ป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในกจิการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ธุรกจิหลกัทรพัย ์หรอืธุรกจิการเงนิเป็น

อย่างดีนัน้ ต้องสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งไม่เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท

หลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการหรอืผูซ้ึง่ดาํรงตําแหน่งเทยีบเท่าทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่น ในปัจจุบนัของบรษิทัหลกัทรพัย ์

อนุกรรมการวนิัยมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และดํารงตําแหน่งตดิต่อกนัไม่เกนิ 2 วาระ 

แต่ทัง้น้ี การจํากดัวาระการดํารงตําแหน่งดงักล่าวไม่ให้ใช้บงัคบักบัอนุกรรมการวินัยที่เป็นกรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืผูบ้รหิารทีม่ตีําแหน่งไม่น้อยกว่าผูช้่วยผูจ้ดัการซึ่งได้รบัมอบหมายจากกรรมการและผูจ้ดัการ

ตลาดหลกัทรพัฯ์ 

 คณะอนุกรรมการวนิยั มหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

(1) พจิารณาความผดิและลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนหรอืมสี่วนเกี่ยวขอ้งในการฝ่าฝืนขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และรายงานการลงโทษใหค้ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบ ยกเวน้กรณีความผดิและลงโทษ

ดงัต่อไปน้ี ให้คณะอนุกรรมการวนิัยพจิารณาและเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อพจิารณา

ความผดิและลงโทษ 

(ก) การสัง่เพกิถอนหลกัทรพัยจ์ากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

(ข) การสัง่หา้มบรษิทัสมาชกิรายใดรายหน่ึงเขา้ทาํการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นการชัว่คราว 

(ค) การสัง่เพกิถอนสมาชกิภาพของบรษิทัสมาชกิ 
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(ง) กรณีอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด 

(2) พจิารณาและสัง่การอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยการพจิารณาความผดิและลงโทษ

ทางวนิยัตลอดจนการปฏบิตัอิื่นใดทีจ่าํเป็นต่อกระบวนการพจิารณาความผดิและลงโทษทางวนิยั 

 ทัง้น้ี รายละเอยีดเกีย่วกบัองคป์ระกอบและวาระการดํารงตําแหน่ง หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ และ

อื่น ๆ เป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ว่าดว้ยการพจิารณาความผดิและลงโทษทางวนิยั 

 

2.2.3  คณะกรรมการอทุธรณ์ 

 คณะกรรมการอุทธรณ์ (Appeal Committee) ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกอบดว้ยกรรมการอุทธรณ์จาํนวนไม่

น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกนิ 5 ท่าน ซึง่ในจํานวนน้ีอย่างน้อยต้องเป็นผูท้รงคุณวุฒแิละมปีระสบการณ์สงูดา้นกฎหมาย 

ด้านการบญัชแีละการเงนิ และด้านธุรกจิหลกัทรพัย ์ด้านละ 1 ท่าน และกรรมการอุทธรณ์ต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกบั 

ผูอ้อกคาํสัง่ลงโทษ โดยกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะเป็นกรรมการอุทธรณ์ไม่ได ้

 กรรมการอุทธรณ์มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และดาํรงตําแหน่งตดิต่อกนัไม่เกนิ 2 วาระ 

 คณะกรรมการอุทธรณ์ มหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

(1) พจิารณาคําขออุทธรณ์คําสัง่ลงโทษของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะอนุกรรมการ

วนิัย และกรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ว่าผู้อุทธรณ์มไิด้กระทําความผดิอนัเป็นการฝ่าฝืนขอ้กําหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จรงิตามทีข่ออุทธรณ์หรอืไม ่

(2) พจิารณาคาํขอทุเลาการบงัคบัตามคาํสัง่ลงโทษ (ถา้ม)ี โดยอาจกาํหนดเงื่อนไขหรอืหลกัประกนั

ใด ๆ ตามทีจ่าํเป็นดว้ยกไ็ด ้

(3) ทําความเหน็เสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อพจิารณาสัง่การใหล้งโทษ ลดโทษ

หรือไม่ลงโทษ หรือยืนยนัตามคําสัง่ลงโทษที่มกีารอุทธรณ์ หรือสัง่การอย่างหน่ึงอย่างใดในประเด็นที่ผู้อุทธรณ์ได้

อุทธรณ์มา 

(4) มคีําสัง่ใหยุ้ตแิละจาํหน่ายคาํอุทธรณ์ ในกรณีทีผู่อุ้ทธรณ์ไดถ้อนคาํอุทธรณ์ไปก่อนหรอืระหว่าง

การพจิารณาและวนิิจฉยัของคณะกรรมการอุทธรณ์ 

 ทัง้น้ี รายละเอยีดเกีย่วกบัองคป์ระกอบและวาระการดํารงตําแหน่ง หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ และ

อื่น ๆ เป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ว่าดว้ยการพจิารณาและวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

 

2.2.4  คณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในหลกัทรพัย ์

คณะอนุกรรมการกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรพัย ์(Securities Investor Protection Fund Committee) 

ประกอบดว้ยอนุกรรมการจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

(1) กรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีค่ณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ต่งตัง้ 1 ท่าน 
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(2) กรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีส่มาชกิของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เลอืกตัง้ 1 ท่าน 

(3) สมาชกิกองทุนทีส่มาชกิกองทุนเลอืกตัง้ 1 ท่าน 

(4) นายกสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 1 ท่าน 

(5) กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 1 ท่าน 

(6) ผูบ้รหิารตลาดหลกัทรพัยฯ์ ระดบัไม่น้อยกว่าผูช้ว่ยผูจ้ดัการทีด่แูลสายงานกาํกบับรษิทัสมาชกิ 1 ท่าน 

โดยใหก้รรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แต่งตัง้

เป็นประธานอนุกรรมการกองทุน และใหผู้้บรหิารตลาดหลกัทรพัยฯ์ ระดบัไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จดัการที่ดูแลสายงาน

กาํกบับรษิทัสมาชกิทาํหน้าทีเ่ป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรพัย ์

 อนุกรรมการที่มาจากกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย์แต่งตัง้ และกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่สมาชกิของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เลอืกตัง้ มวีาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละ 1 ปี และอนุกรรมการที่มาจากสมาชกิกองทุนที่สมาชกิกองทุนเลือกตัง้ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 

คราวละ 1 ปี ยกเวน้สมาชกิกองทุนจะกาํหนดวาระการดาํรงตําแหน่งเป็นอย่างอื่น 

 คณะอนุกรรมการกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรพัย ์มหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

(1) กําหนดนโยบายการลงทุนของเงนิลงทุนโดยอาจกําหนดใหล้งทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิ

อื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นใดตามทีเ่หน็สมควร 

(2) พิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้ง และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนที่ยื่นคําขอรับความคุ้มครองจากกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนใน

หลกัทรพัย ์

(3) สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่นกัลงทุนทีซ่ือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(4) ดาํเนินการอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 ทัง้น้ี รายละเอยีดเกีย่วกบัองคป์ระกอบและวาระการดํารงตําแหน่ง หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ และ

อื่นๆ เป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรพัยว์่าดว้ยการเป็นสมาชกิกองทุนคุม้ครอง 

ผูล้งทุนในหลกัทรพัย ์

 

3. ฝ่ายจดัการ 

 

 3.1  ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 ผู้จดัการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ มีหน้าที่บริหารกิจการของ 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และมีอํานาจบงัคบับญัชา

พนักงานและลูกจ้างของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึง ผู้จดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นผู้แทนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใน

กจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอกดว้ย โดยอาจมอบหมายเป็นหนงัสอืใหบุ้คคลใด ๆ ปฏบิตักิจิการบางอย่างแทนโดยไม่
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ขดัต่อระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ กําหนดไว ้และผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยงัเป็นผูท้ํา

หน้าทีใ่นนามตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในการใหข้อ้มูล แสดงความคดิเหน็ต่อสาธารณะ รวมถงึต่อบุคคลภายนอกดว้ย ทัง้น้ี 

การแต่งตัง้ คุณสมบตั ิวาระการดาํรงตําแหน่ง และอาํนาจหน้าทีข่องผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นไปตามทีก่าํหนดไว้

ในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย7์
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3.2  คณะกรรมการจดัการ 

 คณะกรรมการจัดการ  (Management Committee) ได้ รับการแ ต่งตั ้ง จากกรรมการและผู้ จ ัดการ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ยบุคคลซึง่ดาํรงตําแหน่ง ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นประธานคณะกรรมการจดัการ และ 

(2) รองผู้จดัการและผู้ดํารงตําแหน่งเทยีบเท่าหวัหน้าสายงานของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เป็นกรรมการโดย

ตําแหน่ง 

 คณะกรรมการจดัการ มหีน้าทีด่งัต่อไปน้ี 

(1) กลัน่กรองและให้ความเห็นแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แผนงานและ

งบประมาณ 

(2) ตดิตามความคบืหน้าของการปฏบิตังิานตามนโยบาย เป้าหมายเชงิกลยุทธ ์แผนงานและงบประมาณ 

(3) ตดิตามผลการดําเนินงานของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) ตดิตามดแูลการบรหิารจดัการงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายองคก์ร รวมถงึมตขิองคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(5) กําหนดนโยบาย หลกัการ ระบบ และแนวทางเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคลโดยรวม ตลอดจน

กาํหนดแนวทางการพฒันาทรพัยากรบุคคลโดยรวม 

(6) พจิารณาเสนอแนะและกลัน่กรองโครงสรา้งองคก์ร โครงสรา้งเงนิเดอืน และสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ 

(7) พิจารณาและกําหนดแผนสืบทอดบุคลากร (Succession Plan) สําหรับตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อ

องคก์ร 

(8) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่รรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ มอบหมาย 

 

4. การกาํกบัดแูลกิจการของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบดว้ย ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบรษิทัย่อยของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดแ้ก่  

(1) บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

(2) บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

                                                           
8 อา้งองิพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 164 - 169 
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(3) บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั  

(4) บรษิทั เซท็เทรด ดอท คอม จาํกดั  

(5) บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั  

(6) บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนต่างดา้ว จาํกดั  

(7) บรษิทั ไลฟ์ฟินคอรป์ จาํกดั  

(8) บรษิทั ฟินเน็ต อนิโนเวชัน่ เน็ตเวริค์ จาํกดั  

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองทัง้กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึ

กําหนดใหบ้รษิทัย่อยของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยดึถือปฏบิตัิตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณฉบบัน้ี

ด้วย โดยคณะกรรมการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และคณะกรรมการของบริษัท  

สํานักหกับญัช ี(ประเทศไทย) จํากดั ได้อนุมตัินโยบายการกํากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณของแต่ละบรษิัทโดย

อ้างอิงสาระสําคญัจากนโยบายการกํากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ และปรบัปรุงให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ กฎหมาย กฎเกณฑก์ารกาํกบัดแูล รวมถงึมาตรฐานสากลในการประกอบกจิการ

เป็นศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละการเป็นสํานักหกับญัช ีในส่วนของบรษิทัย่อยอื่น ๆ นัน้ ไดนํ้านโยบายการกํากบัดูแล

กจิการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาใช้ในองค์กร เน่ืองจากมคีวามเพยีงพอและครอบคลุมกบัการ

ดาํเนินธุรกจิของแต่ละบรษิทัย่อยในปัจจุบนั 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในฐานะบรษิทัแม่ ทําหน้าทีก่ํากบัดูแลและยงัรวมศูนยห์น่วยงานทีท่ําหน้าทีค่วบคุมและมี

หน่วยงานสนับสนุนทัง้หมดสาํหรบักลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขณะทีบ่รษิทัย่อยเป็นหน่วยธุรกจิเชงิกลยุทธท์ําหน้าทีด่า้น

การพฒันาสนิคา้และผลติภณัฑ ์การตลาดและการขาย ตลอดจนการใหบ้รกิารเฉพาะกจิสาํหรบัธุรกรรมหลกัของแต่ละ

บรษิทั เช่น งานรบัฝากหลกัทรพัย ์งานนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์งานพฒันาสนิคา้อนุพนัธ ์เป็นตน้ 

ในส่วนของการบรหิารงานนัน้ กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มกีารบรหิารงานโดยการวางกรอบแนวคดิการบรหิาร

แบบทัง้ภาพรวมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีการกํากับดูแลกิจการและใช้ทรัพยากรที่มีร่วมกันอย่างมี

ประสทิธภิาพ เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสง่ผ่านนโยบายในการบรหิารกจิการที่

สําคญั ผ่านตัวแทนของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่ได้รบัมอบหมายให้ไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบรษิัทย่อย 

เพื่อใหค้ณะกรรมการของบรษิทัย่อยพจิารณาดาํเนินการต่อไป 

 ในการสรรหาและแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของบรษิทัย่อยนัน้ คณะอนุกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองรายชื่อกรรมการและอนุกรรมการของบรษิัท

ย่อย ก่อนเสนอขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการของบรษิทัย่อยในการแต่งตัง้ เพื่อทาํหน้าทีก่าํกบัดแูลและกลัน่กรอง

การดาํเนินงานในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ  

 สําหรบัการกํากบัดูแลบรษิัทร่วมซึง่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มกีารถือหุน้อยู่ ซึ่งได้แก่ บรษิัทหลกัทรพัย์เพื่อธุรกจิ

หลกัทรพัย ์จํากดั (มหาชน) และบรษิทั ทรสิ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ มแีนวทางในการ

กาํกบัดแูลโดยสง่ผ่านนโยบายในการบรหิารกจิการทีส่าํคญั ผ่านตวัแทนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหไ้ป
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เป็นกรรมการในคณะกรรมการของบรษิัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุ้น และให้คณะกรรมการของบรษิัทร่วมพจิารณา

ต่อไป ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าไดม้กีระบวนการตดิตามดูแลการดําเนินงานของบรษิทัร่วมใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ที่

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหก้ารสนบัสนุน 

 

5. การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในทีด่ ีโดยสนบัสนุนฝ่ายจดัการใหม้กีาร

กําหนดระเบยีบวธิกีารปฏบิตัิงาน และจดัโครงสร้างการทํางานให้มกีารแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏบิตัิงานให้เกิดการ

ถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกนั กาํหนดอาํนาจดาํเนินการทีช่ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมรีะบบการตดิตามผลการ

ปฏบิตัิงานที่ชดัเจน โดยมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการตรวจสอบ กํากบัดูแลและสอบทานระบบควบคุมภายในใหม้ี

ประสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และฝ่ายตรวจสอบภายใน ดาํเนินการสอบทานระบบควบคุมภายในดา้นการ

ดาํเนินงาน ดา้นการรายงานทางการเงนิ ดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ดา้นคอมพวิเตอร ์รวมถงึความมัน่คงปลอดภยั

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยยดึตามกรอบแนวปฏบิตัดิ้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tradeway Commission (COSO) 

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระขึน้ตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ส่วนงานดา้นการบรหิารให้

ขึน้ตรงต่อกรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้น้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในมสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูทีจ่าํเป็นในการ

ตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบและประเมนิความเพยีงพอ เหมาะสม และประสทิธภิาพของระบบควบคุมภายในของ

กระบวนการและระบบงานคอมพวิเตอรต่์าง ๆ ตามแผนตรวจสอบทีไ่ดร้บัอนุมตัโิดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดย

แผนตรวจสอบประจําปี จัดทําขึ้นตามแนวความเสี่ยง (Risk-based Approach) ซึ่งจะมีการทบทวนระหว่างปีให้

สอดคล้องกบัความเสีย่งทีเ่ปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบและผลการตดิตามความ

คบืหน้าการดาํเนินการของฝ่ายจดัการโดยตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ 

 

6. การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้ความสําคญัต่อการบริหารความเสี่ยง โดยกํากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการ

ดําเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิผลทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ปรบัปรุง และพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งภายในองคก์รอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นสว่นหน่ึง

ของวฒันธรรมองคก์ร มกีารแต่งตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิีม่คีวามรูค้วาม

เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อกลัน่กรองและให้ความเห็น รวมทัง้ข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ และฝ่ายจดัการ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการดําเนินงานดา้นการบรหิารความเสีย่งเป็นไปตาม

นโยบาย กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทัง้มีการรายงานความเสี่ยงสําคัญของกลุ่ม 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี ฝ่ายบรหิารความเสีย่งทาํหน้าทีเ่ป็น

ผูป้ระสานงานความเสีย่ง รวมถงึสนบัสนุนและใหแ้นวทางในการปฏบิตัติามกรอบและกระบวนการบรหิารความเสีย่งกบั

กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้น้ี เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ ดําเนินการได้อย่าง
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เหมาะสม เป็นไปตามนโยบายทีก่าํหนดและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ครอบคลุมความเสีย่งและประเดน็สาํคญัของ

องคก์รไดอ้ย่างครบถว้น ทัง้ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์ความเสีย่งดา้นการ

ปฏบิตังิาน และความเสีย่งทางการเงนิและการลงทุน เป็นตน้ 

 

7. ภาพรวมอาํนาจดาํเนินการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

แต่งตัง้ มอีาํนาจอนุมตัแิละอาํนาจดาํเนินการตามขอบเขตบทบาทหน้าทีซ่ึง่กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ตลอดจนกฎบตัรต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้น้ี เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ภายใต้การควบคุมทีเ่หมาะสม คณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดอ้นุมตัคิู่มอือํานาจดําเนินการของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ ซึง่สอดคลอ้งตามมตแิละนโยบายจาก

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อกาํหนดระดบัอาํนาจดาํเนินการไปยงัฝ่ายจดัการในเรื่องต่าง ๆ โดยคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้มอบอํานาจให้แก่ผู้จ ัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ผู้จ ัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้

มอบหมายอํานาจต่อใหผู้้บรหิารและพนักงานตามความเหมาะสม เพื่อกระจายอํานาจในการตดัสนิใจและสัง่การตาม

หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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ส่วนท่ี 3 

นโยบายและจรรยาบรรณ 

 

หมวดท่ี 1 

นโยบายและจรรยาบรรณในการดาํเนินกิจการ 

 

 กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ มเีจตนารมณ์ในการดําเนินกจิการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกจิ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส ยุติธรรม และมคีวามเป็นกลาง ทัง้น้ี จะ

ดําเนินกิจการอย่างมจีริยธรรมและปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของกลุ่ม 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างเคร่งครดั 

 

1.  การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

มุ่งเน้นการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มอย่างยุตธิรรม ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี ตระหนกัถงึผลประโยชน์และความเป็นเจา้ของและสทิธอินัชอบธรรมในทรพัยส์นิทาง

ปัญญาของบุคคลอื่น จดัใหม้ชี่องทางในการรบัฟังความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจากผูม้สี่วนไดเ้สยี และมกีารเปิดเผย

ขอ้มลูอย่างโปร่งใส เพยีงพอ และเหมาะสมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี  

(1) การปฏิบติัต่อลูกค้า  มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิารใหก้บัลกูคา้อย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการ

สร้างความเข้าใจในสนิค้าและบริการโดยยดึหลกัของความรบัผดิชอบ และความโปร่งใส มีการปฏิบตัิตามสญัญา 

ขอ้ตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึรกัษาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของ

ลกูคา้อย่างจรงิจงั ไม่นําขอ้มลูดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเองและผูอ้ื่น ตลอดจนมกีารตดิตามวดัผลความพงึ

พอใจของลกูคา้เพื่อพฒันาปรบัปรุงสนิคา้และบรกิาร 

(2) การปฏิบติัต่อคู่ค้า  จดัให้มกีระบวนการจดัหาทีด่ําเนินการอย่างโปร่งใส สร้างการแข่งขนัอย่างเป็น

ธรรมระหวา่งคู่คา้ และมกีารปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเสมอภาค บนพืน้ฐานของการรบัคุณค่าและประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้

สองฝ่าย ส่งเสรมิใหคู้่คา้มกีารพฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลติและการใหบ้รกิาร สนับสนุนให ้

คู่คา้ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสทิธมินุษยชนและคาํนึงถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึมกีารตดิตามและประเมนิผล

คู่คา้อย่างสมํ่าเสมอเพื่อพฒันาการประกอบธุรกจิระหว่างกนัอย่างยัง่ยนื 

(3) การปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี  ยดึถอืนโยบายในการปฏบิตัต่ิอเจา้หน้ีอย่างมวีนิัย โปร่งใส กรณีทีไ่ม่สามารถ

ปฏบิตัติามเงื่อนไขในขอ้ตกลง หรอืสญัญาระหว่างกนั ต้องรบีเจรจากบัเจา้หน้ีล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข
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และป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย รวมถงึบรหิารเงนิเพื่อใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงนิและความสามารถในการ

ชาํระหน้ีทีด่ ี

(4) การปฏิบติัต่อพนักงาน  ดแูลและปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรม เคารพหลกัสทิธมินุษยชน รวมถงึ

ให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานที่สามารถเทียบเคียงได้กบัอุตสาหกรรม ดูแลสภาพแวดล้อม อาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัในการทาํงาน และจดัสวสัดกิารอย่างเหมาะสม ทัง้น้ี ตอ้งไม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายกาํหนด พฒันาทกัษะความรู้

และความสามารถพนกังานอย่างต่อเน่ืองและหลากหลาย และใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการออม การลงทุน การบรหิารจดัการ

การเงนิส่วนบุคคลเพื่อรองรบัการเกษียณเพิม่เติมจากการจดัตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชพีสําหรบัพนักงาน ตลอดจน

เตรยีมแผนสบืทอดบุคลากร (Succession Plan) ในการพฒันาบุคลากรเพื่อทดแทนตําแหน่งทีส่าํคญั ทีส่อดคลอ้งกบั

ทศิทางและกลยุทธข์ององคก์ร 

(5) การปฏิบติัต่อคู่แข่ง  ยดึถอืกตกิาของการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม และปฏบิตัต่ิอคู่แขง่อย่างถูกตอ้งตาม

กฎหมายและจรยิธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม 

รวมถงึตอ้งปกป้องรกัษาขอ้มลูทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนของคู่แขง่ดว้ย 

(6) การปฏิบติัต่อสงัคม และส่ิงแวดล้อม  เป็นต้นแบบพลเมอืงดทีีม่สี่วนร่วมในการพฒันาสงัคม ชุมชน 

และสิง่แวดลอ้ม สนบัสนุนการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ อย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม มกีารนํา

องคค์วามรูข้ององคก์รไปเผยแพร่ใหก้บัประชาชนทัว่ไปและผูส้นใจ และใหค้วามสาํคญักบัการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม

ภายในองคก์รอย่างจรงิจงั รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 

(7) การปฏิบติัต่อภาครฐัและหน่วยงานราชการ  ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครดั รวมถึงให้ความร่วมมอืกบัภาครฐัและหน่วยงานราชการในการร่วมประชุม ให้ขอ้คดิเหน็ 

สนับสนุนและช่วยเหลอืทางดา้นวชิาการและการสนับสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ตลอดจนไม่กระทําการใด ๆ ทีอ่าจจูงใจให้

เจา้หน้าทีภ่าครฐัหรอืหน่วยงานราชการมกีารดาํเนินการทีไ่ม่เหมาะสม 

(8) การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  กาํหนดนโยบายเกีย่วกบัความเท่าเทยีมกนัในโอกาสของการจา้งงาน 

ความมัน่คงและความกา้วหน้าทางอาชพี และหลกัการอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังาน รวมทัง้ทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าพนกังาน

มคีวามรูค้วามชาํนาญทีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตังิาน ตลอดจนมคีวามเขา้ใจในขอ้พงึปฏบิตั ิมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง แนวทาง

ปฏบิตัทิีก่าํหนดไว ้และไดร้บัโอกาสในการพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถเพื่อใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกบัแนวโน้ม

ของการดําเนินธุรกจิในอนาคต นอกจากน้ี กําหนดใหผู้บ้รหิารและพนักงานต้องปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนโดยถอื

เป็นสว่นหน่ึงในการดาํเนินงานและไม่สนบัสนุนกจิการทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชนใด ๆ 

(9) การไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา  รบัรู้และตระหนักถึงความเป็นเจา้ของและสทิธอินัชอบธรรมใน

ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ดังนัน้ ในการดําเนินธุรกิจใด ๆ ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะต้องมีส่วน

เกี่ยวขอ้งกบัทรพัย์สนิทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยการทําซํ้า ดดัแปลง เผยแพร่ใด ๆ จะต้องได้รบัความ

ยนิยอมจากเจา้ของหรอืผูม้สีทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอื่นก่อน เวน้แต่การกระทํานัน้ไม่เป็นการขดัต่อการ
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แสวงหาประโยชน์ตามปกตจิากทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอื่นและไม่เป็นการกระทบกระเทอืนถงึสทิธอินัชอบดว้ย

กฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นเกินสมควร เช่น การนําทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นมาใช้

ศกึษาวจิยังานโดยมไิดแ้สวงหากาํไร การตชิมวจิารณ์ หรอืการเสนอรายงานโดยอา้งองิเจา้ของลขิสทิธิใ์นงานนัน้ เป็น

ตน้ 

 

2.  การต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชนั 

 มุ่งเน้นการดาํเนินกจิการดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โปร่งใส ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

และมาตรการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างเคร่งครดั ไม่ใหค้าํมัน่สญัญาหรอืมสีว่น

เกีย่วขอ้งกบัการตดิสนิบนหรอืการทุจรติและคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบ ไม่เรยีกรอ้ง ไม่รบั หรอืไม่ใหผ้ลประโยชน์อืน่ใด

กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทุกกลุ่ม อาท ิเจา้หน้าทีข่องรฐั คู่คา้ ลูกคา้ ฯลฯ ทีอ่าจมคีวามเสีย่งต่อการ

เกดิทุจรติคอร์รปัชนั หรอือาจมผีลทําให้ภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ เสยีหาย รวมถึงรกัษา

ความเป็นกลางทางการเมอืง โดยไม่ใหก้ารช่วยเหลอืหรอืสนับสนุนทางการเมอืงแก่พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืง

หน่ึงหรอืกลุ่มพลงัใดกลุ่มพลงัหน่ึงในนามของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไม่เขา้ร่วมกจิกรรมใด ๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ

เขา้ใจว่าองคก์รมสีว่นเกีย่วขอ้งหรอืใหก้ารสนบัสนุนพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึงหรอืกลุ่มพลงัใดกลุ่มพลงัหน่ึง 

ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงาน องค์กร หรือกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชนัโดยมกีระบวนการพิจารณาที่

โปร่งใสและมขี ัน้ตอนในการตดิตามตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการสนับสนุนนัน้ไม่ไดถู้กนําไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการ

ตดิสนิบนหรอืการทุจรติและคอรร์ปัชนั 

 

3.  การป้องกนัการฟอกเงิน 

ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่รบัโอน/โอน หรอืเปลีย่นสภาพ

ทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระทาํความผดิ รวมถงึไม่สนบัสนุนการทาํธุรกรรมทีอ่าจเขา้ขา่ยการฟอกเงนิ เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดใชก้ลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นช่องทางหรอืเครื่องมอืในการอําพรางแหล่งทีม่าของทรพัยส์นิที่

ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

 

4.  การป้องกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนัการเกดิรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

โดยผูม้สี่วนไดเ้สยีไม่ว่าทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ต้องไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งในการตดัสนิใจ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าไดป้ฏบิตัโิดย

คํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสําคญั อีกทัง้ยงัไม่สนับสนุนให้มีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั เว้นแต่รายการ

ดงักล่าวมคีวามจาํเป็นและเป็นรายการทีท่าํใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุกบักลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึมกีารจดัโครงสรา้ง

หน่วยงานและบุคลากรทีด่แูลขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัแยกต่างหากอย่างชดัเจน และมกีารกําหนดแนวปฏบิตัเิพื่อป้องกนั

การรัว่ไหลของขอ้มลูไปยงัผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้ง  
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5.  การได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรพัย ์ 

การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่หลกัทรพัยข์องกรรมการและพนักงานของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะตอ้งเป็นไป

ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ กําหนดไวอ้ย่างเคร่งครดัเพื่อ

ดาํรงรกัษาไวซ้ึง่ความไวว้างใจของสาธารณชนในการทาํหน้าทีเ่ป็นศนูยก์ลางในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 

 

6.  การใช้ข้อมลูภายในและรกัษาข้อมลูความลบั 

ใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชข้อ้มลูภายใน โดยไม่ใชข้อ้มลูที่

ได้รบัจากการปฏบิตัิงานเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผู้อื่น รวมถึงไม่เปิดเผยหรอืแสดงความคดิเหน็ต่อ

สาธารณะหรอืบุคคลภายนอกซึง่ขอ้มูลภายในหรอืขอ้มูลความลบัหรอืขอ้มูลทีไ่มพ่งึเปิดเผยโดยทีต่นมใิช่ผูท้ีม่อีํานาจ

หน้าที ่ตลอดจนต้องรกัษาความลบัขององคก์รมใิหร้ัว่ไหลไปยงัผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้ง และปฏบิตัติามมาตรการการกําหนด

ชัน้ความลับของข้อมูลตามระดับความสําคัญของข้อมูลและวิธีการในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเคร่งครัด ทัง้น้ี พึง

ระมดัระวงัไม่ใหเ้กดิผลกระทบกบัองคก์ร หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

7.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งหมายถึง  ระบบคอมพิว เตอร์และ

ขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ตามมาตรฐานสากล โดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารตอ้งพงึระมดัระวงัเพื่อใหม้กีาร

ใชง้านไดอ้ย่างถูกตอ้ง มปีระสทิธภิาพ ภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย คาํสัง่ นโยบาย และระเบยีบวธิปีฏบิตัใินการใช้

งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด เพื่อประโยชน์สงูสดุของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

และระมดัระวงัมใิหเ้กดิผลกระทบต่อองคก์รหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 

8.  การรบัแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหค้วามสาํคญักบัการรบัแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน และเปิดโอกาสใหพ้นกังานและ

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอก สามารถตดิต่อหรอืรอ้งเรยีนถงึการปฏบิตัทิีข่ดัแยง้หรอืสงสยัว่าเป็นการ

กระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสทิธิ รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่

บกพร่องต่อคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้โดยไดก้ําหนดช่องทางการรบัแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน ขัน้ตอน

การดําเนินการ และมาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิ ดงัต่อไปน้ี 

ช่องทางการรบัแจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียน 

ผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกสามารถแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนมายงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดต้าม

ช่องทางดงัต่อไปน้ี 
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• ทางไปรษณีย:์   ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

• ทางอเีมล:์ whistleblow@set.or.th 

• SET Contact Center 

ทางโทรศพัท:์ 0 2009 9999 

วนัและเวลาทาํการ จนัทร-์ศุกร ์8.00 – 18.00 น. 

(ปิดทาํการวนัเสาร,์ อาทติย ์และวนัหยุดตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

ทางออนไลน์: www.set.or.th/contactcenter 

 ทัง้น้ี ได้มีการเปิดเผยช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี และ 

Website ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

นอกจากช่องทางการรบัแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวขา้งตน้น้ีแลว้ พนักงานยงัสามารถสอบถามขอ้

สงสยัหรอืนําส่งขอ้รอ้งเรยีนหากพบเหน็การกระทําทีส่งสยัว่าฝ่าฝืน หรอืการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ ตามช่องทาง

ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

• ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีอ่ย่างเดยีวกนัแต่เรยีกชื่ออย่างอื่น 

• ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล หรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีอ่ย่างเดยีวกนัแต่เรยีกชื่ออย่างอื่น 

• ฝ่ายกาํกบัองคก์ร หรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีอ่ย่างเดยีวกนัแต่เรยีกชื่ออย่างอื่น 

• ผูบ้งัคบับญัชาทีต่นเองไวว้างใจในทุกระดบั 

 

กระบวนการดาํเนินการเมื่อได้รบัแจ้งเบาะแสหรอืข้อรอ้งเรียน 

(1)  การรบัแจ้งและรวบรวมข้อเทจ็จริง 

เมื่อไดร้บัเรื่องการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีน ให้ผู้รบัเรื่องร้องเรยีนตามช่องทางต่าง ๆ แจ้งการรบัเรื่อง

ดงักล่าวไปยงัผูแ้จง้เบาะแส (กรณีทีผู่แ้จง้เบาะแสเปิดเผยตนเอง) พรอ้มทัง้รวบรวมขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งและส่งเรื่อง

ดงักล่าวไปยงัหน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่อดาํเนินการ 

(2) การตรวจสอบข้อเทจ็จริงและการดาํเนินการต่อผูถ้กูรอ้งเรียน 

หน่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูด้ําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ ประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มูลทีไ่ดร้บั 

เพื่อพิจารณาผลกระทบ ตลอดจนขัน้ตอนและวิธีการจดัการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยจะต้องรายงานผลการ

ตรวจสอบการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ ทัง้น้ี หากเป็น

กรณีขอ้ร้องเรยีนต่อประธานอนุกรรมการตรวจสอบ ให้รายงานไปยงัประธานคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อ

พจิารณาใหค้วามเหน็  
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ในกรณีที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า กรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จดัการ หรือ

พนักงานทีถู่กแจง้เบาะแสหรอืถูกรอ้งเรยีน อาจมกีารกระทําทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืฝ่าฝืนหลกัการกํากบัดูแล

กจิการทีด่แีละจรรยาบรรณกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืมพีฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมอนัอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสยีงและ

ความน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรพัย์ฯ ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายรายงานความเห็นของคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบดงักล่าว ไปยงัคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืฝ่ายบรหิารทรพัยากร

บุคคลหรอืหน่วยงานทีท่าํหน้าทีอ่ย่างเดยีวกนัแต่เรยีกชื่ออย่างอื่น แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

• กรณีการดาํเนินการต่อกรรมการ อนุกรรมการ ผูเ้ชีย่วชาญ และผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ให้

รายงานไปยงัคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อพจิารณา 

• กรณีการดําเนินการต่อหวัหน้าสายงานทีดู่แลงานดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคล ใหร้ายงานไป

ยงัผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อพจิารณา 

• กรณีการดาํเนินการต่อผูบ้รหิารและพนกังาน ใหส้ง่เรื่องไปยงัฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคลหรอื

หน่วยงานที่ทําหน้าที่อย่างเดียวกนัแต่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อดําเนินการตามกระบวนการ

สอบสวนและการดําเนินการทางวนิัยที่กําหนดไว้ในระเบยีบตลาดหลกัทรพัย์ฯ ว่าด้วยการ

บรหิารงานบุคคล 

 ทัง้น้ี การดําเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ขา้งต้น ใหม้กีารกําหนดมาตรการดําเนินการระงบัการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสยีหายให้กบัผู้ที่ได้รบัผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดอืดร้อน

เสยีหายโดยรวมทัง้หมด รวมถงึกาํหนดมาตรการทีจ่าํเป็นเพื่อคุม้ครองผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนและผูท้ีใ่หค้วาม

ร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิซึง่อาจไดร้บัผลกระทบ 

(3)  การสรปุและรายงานผล 

ใหห้น่วยงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย รายงานผลการพจิารณาใหผู้แ้จง้เบาะแสทราบ (กรณีทีผู่แ้จง้เบาะแสเปิดเผย

ตนเอง) พร้อมทัง้รายงานสรุปผลการดําเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อทราบ 

 

 มาตรการคุ้มครองผู้ท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเทจ็จริง 

 ผูท้ี่แจ้งเบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีนและผู้ทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิจะได้รบัความคุ้มครอง

ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) ผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนและผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สามารถเลอืกทีจ่ะ

ไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเหน็ว่าการเปิดเผยนัน้จะทําใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั หรอืเกดิความเสยีหายใด ๆ แต่หากมี

การเปิดเผยตนเองกจ็ะทาํใหอ้งคก์รสามารถรายงานความคบืหน้า ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิใหท้ราบ หรอืบรรเทาความเสยีหาย

ไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
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(2) องคก์รจะไม่เปิดเผยชื่อตวั ชื่อสกุล ทีอ่ยู่ ภาพ หรอืขอ้มลูอื่นใดทีส่ามารถระบุตวัผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้

รอ้งเรยีนและผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิได ้แลว้ดาํเนินการสบืสวนว่ามมีลูความจรงิเพยีงใดหรอืไม่ 

(3) ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนตอ้งเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าทีจ่าํเป็น โดยคํานึงถงึความ

ปลอดภยั และความเสยีหายของผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีนและผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

แหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  

(4) กรณีทีผู่ท้ ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนและผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิเหน็ว่าตนอาจ

ไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรอือาจเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย ผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอื

ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิสามารถรอ้งขอใหอ้งคก์รกาํหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมกไ็ด ้หรอืองคก์รอาจกาํหนด

มาตรการคุม้ครองโดยไม่ตอ้งรอ้งขอกไ็ดห้ากเหน็ว่าเป็นเรือ่งทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย หรอืความไม่

ปลอดภยั  

(5) ผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีม่คีวามเหมาะสม 

และเป็นธรรม  

(6) หากผูท้ีแ่จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนและผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิได้รายงานขอ้

วติกกงัวลหรอืตัง้คําถามโดยสุจรติ กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไม่อาจนํามาเป็นขอ้อ้างให้มกีารดําเนินการใด ๆ ที่เป็น

ผลเสยีต่อการจา้งงานของพนักงานผูน้ัน้ ไม่ว่าจะเป็นการยา้ยงาน ลดตําแหน่งหน้าที ่พกังาน ตดัสวสัดกิารทีพ่งึไดร้บั 

รวมถึงห้ามมใิห้บุคคลใด ๆ ดําเนินการตอบโต้กลบัผูท้ี่แจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรยีนและผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทัง้น้ี การกระทําตอบโต้ต่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิทีร่ายงานขอ้วติกกงัวลหรอืขอ้สงสยัโดยสุจรติ เป็นการกระทาํทีเ่ขา้ขา่ยผดิจรรยาบรรณ อาจเป็น

เหตุให้ถูกพจิารณาดําเนินการทางวนิัยตามระเบยีบตลาดหลกัทรพัย์ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยจะมกีาร

พจิารณาดาํเนินการตามกระบวนการพจิารณาและลงโทษตามระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล   
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หมวดท่ี 2 

จรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ และผูเ้ช่ียวชาญ 

 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ มุ่งหวงัให้กรรมการ อนุกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ ปฏบิตัิหน้าที่ในกรอบ

จรยิธรรมและศลีธรรมอนัด ีและต้องดํารงตนหรอืปฏบิตัหิน้าทีด่้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ระมดัระวงั และรอบคอบเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มอย่าง

ยุติธรรม โดยได้มกีารกําหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไว้ในกฎบตัร

ของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงจดัใหม้จีรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการ 

อนุกรรมการ และผูเ้ชีย่วชาญ ดงัน้ี 

 

1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ปฏบิตัติามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการและ

จรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร รวมถงึการเขา้ประชุมทุกครัง้ ยกเวน้

กรณีทีม่เีหตุจาํเป็น 

3. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเป็นอสิระและเป็นกลาง โดยกรรมการ อนุกรรมการ และผูเ้ชีย่วชาญ ตอ้งลงนามในหนงัสอื

รบัรองความเป็นกลางทุกครัง้เมื่อไดร้บัการแต่งตัง้หรอืต่อวาระการดํารงตําแหน่ง เพื่อรบัรองว่าจะปฏบิตัหิน้าที่

ภายใต้ขอบเขตหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีและในการประชุม หากกรรมการ อนุกรรมการ หรอืผูเ้ชีย่วชาญมี

สว่นไดเ้สยีในเรื่องทีจ่ะพจิารณา บุคคลท่านนัน้ตอ้งออกจากหอ้งประชุมและงดการมสีว่นร่วมใด ๆ ในการพจิารณา

ตดัสนิใจในเรื่องดงักล่าว  

4. ปฏิบตัิหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

เพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ี ผลประโยชน์ขา้งตน้ รวมถงึ 

(1) ไม่นําขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อแสวงหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

(2) ไม่ใชค้วามลบัขององคก์รในทางทีผ่ดิ และไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัขององคก์ร แมพ้น้สภาพหรอื

สิน้สดุการปฏบิตังิานทีอ่งคก์รไปแลว้ 

(3) ไม่หาผลประโยชน์สว่นตวัจากการเป็นกรรมการหรอืตําแหน่งหน้าที ่

(4) ไม่สรา้งขอ้ผกูมดัทีอ่าจขดัแยง้กบัหน้าทีข่องตนในภายหลงั 

(5) ไม่มผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีจากการทาํสญัญาของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(6) ไม่รบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อประโยชน์

สว่นตนและครอบครวั  

5. รกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัขององคก์รไม่ใหร้ัว่ไหลไปยงับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง ซึง่อาจจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่

องคก์รหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี ยกเวน้กรณีทีเ่ป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

6. การใหข้อ้มลู แสดงความคดิเหน็หรอืพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถงึต่อบุคคลภายนอก จะต้องไม่มกีาร

กล่าวอ้างหรอืแสดงตน เพื่อให้เขา้ใจว่าตนได้กระทําการเป็นตวัแทนของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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(1) กรณีกระทําในนามคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผูท้ีส่ามารถกระทําได ้คอื ประธานกรรมการ หรอื

กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(2) กรณีกระทําในนามตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผู้ที่สามารถกระทําได้ คอื ผู้จดัการตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืผู้ที่

ไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง 

7. การใหข้อ้มลู แสดงความคดิเหน็หรอืพดูในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถงึต่อบุคคลภายนอก จะตอ้งไม่เป็นไป

ในแนวทางทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อองคก์รหรอือาจทําใหอ้งคก์รขาดความน่าเชื่อถอื รวมถงึจะต้องไม่

พาดพงิและไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อบุคคลทีส่ามไม่ว่าในประการใด ๆ 

8. ในการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึง่หลกัทรพัย์จดทะเบยีนของกรรมการ คู่สมรสหรอืผูท้ี่อยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา 

และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ให้ปฏบิตัิตามระเบยีบกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่กําหนดเกีย่วกบัขอ้พงึ

ปฏบิตัแิละขอ้หา้มของกรรมการเกีย่วกบัการไดม้าหรอืการจาํหน่ายไปซึง่หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน และการรายงาน

การมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ 

9. ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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หมวดท่ี 3 

จรรยาบรรณพนักงาน 

 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ มุ่งหวงัใหผู้บ้รหิารและพนักงานยดึถอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบภายใต้กรอบ

จรยิธรรมและศลีธรรมอนัด ีทัง้น้ี จรรยาบรรณถอืเป็นวนิยัอย่างหน่ึง ซึง่บุคลากรทุกคนตอ้งดาํรงตนและปฏบิตัติามอยา่ง

เคร่งครดั เพื่อให้การดําเนินงานของตลาดหลกัทรพัย์ฯ บรรลุวสิยัทศัน์ สะท้อนถึงคุณค่าและวฒันธรรมองค์กร โดย

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัใหม้จีรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางใหก้บับคุลากรในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ว ้ดงัน้ี 

 

1.  การปฏิบติัต่อลกูค้า ผูเ้ก่ียวข้อง และสงัคม 

 คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ จดัให้มีแนวทางเกี่ยวกบัการปฏิบตัิต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวขอ้ง และสงัคม ซึ่ง

สอดคลอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนินกจิการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในสว่นของการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนได้

เสยี ดงัน้ี 

1.1 อาํนวยความสะดวกและปฏบิตัต่ิอผูม้าตดิต่อดว้ยความสภุาพเรยีบรอ้ยอย่างเตม็ใจและเตม็ความสามารถ

โดยไม่ชกัชา้ 

1.2 ยนิดรีบัฟังความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจากบุคคลอื่น และพรอ้มทีจ่ะชีแ้จงขอ้มูลทีถู่กต้องตามสถานะ

แห่งตน 

1.3 เหน็คุณค่าของบุคคลอื่น ปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นดว้ยความเสมอภาค และใหเ้กยีรตผิูอ้ื่นอยู่เสมอ 

1.4 มสีว่นร่วมในการสรา้งสรรคแ์ละพฒันาสงัคมสว่นรวมใหเ้จรญิกา้วหน้า โดยไม่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อ

งานและภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

 

2.  การปฏิบติัต่อองคก์ร 

 คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัใหม้แีนวทางเกีย่วกบัการปฏบิตัต่ิอองคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายและ

จรรยาบรรณในการดําเนินกจิการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในส่วนของการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี การใชข้อ้มูลภายใน

และรกัษาความลบั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ดงัน้ี 

2.1 การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ และมตคิณะกรรมการ  

(1) ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนินงานขององคก์ร รวมทัง้กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

คาํสัง่ และมตคิณะกรรมการ 

(2) ไม่เขา้ไปมสีว่นร่วมในการกระทาํหรอืปกปิดการกระทาํใด ๆ ทีผ่ดิกฎหมาย 

(3) ยดึมัน่ปฏบิตัิตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธข์ององค์กร รวมถึงค่านิยมองคก์ร เพื่อสนับสนุน

และผลกัดนัตลาดทุนไทยใหเ้ตบิโตอย่างมัน่คงแขง็แกร่ง 

2.2 การใหข้อ้มลูและการแสดงความคดิเหน็ต่อสาธารณะ รวมถงึบุคคลภายนอก 
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(1) ไม่เปิดเผยหรอืแสดงความคดิเหน็หรอืพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถงึบุคคลภายนอก ซึง่

ขอ้มูลเกี่ยวกบักจิการขององค์กรที่ได้รบัทราบจากการปฏิบตัิหน้าที่และขอ้มูลอื่นใดที่อาจส่งผล

กระทบต่อชื่อเสยีงและการดําเนินงานขององคก์ร ตลอดจนขอ้มูลในเรื่องทีอ่งคก์รยงัไม่มนีโยบาย

หรือแนวทางดําเนินการในเรื่องนัน้ ๆ อย่างแน่ชัด ทัง้น้ี ยกเว้นผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่

รบัผดิชอบโดยตรงในเรื่องดงักล่าว ซึง่รวมถงึผูจ้ดัการ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการ 

(2) การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นหรือพูดในประการใด ๆ ต่อสาธารณะ รวมถึงบุคคลภายนอก 

จะต้องไม่เป็นไปในแนวทางทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อองค์กรหรอือาจทําใหอ้งคก์รขาด

ความน่าเชื่อถอื รวมถงึจะตอ้งไม่พาดพงิและไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อบุคคลทีส่ามไมว่่าในประการ

ใด ๆ 

(3) ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารใด ๆ ไปยงัสื่อมวลชนและสาธารณะ ผู้ที่รบัผิดชอบในการ

เผยแพร่ขา่วจะต้องพจิารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ใหข้อ้มลูดงักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อการ

ดาํเนินงานและภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

2.3 การบนัทกึ การรายงาน การรกัษา การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูขององคก์ร 

(1) บนัทกึและรายงานขอ้มลูต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตามระบบ และมาตรฐานทีว่างไว ้รวมทัง้หา้มมใิหป้ลอม

แปลงหนงัสอื รายงาน หรอืเอกสารใด ๆ 

(2) ไม่ใช้ขอ้มูล เอกสาร โปรแกรมซอฟต์แวร ์หนังสอื บทความ วดิโีอเทป เทปบนัทกึเสยีง และงาน

ของบุคคลใดในอนัทีจ่ะเป็นการละเมดิกฎหมายลขิสทิธิ ์ไม่ว่าขอ้มูลหรอืงานนัน้จะแสดงการสงวน

ลขิสทิธิไ์วห้รอืไม่ 

(3) เกบ็รกัษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของตนใหอ้ยู่ในสภาพทีป่ลอดภยัและสามารถนํามาใชป้ระโยชน์

กบัองค์กรได้เมื่อต้องการ เมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรกัษาข้อมูลหรือเอกสาร พนักงานที่

เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทําลายด้วยวิธีที่เหมาะสมกบัข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท โดย

ปฏบิตัติามนโยบายทีอ่งคก์รกาํหนด 

(4) ข้อมูลภายในขององค์กรที่เกี่ยวกบัการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน มติ และความเหน็ของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และฝ่ายจดัการ ให้ถือเป็นขอ้มูลลบั การเปิดเผย

ขอ้มลูดงักล่าวต่อบุคคลใดจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากหน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลู 

(5) ไม่เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบักจิการขององค์กรทีไ่ด้รบัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที่และขอ้มูลอื่นใดที่

อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสยีงและการดําเนินงานขององคก์ร รวมถึงขอ้มูลในเรื่องทีอ่งค์กรยงัไม่มี

นโยบายหรอืแนวทางดาํเนินการในเรื่องนัน้ ๆ อย่างแน่ชดั 

(6) ไม่เปิดเผยหรอืถ่ายทอดเทคโนโลยอีนัถอืไดว้่าเป็นเรื่องทีพ่งึปกปิดขององคก์รต่อบุคคลอื่น ไม่ว่า

ดว้ยวธิกีารใด เช่น การสง่ขอ้มลูผ่าน Internet, E-mail, เครื่องโทรสาร ฯลฯ 

2.4 การใชท้รพัยส์นิขององคก์ร 

(1) ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานตามหน้าทีถ่อืเป็นทรพัยส์นิขององคก์ร เวน้แต่ในกรณีทีอ่งคก์รได้

อนุญาตอย่างชดัเจนว่าใหถ้อืเป็นผลงานของผูค้ดิคน้ ผูป้ระดษิฐ ์ผูว้จิยั หรอืบุคคลอื่นได ้ 

(2) การปกป้องทรพัยส์นิขององคก์ร 
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(ก) ใชท้รพัยส์นิขององคก์รอย่างประหยดัและเกดิประโยชน์สงูสดุ  

(ข) ช่วยกนัดแูลมใิหท้รพัยส์นิใด ๆ ขององคก์รเสือ่มค่า หรอืสญูหายโดยมชิอบ 

(ค) ไม่ใชท้รพัยส์นิใด ๆ ขององคก์รเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืบุคคลอื่น  

(3) การใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(ก) ปฏบิตัิตามนโยบายเกี่ยวกบัความปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น IT Security Policy 

และ Social Media Guideline ทีอ่งคก์รกาํหนดโดยเคร่งครดั 

(ข) ไม่ใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืบุคคลอื่น 

(ค) ใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ที่องค์กรจดัให้ อาทิ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โทรศพัท์ โทรสาร และ

โทรศพัทม์อืถอื อย่างมจีติสาํนึกและรบัผดิชอบ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกั  

 

3.  การปฏิบติัระหว่างพนักงาน 

 คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ จดัให้มีแนวทางเกี่ยวกบัการปฏิบตัิระหว่างพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกบั

นโยบายและจรรยาบรรณในการดาํเนินกจิการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในสว่นของการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงัน้ี 

3.1 เสรมิสร้างการทํางานเป็นทมีโดยใหค้วามร่วมมอืช่วยเหลอืเกือ้กูลซึ่งกนัและกนั เพื่อประโยชน์ต่องาน

ขององค์กรโดยส่วนรวมในการมุ่งมัน่พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานให้สอดรับกับกรอบกลยุทธ์ของ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมองคก์ร 

3.2 ร่วมสรา้งและรกัษาบรรยากาศแห่งความสามคัค ีและความเป็นน้ําหน่ึงใจเดยีวกนัในหมู่พนกังาน 

3.3 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามค่านิยมขององคก์ร 

3.4 ปฏบิตัต่ิอผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพนบัถอื และปฏบิตัต่ิอเพื่อนร่วมงานดว้ยความมน้ํีาใจและเคารพ

ในศกัดิศ์รขีองผูอ้ื่น 

3.5 ไม่นําผลงานของเพื่อนพนกังานมาแอบอา้งเป็นผลงานของตนเอง 

 

4.  การปฏิบติัต่อตนเอง 

 คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัใหม้แีนวทางเกีย่วกบัการปฏบิตัต่ิอตนเองของพนักงาน ซึง่สอดคลอ้งกบั

นโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนินกจิการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในส่วนของการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี และการ

ป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงัน้ี 

4.1 ดาํรงตนตัง้มัน่อยู่ในความซื่อสตัย ์สจุรติ และเทีย่งธรรม  

4.2 ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกําลงักายและกําลงัความคิดในการทํางานโดยถือ

ประโยชน์ขององค์กรเป็นสําคญั เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายกลยุทธข์ององค์กร ตลอดจนสนับสนุนวสิยัทศัน์ 

พนัธกจิ และค่านิยมองคก์ร 
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4.3 ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความขยนัหมัน่เพียร รวมทัง้แสวงหาแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงงานให้มี

ประสทิธภิาพอยู่เสมอ 

4.4 รกัษาเกยีรตขิองตนใหเ้ป็นทีย่อมรบัในสงัคม 

4.5 เป็นผูม้วีนิัย และประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบ ค่านิยมขององคก์ร และประเพณีอนัดงีาม ไม่ว่าจะระบุ

ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไม่กต็าม 

4.6 หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ อนัอาจกระทบต่อชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ขององค์กร หรือเป็นปัญหาแก่

องคก์รในภายหลงัได ้

4.7 ไม่ใช้เวลาปฏิบัติงานขององค์กรไปทํางานอื่น หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ส่งผลให้ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานในเวลาทํางานขององค์กรได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไม่ไปปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการปฏบิตังิานนอกเวลาการปฏบิตังิานขององคก์รหรอืไม่กต็าม 

 

5.  การป้องกนัและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนินกจิการของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในส่วนของการ

ป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงัน้ี 

5.1 ยดึถอืประโยชน์ขององคก์รภายใตค้วามถูกต้องตามกฎหมาย และจรยิธรรม โดยไม่มกีารเอือ้ประโยชน์ 

หรอืใหส้ทิธพิเิศษแก่บุคคลใดเพื่อใหต้นไดร้บัประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม  

5.2 ไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

5.3 ปฏบิตัติามระเบยีบกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์  

 

6.  การได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงหลกัทรพัยข์องพนักงาน 

 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีแนวทางเกี่ยวกับการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งหลักทรพัย์ของ

พนักงาน ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนินกจิการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในส่วนของการไดม้า

หรอืจาํหน่ายไปซึง่หลกัทรพัย ์ดงัน้ี 

6.1 ไม่ใชข้อ้มลูทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อแสวงหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

6.2 ในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่หลกัทรพัยข์องพนกังาน คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา และ

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏบิตัิตามระเบยีบกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่กําหนดเกี่ยวกบัการได้มาหรือ

จาํหน่ายไปซึง่หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
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7.  การรบัหรือการให้ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 

 คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัใหม้แีนวทางเกีย่วกบัการรบัหรอืการให้สิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใด ซึง่

สอดคลอ้งกบันโยบายและจรรยาบรรณในการดําเนินกจิการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในส่วนของการต่อต้านการทุจรติ

และคอรร์ปัชนั ดงัน้ี 

7.1 ไม่ เรียกร้องสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่ม 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้น้ี ไม่ว่าจะดาํเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น 

7.2 ไม่รับหรือให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจ เกี่ยวข้องกับก ลุ่ม 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทัว่ไปพึงปฏิบตัิต่อกนัโดยสิ่งของหรือ

ประโยชน์อื่นใดนัน้ตอ้งมรีาคาหรอืมลูค่าในการรบัจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกนิ 3,000 บาท ในกรณีทีส่ ิง่ของหรอื

ประโยชน์อื่นใดมมีูลค่าเกนิกว่า 3,000 บาท ให้รบัได้เฉพาะกรณีมคีวามจําเป็นอย่างยิง่เพื่อรกัษาความสมัพนัธ์อนัดี

ระหว่างบุคคล ใหผู้ร้บัรายงานผูบ้งัคบับญัชาของตนทราบ และส่งมอบใหห้น่วยงานทีดู่แลงานบรหิารพสัดุองคก์ร หรอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชใ้นกจิการขององค์กรภายใน 7 วนั ทัง้น้ี การรบัดงักล่าวต้องไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

อย่างหน่ึงอย่างใดโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ 

7.3 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างองค์กร หรือเป็นการเชื่อม

สมัพนัธไมตรรีะหว่างองคก์ร ใหผู้ร้บัรายงานผูบ้งัคบับญัชาของตนทราบ และสง่มอบใหห้น่วยงานทีด่แูลงานบรหิารพสัดุ

องคก์ร หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชใ้นกจิการขององคก์รภายใน 7 วนั 

7.4 การใชจ้่ายสาํหรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิเป็นเรื่องทีย่อมรบัได ้แต่ตอ้งใชจ้่ายอยา่งสมเหตุสมผล  

 

8.  การใช้สิทธิทางการเมือง 

 คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัใหม้แีนวทางเกีย่วกบัการใชส้ทิธทิางการเมอืง ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบาย

และจรรยาบรรณในการดําเนินกจิการของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในส่วนของการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี และการต่อต้าน

การทุจรติและคอรร์ปัชนั ดงัน้ี 

8.1 ควรใชส้ทิธขิองตนเองในฐานะพลเมอืงดตีามกฎหมายรฐัธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

8.2  ไม่เขา้ร่วมกจิกรรมใด ๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจว่าองคก์รมสีว่นเกีย่วขอ้ง หรอืใหก้ารสนบัสนุนพรรค

การเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึง หรอืกลุ่มพลงัใดกลุ่มพลงัหน่ึง  

8.3 ไม่ใชท้รพัยส์นิขององคก์รเพื่อสนบัสนุนพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหน่ึง หรอืกลุ่มพลงัใดกลุ่มพลงัหน่ึง 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

อนุมตัเิมื่อวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2563 
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