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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของหลักบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมในการส่ งเสริ มและสร้างเสริ มความเชื่ อมัน่ ของผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจน
สาธารณชน และเชื่อมัน่ ว่าการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมจะเอื้อประโยชน์ต่อผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการกากับดูแลการประกอบกิจการบริ ษทั
และ
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งหลาย อันประกอบด้วย ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ ลูกจ้าง คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง สิ่ งแวดล้อม สังคม
และชุมชน
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารเป็ นไปในรู ปแบบการทางานร่ วมกัน
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การมีความรับผิดชอบในด้านการดาเนิ นธุ รกิจประจาวันของบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการดาเนินการ การตัดสิ นใจ และการปฏิบตั ิการ ส่ วนคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบตั ิและเสนอแนะกลยุทธ์
และติดตามดูแลการปฏิบตั ิการและผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การกากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบและอยูภ่ ายใต้มาตรฐานจริ ยธรรม
สู งสุ ด
องค์ ประกอบและการแต่ งตั้ง
1. คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความ
เป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ย
ในทางการเงินและการบริ หารกิจการ
2. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน
และมีการถ่วงดุลอานาจในการดาเนินงาน
3. การแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดาเนินการ
ด้วยความโปร่ งใสและชัดเจน

1

กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท

 กรณี ที่มีกรรมการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการโดยมติการแต่งตั้งกรรมการ
ต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
 กรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง
เนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่ง
กรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะ
อยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ ที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการท่านนั้น ทั้งนี้ มติการ
แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
4. โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่
หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุ รกิจ โดยไม่
จากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรื อทักษะทางวิชาชีพ
คุณสมบัติ
1. กรรมการต้องมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กบั การปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่
2. กรรมการสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้
แต่ตอ้ งไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
กรรมการของบริ ษทั
โดยกาหนดให้กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริ ต
5. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อ บริ ษทั ย่อย
6. กรรมการต้องไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเข้าไปบริ หารหรื อจัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรื อนิติบุคคลใด ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
7. สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ได้โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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วาระการดารงตาแหน่ ง
1. ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งจะได้รับเลือกตั้งให้
เข้าดารงตาแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด
2. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรื อข้อบังคับของบริ ษทั
4. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงมติให้ออกจากตาแหน่ง ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่
ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยง
3. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริ ษทั
4. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ และ
สามารถต่อวาระได้โดยรวมไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปี ที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกาหนดออก
ตามวาระ
คณะกรรมการอาจเสนอชื่ อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการกลับเข้าเป็ นกรรมการอิสระต่อไปได้
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. บริ หารงานให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิสาคัญ 4
ประการ คือ
1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
1.2 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyalty)
1.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Duty of
Obedience)
1.4 การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่ งใส (Duty of Disclose)
2. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ นโยบาย แผนการดาเนินงาน แผนงบประมาณ และควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและก่อประสิ ทธิ ผลเพื่อความมัน่ คงและ
ผลประโยชน์ที่สมดุลและยัง่ ยืนของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการทบทวนและอนุมตั ิวสิ ัยทัศน์ และ
พันธะกิจ เป็ นประจาทุกปี
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3. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบายและแผนงานที่สาคัญต่างๆ
ให้เป็ นปั จจุบนั และเหมาะสมกับ
สภาพธุ รกิจอย่างสม่าเสมอ
รวมถึงทบทวนนโยบายที่สาคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการ
ดาเนินธุ รกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เช่น นโยบายการกากับดูแลกิจการ , นโยบายการต่อต้าน
การทุจริ ต เป็ นต้น
4. กากับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ให้มีความโปร่ งใสและชัดเจน และพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจาเป็ น โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการชุ ดย่อยอย่าง
สม่าเสมอ
5. กากับดูแลและสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่างๆต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่ งใสและเพียงพอ
6. กากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่ งรวมถึงการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิใน
การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล
(Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive
Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
7. กากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูท้ ี่ประสงค์จะแจ้ง
เบาะแสหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างมีประสิ ทธิ ผล
8. กากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ปฏิบตั ิตาม
นโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดี
แก่บุคลากรของบริ ษทั
ตลอดจนสนับสนุ นให้มีการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง
9. กาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่ องจานวนกรรมการ สัดส่ วนกรรมการอิสระ รวมทั้ง
คุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
10. จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผล
11. จัดให้มีเลขานุการบริ ษทั เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
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12. จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
ประเมินการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ

มีการติดตามและ

13. จัดให้มีจรรยาบรรณธุ รกิจสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั เพื่อเป็ นมาตรฐานแนวทาง
ในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างมี
จริ ยธรรม และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
14. ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด และจัดให้มีการดาเนินงานตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่ อสารไปสู่ พนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้รับทราบและ
ยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
15. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะและรายบุคคลเป็ นประจาทุกปี
รวมทั้ง
ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อยเพื่อพิจารณาร่ วมกันใน
คณะกรรมการบริ ษทั
16. พัฒนาความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื่ อง
โดยเข้าอบรมหรื อเข้าร่ วมหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่กรรมการหรื อกิจกรรมใดๆที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง
17. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัย โดย
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้
จะต้องแจ้งให้กรรมการบริ ษทั หรื อเลขานุการบริ ษทั ทราบ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม
การประชุ ม
1. คณะกรรมการต้องกาหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจาเป็ น
2. การเรี ยกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุม โดย
ระบุวนั เวลา สถานที่ และเรื่ องที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และ
กาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
3. การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะถือเป็ นครบองค์ประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทาหน้าที่เป็ นประธานในการประชุม หากในการ
ประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้กรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งเสี ยงใน
การลงคะแนน และถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ น
เสี ยงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในวาระใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้น
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5. คณะกรรมการมีอานาจเชิญฝ่ ายบริ หาร หรื อ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั มาให้ความเห็นในที่ร่วม
ประชุม หรื อให้ขอ้ มูลเพื่อประกอบการพิจารณา
6. กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารต้องประชุมร่ วมกัน โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วม อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อ
ติดตามผลการบริ หารงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
7. ให้เลขานุการบริ ษทั หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่จดบันทึกการประชุม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เป็ น
ประจาทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่
ผ่านมา และเพิ่มประสิ ทธิ ผลการทางานของคณะกรรมการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุ ดย่อย
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการรายบุคคล
การรายงาน
คณะกรรมการต้องรายงานผลการดาเนินงานให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบในแบบแสดงข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ของบริ ษทั รายละเอียดรายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ และถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง
ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาและดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
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