
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
 

     คณะกรรมการบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของหลัก
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมในการส่งเสริมและสร้างเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น  และผู้มีส่วน
ได้เสีย  ตลอดจนสาธารณชน  และเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมจะ
เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น  เพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 

     คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการก ากับดูแลการประกอบกิจการบริษัท 
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย  อันประกอบด้วย  ลูกค้า  ผู้ถือหุ้น  ลูกจ้าง  คู่ค้า  เจ้าหนี้  คู่แข่ง 
สิ่งแวดล้อม  สังคม  และชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นไปในรูปแบบ
การท างานร่วมกัน  ประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการผู้จัดการมีความรับผิดชอบในด้านการด าเนินธุรกิจ
ประจ าวันของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการด าเนินการ  การตัดสินใจ  และการปฏิบัติการ  ส่วน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติและเสนอแนะกลยุทธ์   และติดตามดูแลการ
ปฏิบัติการและผลการด าเนินงานของบริษัท 
 

วัตถุประสงค ์ 
      เพ่ือให้การก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย   ระเบียบ 

และข้อบังคับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและอยู่
ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมสูงสุด  
 

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง  
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน  โดยต้องประกอบด้วยกรรมการ

อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยกรรมการอิสระ
จะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ  

2. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน  เพ่ือให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง
ชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน  

3. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยจะต้อง
ด าเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน  

• กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ   ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการโดยมติการแต่งตั้งกรรมการ   ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน   ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

• กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง  เนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่ง
กรรมการ  ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป   เว้น
แต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง  จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  โดยบุคคลซึ่งเข้า
เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ   ที่ยังเหลืออยู่ของ



 

กรรมการท่านนั้น ทั้งนี้  มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว  ต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่  

4. โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่
หลากหลาย  มีประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 
โดยไม่จ ากัดเพศ  เชื้อชาติ  ศาสนา  อายุ  หรือทักษะทางวิชาชีพ  

คุณสมบัติ 
1. กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีคุณธรรม 

มีความซื่อสัตย์ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่  
2. กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้  แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการของบริษัท  โดยก าหนดให้กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท  

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
4. ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทุจริต  
5. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย  
6. กรรมการต้องไม่กระท าการใด ๆ  ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่น  อันจะก่อให้เกิดการ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท  หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด  ไม่ว่าจะท าเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

7. สามารถปฏิบัติหน้าที่  แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ  โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท  รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว  
 

วาระการด ารงต าแหน่ง  
1. ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งจะได้รับเลือกตั้ง

ให้เข้าด ารงต าแหน่งอีกก็ได้  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

2. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
1. ตาย  
2. ลาออก  
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท  
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากต าแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง  

3. กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากต าแหน่ง  ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท  การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท  



 

4. คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ   และ
สามารถต่อวาระได้โดยรวมไม่เกิน  9 ปี เว้นแต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
การท างานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ  

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  
1. บริหารงานให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส าคัญ 4 

ประการ คือ  
1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)  
1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)  
1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of 
Obedience)  
1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclose)  

2. ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบาย  แผนการด าเนินงาน  แผนงบประมาณ  และควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลเพ่ือความ
มั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งมีการทบทวนและอนุมัติ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป็นประจ าทุกป ี 

3. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส าคัญต่าง ๆ  ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ  รวมถึงทบทวนนโยบายที่ส าคัญให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการ
ด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เช่น  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ   นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริต เป็นต้น 

4. ก ากับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและชัดเจน  และพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะ 
กรรมการตามความเหมาะสมและความจ าเป็น  โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยอย่างสม่ าเสมอ  

5. ก ากับดูแลและสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง  โปร่งใสและเพียงพอ  

6. ก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติใน
การรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของ
ข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive 
Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่
เก่ียวข้องในการปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย  

7. ก ากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ง
เบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล  

8. ก ากับดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  ปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่บุคลากรของบริษัท  ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติอย่างแท้จริง  



 

9. ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ   ในเรื่องจ านวนกรรมการ   สัดส่วนกรรมการอิสระ  
รวมทั้ง  คุณสมบัติที่หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท  ตลอดจนพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท   และกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม   โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

10. จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

11. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ   ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  

12. จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   มีการติดตามและ
ประเมินการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ  

13. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัท  เพ่ือเป็นมาตรฐาน
แนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน  ต้องปฏิบัติหน้าที่
ของตนอย่างมีจริยธรรม  และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด  

14. ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด   และจัดให้มีการด าเนินงานตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้รับ
ทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

15. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจ าทุกปี   รวมทั้ง
ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย   เพ่ือพิจารณาร่วมกันใน
คณะกรรมการบริษัท  

16. พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง  โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมใด ๆ  ที่เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

17. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดย
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้   จะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัททราบ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม  

 

การประชุม  
1. คณะกรรมการต้องก าหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี  และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความ

จ าเป็น  
2. การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดย

ระบุวัน เวลา สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  ก่อนวัน
ประชุม  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น 
และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้  

3. การประชุมคณะกรรมการ   ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม   ทั้งน้ี   ประธานกรรมการจะท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม 
หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  



 

4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ  ให้ถือเสียงข้างมาก  โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน  และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมมากขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด  ทั้งนี้  กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น  

5. คณะกรรมการมีอ านาจเชิญฝ่ายบริหาร  หรือ  บุคคลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็นในที่
ร่วมประชุม  หรือให้ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา  

6. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน  โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ติดตามผลการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อย 

7. ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่จดบันทึกการประชุม  
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
      บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เป็นประจ าทุกปีเพ่ือช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน   ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ใน
ระหว่างปีที่ผ่านมา  และเพ่ิมประสิทธิผลการท างานของคณะกรรมการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี   โดย
แบ่งการประเมินออกเป็น  3  ประเภท  ดังนี้ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล 
 

การรายงาน  
                คณะกรรมการต้องรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปีและรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ รายละเอียดรายงานทางการเงินดังกล่าว
จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือ
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท าและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

    กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่  22 
กุมภาพันธ์  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


