
                                                                                       

1 กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท  เมืองไทย  แคปปิตอล  จ ากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกับรรษทัภิบาล
และความรับผดิชอบต่อสังคมในการส่งเสริมและสร้างเสริมความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจน
สาธารณชน และเช่ือมัน่วา่การปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคมจะเอ้ือประโยชน์ต่อผูถื้อ
หุน้ เพื่อใหบ้รรลุถึงวสิัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีความรับผดิชอบตามกฎหมายในการก ากบัดูแลการประกอบกิจการบริษทั และ
รับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลาย อนัประกอบดว้ย ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ ลูกจา้ง คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง ส่ิงแวดลอ้ม สังคม 
และชุมชน ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารเป็นไปในรูปแบบการท างานร่วมกนั 
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการมีความรับผดิชอบในดา้นการด าเนินธุรกิจประจ าวนัของบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการด าเนินการ การตดัสินใจ และการปฏิบติัการ ส่วนคณะกรรมการบริษทัเป็นผูใ้ห้
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัแผนปฏิบติัและเสนอแนะกลยทุธ์ และติดตามดูแลการปฏิบติัการและผลการด าเนินงานของ
บริษทั 
 
 วตัถุประสงค์  

เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบและอยูภ่ายใตม้าตรฐานจริยธรรม
สูงสุด  
 
องค์ประกอบและการแต่งตั้ง  

1. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
อยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความ
เป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สีย
ในทางการเงินและการบริหารกิจการ  

2. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อใหมี้การแบ่งแยกบทบาทอยา่งชดัเจน
และมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน  

3. การแต่งตั้งกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งด าเนินการ
ดว้ยความโปร่งใสและชดัเจน  
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 กรณีท่ีมีกรรมการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการโดยมติการแต่งตั้งกรรมการ ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

 กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลง เน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่ง
กรรมการ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง จะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะ
อยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระ ท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่านนั้น ทั้งน้ี มติการ
แต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ 

4. โครงสร้างคณะกรรมการประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นทกัษะวชิาชีพท่ี
หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ โดยไม่
จ  ากดัเพศ เช้ือชาติ ศาสนา อาย ุหรือทกัษะทางวชิาชีพ  

คุณสมบัต ิ

1. กรรมการตอ้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มี
ความซ่ือสัตย ์และมีเวลาอยา่งเพียงพอท่ีจะอุทิศใหก้บัการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการอยา่งเตม็ท่ี  

2. กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนได ้ แต่ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี
กรรมการของบริษทั โดยก าหนดใหก้รรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั  

3. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  

4. ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต  

5. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือ บริษทัยอ่ย  
6. กรรมการตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเขา้ไปบริหารหรือจดัการในกิจการอ่ืน อนัจะก่อใหเ้กิดการ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทั หรือเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่วา่จะท าเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผูอ่ื้น 

7. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บริษทั รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว  
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วาระการด ารงต าแหน่ง  
1. ใหค้ณะกรรมการบริษทัมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งจะไดรั้บเลือกตั้งให้

เขา้ด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด  

2. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ  

1. ตาย  

2. ลาออก  

3. ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทั  

4. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออกจากต าแหน่ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ี
ถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง  

3. กรรมการท่ีประสงคจ์ะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกไปถึงบริษทั  

4. คณะกรรมการมีนโยบายใหก้รรมการอิสระด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ และ
สามารถต่อวาระไดโ้ดยรวมไม่เกิน  9 ปี  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไดต้ามท่ีเห็นสมควร และในปีท่ีกรรมการอิสระดงักล่าวครบก าหนดออก
ตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดงักล่าวใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการกลบัเขา้เป็นกรรมการอิสระต่อไปได ้ 

 
หน้าที่และความรับผดิชอบ  

1. บริหารงานใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฏิบติัส าคญั 4 
ประการ คือ  

1.1 การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care)  
1.2 การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty)  
1.3 การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Duty of 
Obedience)  
1.4 การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส (Duty of Disclose)  

2. ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธะกิจ นโยบาย แผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ และควบคุมการปฏิบติังานของ
ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลเพื่อความมัน่คงและ
ผลประโยชน์ท่ีสมดุลและย ัง่ยนืของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  พร้อมทั้งมีการทบทวนและอนุมติัวสิัยทศัน์ และ
พนัธะกิจ เป็นประจ าทุกปี  
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3. จดัใหมี้การทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ีส าคญัต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกบั
สภาพธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงทบทวนนโยบายท่ีส าคญัใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อการ
ด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เช่น  นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ , นโยบายการต่อตา้น
การทุจริต เป็นตน้ 

4. ก ากบัดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษทัใหมี้ความโปร่งใสและชดัเจน และพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานตามความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่ง
สม ่าเสมอ  

5. ก ากบัดูแลและสอบทานใหมี้ระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่างๆต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งถูกตอ้ง โปร่งใสและเพียงพอ  

6. ก ากบัดูแลใหมี้ระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงการก าหนดนโยบายและวธีิปฏิบติัใน
การรักษาความลบั (Confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพร้อมใชข้องขอ้มูล 
(Availability) รวมทั้งการจดัการขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย ์ (Market Sensitive 
Information) ตลอดจนดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งในการปฏิบติัตามระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลดว้ย  

7. ก ากบัดูแลใหมี้กระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้
เบาะแสหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีประสิทธิผล  

8. ก ากบัดูแลใหมี้การจดัท านโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ปฏิบติัตาม
นโยบายและมาตรการการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดี
แก่บุคลากรของบริษทั ตลอดจนสนบัสนุนใหมี้การส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์รเพื่อใหเ้กิดการ
ปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง  

9. ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจ านวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้ง 
คุณสมบติัท่ีหลากหลายเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ยอยา่งเหมาะสม โดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

10. จดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

11. จดัใหมี้เลขานุการบริษทัเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยใหค้ณะกรรมการปฏิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  
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12. จดัใหมี้นโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและ
ประเมินการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ  

13. จดัใหมี้จรรยาบรรณธุรกิจส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทาง
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนอยา่งมี
จริยธรรม และปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  

14. ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  และจดัใหมี้การด าเนินงานตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และสนบัสนุนใหมี้การส่ือสารไปสู่พนกังานทุกระดบัในองคก์รใหไ้ดรั้บทราบและ
ยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

15. ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจ าทุกปี รวมทั้ง
ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อพิจารณาร่วมกนัใน
คณะกรรมการบริษทั  

16. พฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง โดยเขา้อบรมหรือเขา้ร่วมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั
หนา้ท่ีกรรมการหรือกิจกรรมใดๆท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  

17. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวสิัย โดย
กรรมการท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ จะตอ้งแจง้ใหก้รรมการบริษทัหรือเลขานุการบริษทัทราบ
ล่วงหนา้ก่อนการประชุม  

การประชุม  
1. คณะกรรมการตอ้งก าหนดวนัประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจ าเป็น  

2. การเรียกประชุมคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม โดย
ระบุวนั เวลา สถานท่ี และเร่ืองท่ีจะประชุมไปยงักรรมการทุกคนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม 
เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน และ
ก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้ 

3. การประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะถือเป็นครบองคป์ระชุม ทั้งน้ี ประธานกรรมการจะท าหนา้ท่ีเป็นประธานในการประชุม หากในการ
ประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหก้รรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  

4. การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการ ใหถื้อเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงใน
การลงคะแนน และถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มมากข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็น
เสียงช้ีขาด ทั้งน้ี กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น  
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5. คณะกรรมการมีอ านาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือ บุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัมาใหค้วามเห็นในท่ีร่วม
ประชุม หรือใหข้อ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณา  

6. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารตอ้งประชุมร่วมกนั โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อ
ติดตามผลการบริหารงานของบริษทั และบริษทัยอ่ย 

7. ใหเ้ลขานุการบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีจดบนัทึกการประชุม  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

บริษทัมีนโยบายจดัใหค้ณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เป็น
ประจ าทุกปีเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหวา่งปีท่ี
ผา่นมา และเพิ่มประสิทธิผลการท างานของคณะกรรมการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น  3  ประเภท  ดงัน้ี 

1. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ 
2. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
3. การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการรายบุคคล 

 
การรายงาน  

คณะกรรมการตอ้งรายงานผลการด าเนินงานใหผู้ถื้อหุ้นทราบในแบบแสดงขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบริษทั  รายละเอียดรายงานทางการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้ง
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท าและดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
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