บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)

( ร่ าง )
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1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัท มีหน้ าที่สนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทฯในการกาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิในด้ านต่างๆ ของ
บริ ษัท เพื่อให้ มีการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สร้ างมาตรฐานจริยธรรมใน
การทางานที่ดี พร้ อมทังเสริ
้ มสร้ างให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรให้ พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้ าใจ
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริงได้ อย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้ การบริหารกิจการ
ดาเนินไปบนพื ้นฐานแห่งคุณธรรม มีคณ
ุ ภาพ และมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดีอนั เป็ นสากลที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบตั ิ

และเพื่อเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่

ให้ กบั ผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย

2. องค์ ประกอบ และคุณสมบัติ
2.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท ประกอบด้ วยประธานกรรมการ
และกรรมการรวมกันอย่างน้ อย 3 คน ในจานวนกรรมการแม้ ตาแหน่งจะว่างไป กรรมการที่
เหลืออยูย่ อ่ มทากิจการได้ แต่ถ้าจานวนกรรมการลดน้ อยลงจนเหลือไม่ถึงที่เป็ นองค์ประชุม
กรรมการที่เหลืออยูย่ อ่ มทากิจการได้ เฉพาะการจัดให้ มีการประชุมเพื่อดาเนินการให้
คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตังกรรมการเพิ
้
่มเติมแทนตาแหน่งที่ว่างทังหมดเท่
้
านัน้
2.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลา และ
ความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาล

มีคณ
ุ ธรรม

และจริยธรรม และความรับผิดชอบ
2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็ นผูท้ ี่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลโดยตาแหน่ง

3. วาระการดารงตาแหน่ ง
1. ให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้น
ตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ ได้ อีก
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2. กรรมการบรรษัทภิบาล จะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
- ครบกาหนดตามวาระ
- พ้ นจากการเป็ นกรรมการของบริษัท
- ตาย
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
3. การลาออกของกรรมการบรรษัทภิบาล ให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ นอันเป็ นเหตุสดุ วิสยั โดยคณะกรรมการบริษัทเป็ น
ผู้อนุมตั ิ
4. เมื่อกรรมการบรรษัทภิบาล พ้ นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลแทน โดยอยูใ่ นตาแหน่งเพียงเท่า
วาระของกรรมการบรรษัทภิบาลที่พ้นจากตาแหน่ง

4. ขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
1. เสนอแนวนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันกากับ เช่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์
3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนว
ทางปฏิบตั ิของสากล และข้ อเสนอแนะของสถาบันหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4. พิจารณาเสนอข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล

สาหรับคณะกรรมการหรื อเสนอการ

กาหนดข้ อบังคับคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
5. เสนอแนะข้ อกาหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท และข้ อพึงปฏิบตั ิของ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
6. ส่งเสริมการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมในการกากับดูแลกิจการที่ดี และการมีสว่ นร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม
7. การอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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5. การประชุม
1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล กาหนดการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และอาจจะจัดประชุม
เพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการเห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้ องมีกรรมการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ของจานวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ กรรมการบรรษัทภิบาลที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

6. การทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของ
กฎบัตรเป็ นประจาทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็ นนัยสาคัญ จะนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

7. การรายงาน
1. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และให้ ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
2. รายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี

8. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และ
รายงานผลการประเมินพร้ อมทังปั
้ ญหาอุปสรรคที่เป็ นเหตุให้ การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
จัดตังคณะกรรมการบรรษั
้
ทภิบาล เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัททราบ
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9. ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้เสนอค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อ
ขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
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