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กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี  
 
วตัถปุระสงค ์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเทคโนโลยี ท าหน้าที่ก าหนดทิศทางและดูแลภาพรวมการให้บริการด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ 
เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจในอนาคต ธรรมาภิบาล ความมั่นคงและความสามารถในการ ปรับเปลี่ยนบริการทางธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการก าหนดกลยุทธ์ระยะยาวด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ    

การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะสนับสนุนให้ผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบตัิที่
ถูกต้อง โดยมีเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวข้อง ได้แก่ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (การตระหนักถึง ความส าคัญของความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการลดความ
เสี่ยง) การทบทวนและให้ค าแนะน าในการเปลี่ยนแปลง ของบริษัทฯ เพื่อน าไปสู่การเป็น Technology & Innovative Company และด้านอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงธรร
มาภิบาลด้านข้อมูล การท าธุรกรรมที่ไม่ขัดต่อการก ากับดูแลของกฎเกณฑ์ทางการ (กฎหมายคุ้มครองข้อมูล และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) 
 
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ  คุณสมบัติ และวาระการด ารงต าแหนง่ 
 

1.1. คณะกรรมการเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จ านวน 
หนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้บรหิารของบริษัทฯ อกีจ านวนหนึ่งก็ได้ โดยในจ านวนนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แตง่ตัง้ประธานคณะกรรมการ
เทคโนโลยี  

1.2. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการเทคโนโลยีจะต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ รวมทั้งมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ และ
จะตอ้งไม่มีคุณสมบัตติ้องหา้มตามกฎหมายที่ก าหนด 

1.3. คณะกรรมการเทคโนโลยีเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี โดยเลขานุการควรเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน
สาขาเทคโนโลยี  

1.4. กรรมการเทคโนโลยีซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ จะมีวาระการด ารงต าแหนง่ท่ากับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทฯ จะก าหนดเปน็อย่างอื่น  

1.5. กรรมการเทคโนโลยี ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บรหิารของบริษัทฯ จะมีวาระด ารงต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาด ารงต าแหน่งผู้บรหิารของบริษัทฯ  เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทฯ จะก าหนดเปน็อย่างอื่น 
2. หนา้ที่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการเทคโนโลยีมีบทบาทในการก าหนดและจัดท านโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ก ากับดูแลกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมด้านระบบงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบูรณาภาพของการใหบ้ริการด้านเทคโนโลยี และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี  ตลอดจนการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ดีด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัทฯ 

2. ทบทวนและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยง ประสิทธิภาพ และงบประมาณ 
3. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการอนุมัติเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับทิศทางการด าเนินงานและนโยบายด้านเทคโนโลยี รวมทั้งให้ค าแนะน า

ต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลย ี
4. ศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพธุรกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน าด้านเทคโนโลยี  
5. ในกรณีที่คณะกรรมการเทคโนโลยีมีมติหรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดท าหน้าที่แทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

ดังกล่าวไม่สามารถมอบหมายหรือมอบอ านาจช่วงให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากคณะกรรมการเทคโนโลยี 
6. มีอ านาจในการเรียกประชุมกับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
7. คณะกรรมการเทคโนโลยีจะน าเสนอรายงานประจ าปีต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ “สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี” นอกจากนั้น เมื่อ

คณะกรรมการเทคโนโลยีเห็นว่าประเด็นใดมีความส าคัญจะพิจารณาน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหารและก ากับความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีความเห็นที่
สอดคล้องกันในด้านเทคโนโลยี 
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8. คณะกรรมการเทคโนโลยีจะเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่คณะกรรมการ เพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
เทคโนโลยี 

9. ร่วมกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในการก ากับดูแลการปรบัเปลี่ยน (Transformation) และธรรมาภิบาล (Governance Structure)  
10. ก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

น าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นรับทราบ ยอมรับ และ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด 

11. สอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

12. ดูแลการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
13. จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้ง

ป้องกันไม่ให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

3. การจัดประชุมและการลงคะแนนเสยีง 
3.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีจะจัดให้มีการประชุมตามความเหมาะสม แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี โดยในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี 

ต้องมกีรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนีก้ารเข้าร่วมประชุมของกรรมการเทคโนโลยีดังกลา่ว
ให้นับรวมทั้งการเขา้ประชุมด้วยตนเองและการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

3.2 กรรมการเทคโนโลยีจะต้องเขา้รว่มการประชุมอย่างน้อยรอ้ยละ 75 ของจ านวนครั้งของการประชุมทั้งปี โดยนับรวมทั้งการเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง และ/หรือ การประชุมผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมหรือให้ความเห็น ในที่
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีก็ได้ 

3.3 การลงมติที่ประชุมอาจจะบันทึกเป็นลายลักษณ์อกัษรหรือในรูปแบบดจิิทัล  
3.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของจ านวนกรรมการที่เขา้ร่วมการประชุม กรรมการแต่ละท่านจะมีหนึ่งคะแนนเสียง  
3.5 กรรมการเทคโนโลยีที่มีส่วนได้เสยีในเรื่องใดจะตอ้งงดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ 
3.6 เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีจะรับผดิชอบในการบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม 

 
 
4. วาระการประชุม 

ประธานและเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีจะก าหนดตารางและวาระการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนนิการ ดา้นเทคโนโลยีทั้งหมด
สอดคล้องกับกลยุทธร์ะยะยาวของบริษัทฯ และเป้าหมายธรุกจิ โดยมีการก ากับดูแลการด าเนินงาน ดา้นเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งต้องมกีารทบทวนอย่าง
สม ่าเสมอ และทศิทางการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีเพือ่อนาคต โดยมี วาระดังนี้ 
 
 

4.1. กลยุทธ์เทคโนโลยี (Technology Strategy) 
4.1.1. สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี  
4.1.2. การบรหิารงานด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

4.1.2.1 ผลการด าเนินงานของโครงการ 
4.1.2.2 ผลการด าเนินงานของระบบงาน 
4.1.2.3 ความปลอดภัยของระบบงาน 
4.1.2.4 ตัวชี้วัดตา่งๆ เช่น การตอบสนองความตอ้งการของผู้ใชง้าน การใช้งานระบบ 
4.1.2.5 งบประมาณ 

4.1.3 ทรพัยากรด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ 
4.2. กลยุทธ์และการด าเนินการด้านเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ได้แก ่Digital Trading Broker Platform/ Innovation 
4.3. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี  
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4.4. นโยบาย กระบวนการ และมาตรฐานดา้นเทคโนโลยี  
4.5. การก ากับดูแลและควบคุมด้านเทคโนโลยี (Compliance)  
4.6. ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีและความสามารถในการรองรับธุรกจิ  
4.7. การรับมอืภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience)  
4.8. การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่ออนาคต และความเสีย่งด้านเทคโนโลยีให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ 


