
 

 แนวทางก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
1. บทบาทของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร  

2. หน้าที่ของคณะกรรมการ  

3. คณุสมบตัิของกรรมการ  

4. ความเป็นอิสระของกรรมการ  

5. ขนาดของคณะกรรมการและขัน้ตอนการสรรหา  

6. การประชมุคณะกรรมการ  

7. คณะกรรมการชดุยอ่ย  

8. การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ  

9. จริยธรรมและความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

10. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle-Blower Service)  

11. คา่ตอบแทนของคณะกรรมการ  
12. แผนผู้สบืทอดต าแหนง่  
13. การพิจารณาคา่ตอบแทนรายปีของผู้บริหารระดบัสงู  
14. การประชมุร่วมกบัคณะผู้บริหาร พนกังาน และ ที่ปรึกษาอิสระ  

15. การพฒันาให้ความรู้แกก่รรมการ  
16. นโยบายเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้น และการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั  

17. นโยบายในการป้องกนัการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน  

18. นโยบายสนบัสนนุการลงทนุระยะยาว  

19. การสือ่สารของคณะกรรมการตอ่สาธารณชน  

20. ข้อพงึปฏิบตัิทางจริยธรรม  

21. การมีผลบงัคบัใช้ของแนวทางก ากบัดแูลกิจการ  
 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของ บรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งจ าเป็นต่อการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท

ในระยะยาว แนวทางก ากบัดแูลกิจการดงัต่อไปนีไ้ด้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการ ร่วมด้วยกฎบตัร และแนวทางปฏิบตัิของ

คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อก าหนดกรอบในการก ากับดูแล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) (MINT) ทัง้นี ้

คณะกรรมการตระหนกัว่า อาจมีข้อโต้แย้งเกิดขึน้เก่ียวกบัแนวทางปฏิบตัิ ดงันัน้ คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนแนวทาง

ก ากบัดแูลกิจการทกุปี หรือทบทวนตามความจ าเป็น 

 



 

1. บทบาทของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร 

การด าเนินธุรกิจของ MINT เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพนกังาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายใต้การน า

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการก ากบัดแูลของกรรมการ เพื่อน าไปสูก่ารเพิ่มมลูค่าของบริษัท และผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

โดยคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้นเพื่อท าหน้าที่ควบคมุฝ่ายบริหาร และเพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นท่ีจะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาว ทัง้นี ้คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ตา่งตระหนกัถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

ในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มขึน้ จากการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ และการค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งได้แก่ 

พนกังาน ลกูค้า ผู้ขายสนิค้า คูค้่า ชมุชนของ MINT หนว่ยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และสาธารณชน อยา่งเต็มที่ ควบคู่

ไปกบัการพิจารณาถึงความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท สภาพแวดล้อมและการเปลีย่นแปลงของปัจจยัตา่ง ๆ รวมทัง้การ

น านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม 

2. หน้าที่ของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการจะพิจารณาและทบทวนผลการด าเนินงานของบริษัท แผนงานและโครงการของบริษัท รวมทัง้ประเด็น

ส าคญัที่เกิดขึน้กบับริษัทในการประชมุคณะกรรมการ นอกเหนือจากการควบคมุฝ่ายบริหารแล้ว คณะกรรมการมีหน้าที่ท่ีต้อง

ปฏิบตัิในด้านตา่งๆ ดงันี ้

1. คดัสรร ประเมินผล และก าหนดคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และควบคมุดแูลแผนการสบืทอดต าแหน่ง

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. ให้ค าแนะน า และควบคมุ กระบวนการคดัสรร การประเมินผล การพฒันา และก าหนดคา่ตอบแทน ของกรรมการ 

3. ทบทวน ควบคุมดูแล และอนุมัติ กลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และกิจกรรมหลกัของบริษัท ตามความ

เหมาะสม เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัท 

4. ประเมินความเสีย่งส าคญัที่อาจมีอิทธิพลตอ่บริษัท และพิจารณาทางเลอืกเพื่อลดหรือบรรเทาความเสีย่งดงักลา่ว 

5. สร้างความมัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานเป็นไปเพื่อรักษาความซื่อตรงตอ่บริษัท ซึง่รวมถึงความซื่อตรงในการรายงานข้อมลู

ทางการเงิน ความซื่อตรงในการปฏิบตัิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ ความซื่อตรงในการปฏิบตัิต่อลกูค้าและคู่ค้า 

และผู้มีสว่นได้เสยีอื่น 

6. สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงาน เป็นไปเพื่อป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

7. สร้างความมัน่ใจว่าการปฏิบตัิงาน เป็นไปเพื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและมีประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง การ

ควบคมุภายใน และ การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 



 

8. สร้างความมัน่ใจวา่ได้ปฏิบตัิงานตามกฎหมายที่บงัคบัใช้ ซึง่รวมถึง กฎหมายมหาชน,พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลกัเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและ

บงัคบัใช้ 

ทัง้นี ้เร่ืองที่เป็นอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย แผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี และงบประมาณ 

นโยบายเงินปันผล แผนด าเนินการธุรกิจต่อเนื่อง การออกหลกัทรัพย์ใหม่ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่เกินจากที่

ก าหนดไว้ การได้มาและจ าหนา่ยไปของทรัพย์สนิท่ีส าคญั หรือ การจ าหนา่ยจ่ายโอนของกิจการภายในกลุม่บริษัท เป็นต้น 

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่บริหารจดัการและพฒันาการท างานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และท า

หน้าที่ประธานในคณะกรรมการบริษัทในทกุๆ ด้านท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการของคณะกรรมการ ซึง่ประกอบไปด้วย: 

1. ก ากบั ติดตาม และดแูลให้มัน่ใจได้วา่ การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และบรรลุ

ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 

2. ดแูลให้มัน่ใจว่า กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก ากับ

ดแูลกิจการท่ีดี 

3. วางแผนและจดัการกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจดัเตรียมและการด าเนินการประชมุ 

การดแูลข้อมลูส าหรับการประชมุให้ถึงมือกรรมการบริษัททกุทา่นให้ตรงเวลา ก าหนดวาระการประชมุ และดแูล

ให้การประชมุเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคัญกัน

อยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั การสง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ 

5. เสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

6. เป็นประธานในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

หากในวาระใดที่ประธานกรรมการมีสว่นได้เสีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดงักลา่ว  และเพื่อ

เป็นการถ่วงดุลอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการและอ านาจและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและ ฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการได้แตง่ตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบให้มีสว่นร่วมในการก าหนดวาระการประชมุในการประชมุคณะกรรมการ 

3. คุณสมบตัิของกรรมการ  

1. คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท จะต้องไม่ขดัต่อเกณฑ์คณุสมบตัิมาตรฐานของกรรมการ กฎหมายมหาชน หรือ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และข้อบงัคบับริษัท 



 

2. กรรมการควรปฏิบตัิหน้าที่อยา่งมีจริยธรรม และซื่อสตัย์อย่างเต็มความสามารถเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้

ถือหุ้นในระยะยาว กรรมการควรมีวิสยัทศัน์ มีความรอบรู้ และตดัสนิใจอยา่งรอบคอบ โดยคณะกรรมการบริษัท

จะต้องประกอบด้วยผู้ มีประสบการณ์หลากหลายเพื่อที่จะก าหนดนโยบายในด้านต่างๆ  ที่เ ก่ียวข้องกับ 

ภาครัฐบาล การเงิน กฎหมาย เทคโนโลยี และในด้านตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

3. กรรมการต้องพร้อมที่จะอทุิศเวลาอยา่งพอเพียงเพื่อท่ีจะปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งมีประสทิธิผล ซึง่

ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงความพร้อมที่จะร่วมประชุม

คณะกรรมการในช่วงเวลาที่เกินเวลาจากก าหนดการ และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างมี

นยัส าคญัของกรรมการ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบหลกั กรรมการท่านนัน้ควรเสนอที่จะ

ลาออกจากต าแหนง่ด้วยตนเอง 

4. คณะกรรมการก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไทยส าหรับ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไว้ไม่เกิน 5 แห่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนไทยได้ไมเ่กิน 3 แหง่ 

5. คณะกรรมการเห็นว่าไม่ควรจ ากดัวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ หรือกรรมการไม่ควรคาดหวงัจะได้รับ

การแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระโดยอัตโนมัติจนกระทั่งกรรมการจะเกษียณอายุ หลักเกณฑ์การ

ประเมินผลงานของคณะกรรมการ ดังที่จะกล่าวต่อไป จะเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดระยะเวลาด ารง

ต าแหนง่ของกรรมการ 

6. บริษัทจะไม่แต่งตัง้บคุคลใดๆ เป็นกรรมการอิสระ หรือต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระที่มีอายคุรบ 75 

ปี ณ วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

4. ความเป็นอิสระของกรรมการ  

1. กรรมการอิสระจะต้องสามารถสร้างความมัน่ใจวา่ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะได้รับประโยชน์ที่เทา่เทียมกนั ด้วยดลุยพินิจ

และความเห็นที่เป็นอิสระ 

2. เพื่อให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของคณะกรรมการ คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระไมน้่อย

กวา่ 3 คน และมีสดัสว่นไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของคณะกรรมการทัง้คณะ นอกจากนี ้ไมม่ีการจ ากดัจ านวนปีใน

การด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ เนื่องจากความซบัซ้อนของธุรกิจ 

3. กรรมการตรวจสอบทกุทา่น ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

4. สมาชิกสว่นใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและ

ก ากบัดแูลกิจการ ต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ 



 

5. ความเป็นอิสระจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง

ทัง้หมด โดยจะพิจารณาความเป็นอิสระภายใต้ ค านิยาม ที่ถกูก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และแนวทางปฏิบตัิสากล หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นอิสระ มีดงันี ้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 

หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย

กวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ

ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของ

ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กบับริษัท บริษัทใหญ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ

ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ 

รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่าย

หนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่

จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการ

ที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียว

โยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปี

ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบ

บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ



 

ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ* 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการ

ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

6. กรรมการต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัททราบทนัที หากมีการเปลีย่นแปลงความเป็นอิสระในการด ารงต าแหนง่ใน

คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชดุยอ่ย 

5. จ านวนของคณะกรรมการและขัน้ตอนการสรรหา   

1. คณะกรรมการเห็นว่าการพิจารณาและการสรรหากรรมการ ควรจะพิจารณาจากขนาดของบริษัท และความ

ต้องการกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไมน้่อยกว่า 

5 ทา่น แตไ่มเ่กิน 11 ทา่น 

2. คณะกรรมการบริษัท โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ จะพิจารณาให้มีจ านวน

กรรมการไมน้่อยกวา่ 5 ทา่น 

3. จ านวนกรรมการมากกวา่กึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินฐานในประเทศไทย 

4. ในแต่ละปี กรรมการที่ด ารงต าแหน่งนานที่สดุ จ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้คณะ ต้องพ้นจากต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจะท าหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคณุสมบตัิส าหรับต าแหน่งกรรมการ โดยจะ

คดัเลือกในเบือ้งต้น และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการทุกปี การคดัเลือกผู้มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมที่จะ

ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะเป็นไปตามเกณฑ์คณุสมบตัิของกรรมการ ที่ระบไุว้ในหลกัการการก ากบัดูแล

กิจการ 



 

5. คณะกรรมการจะเสนอรายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นออกเสียงเลือกตัง้ ผู้ ที่ได้รับ

คะแนนสงูสดุ จะได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ในต าแหนง่ที่วา่งลง 

6. คณะกรรมการสามารถแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ว่างลง โดยพิจารณาจากรายช่ือที่เสนอโดย

คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ ทัง้นี ้กรรมการใหม่จะมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเท่ากับ

ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ว่างลง การแต่งตัง้ดงักลา่ว ต้องได้รับมติอนมุตัิจากคณะกรรมการ 2 ใน 3 

ของกรรมการทัง้คณะ นอกจากนี ้ในช่วงเวลาที่ยงัไม่ถึงการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี คณะกรรมการอาจแต่งตัง้

กรรมการให้ท าหน้าที่ จนกว่าจะถึงการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ถัดไป การแต่งตัง้ดงักล่าวด าเนินการตามขัน้ตอน

เดียวกนักบัการแตง่ตัง้กรรมการท่ีวา่งลง 

7. คณะกรรมการจะแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการ ด้วยเสียงสว่นใหญ่ของกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น

ประธานคณะกรรมการ 

8. คณะกรรมการควรประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความแตกต่างในด้านเพศ 

สญัชาติ อาย ุสถานะ และศาสนา 

6. การประชุมคณะกรรมการ  

1. จ านวนการประชมุคณะกรรมการ : การประชมุคณะกรรมการจะก าหนดลว่งหน้าโดยจะจดัประชมุคณะกรรมการ

อยา่งน้อยปีละ 6 ครัง้ ประธานคณะกรรมการจะเป็นผู้ขอให้จดัการประชมุคณะกรรมการ 

2. ตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการ : ตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการ จะก าหนดไว้ล่วงหน้า และ

โดยทัว่ไปจะประชมุที่ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ สถานท่ีที่สะดวกและใกล้เคียงกบัส านกังานใหญ่ของบริษัท 

3. การก าหนดวาระการประชมุของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบส าหรับวาระการประชมุโดย 

ประธานคณะกรรมการ กรรมการหลกัทา่นอื่นๆ และ ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย จะเสนอวาระการประชมุตอ่

คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและลงมติ ในเร่ืองส าคญัที่เก่ียวกบั กลยทุธ์ การบริหารความเสีย่ง 

และผลการด าเนินงานทางการเงิน โดยจะจดัตารางเวลาการพิจารณาวาระการประชมุส าหรับปีปัจจุบนั ทัง้นี ้ใน

การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานกรรมการ กรรมการหลกั และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะ

ก าหนดวาระการประชุมร่วมกนั และประธานกรรมการจะมีอ านาจในการอนมุตัิวาระการประชมุคณะกรรมการ 

นอกจากนี ้ประธานกรรมการ กรรมการหลกั และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยจะร่วมกนัพิจารณาเนือ้หาและ

ข้อมูลเพื่อจัดส่งให้กรรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ

บริษัทสามารถให้ค าแนะน าประธานกรรมการ กรรมการหลกั และประธานกรรมการชุดย่อย เก่ียวกบัวาระการ

ประชมุ หรือข้อมลูเพิ่มเติมก่อนการประชมุ 



 

4. การจดัสง่เอกสารการประชุม : บริษัทจะจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุให้กรรมการ อย่างน้อย 7 วนั ก่อนถึง

วนัประชมุในแตล่ะครัง้ 

5. การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ : กรรมการควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทัง้หมด กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ 

สามารถประชมุผา่นทางโทรศพัท์ได้ 

6. ในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการ ควรจะมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทัง้หมด 

7. ผู้บริหาร และ/หรือ ที่ปรึกษาจากภายนอก อาจจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชมุ เป็นกรณีๆ ไป เพื่อให้ข้อมลูในเชิง

ลกึเพิ่มเติม ตอ่กรรมการเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาและลงมติวาระการประชมุ 

8. นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารควรมีโอกาสที่จะประชุมระหวา่งกนัเองตาม

ความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย และ

ควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชมุ 

7. คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการในการปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่ง

ประกอบด้วย (i) คณะกรรมการตรวจสอบ (ii) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และ (iii) คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดูแล

กิจการ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ไ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรเก่ียวกับบทบาท หน้าที่ และความ

รับผิดชอบ ซึ่งกฏบตัรดงักล่าวจะถกูพิจารณาทบทวนเป็นระยะ ๆ และอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการชุด

ย่อยจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานประเด็นส าคัญจากการประชุมต่อ

คณะกรรมการบริษัท หลงัจากการประชุมคณะกรรมการชดุยอ่ย ตามล าดบั ตวัอย่าง เช่น โดยปกติ คณะกรรมการตรวจสอบจะ

เข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการทัง้คณะในเดือนกมุภาพนัธ์ เพื่อที่กรรรมการทกุทา่นจะได้มีสว่นร่วมในการพิจารณาสอบทานงบ

การเงินประจ าปี และรายงานฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมาและพิจารณาแผนทางการเงินส าหรับปี

ปัจจบุนั 

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะถกูแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ 

โดยการเสนอช่ือของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ มีระยะเวลาในการด ารง

ต าแหน่ง 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตัง้ต่ออีกวาระได้ หลงัจากครบก าหนดเวลา ส าหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไม่มี

ก าหนดระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ 

8. การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการ   



 

ตามที่ได้ระบุไว้อย่างละเอียดในหน้าที่หลกัของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีการประเมินผลงานตนในเดือนมกราคมของทุกปี กรรมการจะส่งผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้ผลงานของกรรมการ และข้อเสนอแนะของคณะกรรรมการ

ตอ่คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ ผลการประเมินของกรรมการแตล่ะทา่นจะถูกจดัเก็บและสรุปในรายงานสรุป ซึง่

รายงานดงักลา่วจะถกูวิเคราะห์โดยคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการเพื่อการปรับปรุงการท างานของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชดุยอ่ย ทัง้นี ้ข้อมลูดงักลา่วจะถกูน าเสนอในวาระการประชมุของการประชมุคณะกรรมการครัง้ถดัไป 

9. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษัทคาดหวงัว่า กรรมการทุกท่าน รวมทัง้ เจ้าหน้าที่ และพนกังานทุกคน จะปฏิบตัิหน้าที่ อย่างมี

จรรยาบรรณตลอดเวลา และจะยดึถือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ 

หากกรรมการท่านใดมีหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการท่านนัน้ควรแจ้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการทนัที คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดูแล

กิจการจะขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่ว อย่างไรก็ดี หากความขดัแย้งทางประโยชน์ดงักลา่ว มีนยัส าคญัและไม่

สามารถแก้ไขได้ กรรมการทา่นนัน้ควรลาออกจากต าแหนง่กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการจะจัดการแก้ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ที่เก่ียวพนักบั

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการทา่นอื่นๆ ของบริษัท 

การเข้าท ารายการะหวา่งกนัจะได้รับอนมุตัิเฉพาะรายการตามปกติของธุรกิจ และเป็นรายการท่ีบริษัทได้รับประโยชน์

สงูสดุ ทัง้นี ้การอนุมตัิรายการระหว่างกันดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ 

ส านกังาน ก.ล.ต. และ หนว่ยงานอื่นที่มีอ านาจก ากบัดแูล หรือแนวทางปฏิบตัิของบริษัทท่ีได้รับอนมุตัิแล้ว 

ในกรณีที่กรรมการตกเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง กรรมการท่านดงักลา่วต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณารายการ

ระหว่างกัน ในการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และไม่อนุญาตให้พิจารณาลงมติในวาระที่

เก่ียวข้องกบัการจดัการรายการะหวา่งกนัดงักลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาทบทวนรายการระหวา่งกนัทัง้หมดอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการ

ดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนท่ีก าหนด 

10. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle-Blower Service)   

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ก าหนดขัน้ตอนในการแจ้งเบาะแส เพื่อที่จะให้ทกุคนท่ีมี

เบาะแสเก่ียวกบัพฤติกรรมของบริษัท หรือ พนกังานคนใดที่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกบัหลกัการบญัชีของบริษัท การควบคมุระบบ



 

บัญชีภายใน หรือ เร่ืองที่ตรวจพบ สามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การแจ้ง

เบาะแสดงักล่าวจะถูกเก็บเป็นความลบัและไม่เปิดเผยช่ือ ทัง้นีส้ามารถแจ้งเบาะแสทาง e-mail หรือจัดส่งเอกสารเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร หรือรายงานทางโทรศพัท์ ผ่านทาง Feedback@minor.com และ 02-365-6115 นอกจากนี ้ยงัมีช่องทางการ

ติดต่อภายในส าหรับพนกังานได้ที่ whistleblower@minor.com เบาะแสดงักล่าวจะถูกพิจารณาอย่างทนัทีโดยผู้ตรวจสอบ

ภายในของบริษัท และเร่ืองใดก็ตามที่เก่ียวกบัหลกัการบญัชี การควบคมุภายใน การตรวจสอบ หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ 

จะถกูสง่ตอ่ให้ประธานกรรมการตรวจสอบทนัที ส าหรับเบาะแสทกุเร่ืองจะถกูพิจารณาโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทัง้นี ้

ความคืบหน้าของการแจ้งเบาะแส ที่น าเสนอต่อกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ จะถกู

น าเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอเร่ืองที่ส าคัญต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาและลงมติ และอาจอนุญาตให้ที่ปรึกษาหรือ

ทนายความจากภายนอกเข้าร่วมในกรณีที่จ าเป็น ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ห้ามตอบโต้ หรือกระท าการใดอนัเป็น

ปรปักษ์ตอ่ผู้ที่แจ้ง หรือห้ามช่วยแก้ไขใดๆ ซึง่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ความเช่ือมัน่และช่ือเสยีงของบริษัท 

11. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการมีหน้าที่เสนอค าแนะน าในเร่ืองค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อยนีจ้ะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัการ 3 ข้อ ได้แก่; กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็น

ธรรมตามจ านวนและขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ; ค่าตอบแทนควรสอดคล้องกับประโยชน์ของกรรมการและ

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว; และโครงสร้างของค่าตอบแทนควรมีลกัษณะธรรมดา โปร่งใส และผู้ ถือหุ้นสามารถ

เข้าใจได้ง่าย ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ

ทกุปี และน าเสนอตอ่คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาน าเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการท่ีเหมาะสมตอ่ที่ประชมุผู้

ถือหุ้นเพื่อขอการอนมุตัิตอ่ไป 

12. แผนผู้สืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมตัิ และจัดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

ผู้บริหารระดบัสงู โดยจะพิจารณาอนมุตัิแผนสบืทอดต าแหนง่ดงักลา่วทกุปี 

13. การพิจารณาค่าตอบแทนรายปีของผู้บริหารระดับสูง   

คณะกรรมการจะอนุมัตินโยบายเก่ียวกับค่าตอบแทนของผู้ บริหารระดับสูงทุกปีภายใต้ข้อเสนอแนะจากคณะ 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน นอกจากนี ้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนยงัมีหน้าที่ในการดแูลรูปแบบคา่ตอบแทน การ

พฒันา รวมถึงการทดลองใช้ แผนคา่ตอบแทนส าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารทา่นอื่นๆ 

14. การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน และ ที่ปรึกษาอิสระ   



 

กรรมการอิสระสามารถประชมุร่วมกบัผู้จดัการและพนกังานคนอื่นๆ ของบริษัท โดยไม่มีผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท

เข้าร่วมประชมุ นอกจากนี ้คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยสามารถว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระทัง้ที่ปรึกษาด้านการบญัชี ที่

ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาด้านอื่นๆ โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายซึง่จ านวนคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะ

ถกูก าหนดโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษาอิสระ และเป็นค่าใ ช้จ่ายส าหรับ

การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

15. การพัฒนาให้ความรู้แก่กรรมการ  

ที่ปรึกษาของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน จะจดัอบรมปฐมนิเทศให้กบักรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่

โดยกรรมการทุกท่านจะได้รับคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีรายละเอียดเก่ียวกับ ภารกิจของบริษัท วิสยัทัศน์ของบริษัท ภาพรวม

เก่ียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัท จรรยาบรรณของธุรกิจ แนวทางก ากบัดแูลกิจการ และกฎบตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

กรรมการจะได้รับการเสนอให้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งไ ด้แก่

หลกัสตูรการฝึกอบรมประจ า ในเร่ืองเก่ียวกบัการวิเคราะห์และวางแผนทางการเงินของบริษัท การพฒันาด้านกฎเกณฑ์และ

แนวทางก ากบัดแูลกิจการ การเข้าเยี่ยมชมกิจการเพื่อเปิดโอกาสในการศกึษาอยา่งเจาะลกึเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท รวมถึงการ

บรรยายโดยสรุปเก่ียวกับเร่ืองความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัได้เปิดโอกาสให้กรรมการเข้า

อบรมหลกัสูตรที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดยองค์กรภายนอก เช่น หลกัสูตรประกาศนียบัตรสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย และ/หรือ หลกัสตูรอื่นท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

16. นโยบายเกี่ยวกับสทิธิของผู้ถอืหุ้น และการปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั   

คณะกรรมการมัน่ใจที่จะปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิสากลที่ดี เพื่อท่ีจะรับรองวา่ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับสทิธิในฐานะผู้ ถือหุ้น 

รวมถึงจะได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั ทัง้นี  ้เลขานกุารบริษัทจะรายงานการปฏิบตัิของบริษัทตามแนวทางปฏิบตัิสากล

ต่อคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อที่จะลดช่องว่างที่บริษัทไม่ได้ปฏิบตัิตามแนวทาง

ปฏิบตัิสากลที่ดี หรือน าเสนอกฎเข้อบงัคบั และแนวทางปฏิบตัิใหมท่ี่ประกาศใช้ 

คณะกรรมการมัน่ใจวา่บริษัทจะดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสทิธิในฐานะผู้ ถือหุ้นดงันี  ้

1. สิทธิที่จะได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น และสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ทนัเวลา และอยู่ในรูปแบบที่

เหมาะสมส าหรับผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาตดัสนิใจในสว่นท่ีเก่ียวกบับริษัทและผู้ ถือหุ้น 

2. สิทธิในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลธรรมดาและผู้ ถือหุ้นที่เป็น

สถาบนั เพื่อที่จะอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส าคญัต่อบริษัท และอนมุตัิวาระที่คณะกรรมการน าเสนอที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

3. สทิธิในการท่ีจะแตง่ตัง้และถอดถอนกรรมการ และอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 



 

4. สทิธิในสว่นแบง่และสทิธิในการจดัสรรก าไรของบริษัท 

5. สิทธิในการเสนอช่ือกรรมการ การเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น และสิทธิที่จะตัง้ค าถาม สิทธิในการขอค า

ชีแ้จง/ค าอธิบาย และสทิธิในการแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม 

6. สทิธิในการออกเสยีงของผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ 

นอกจากนี ้เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทจะให้สิทธิดงักลา่วต่อผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการจะด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิของ

บริษัทดงัตอ่ไปนี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสทิธิของผู้ ถือหุ้น และได้รับการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

1. ผู้ ถือหุ้นจะได้รับข้อมลูที่จ าเป็นอยา่งพอเพียง เทา่เทียมกนั และทนัเวลาจากบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูต่อ

ผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยที่ข้อมลูดงักลา่วยงัมิได้เปิดเผยสูส่าธารณะ 

2. ผู้ ถือหุ้นจะได้รับหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และข้อมลูเก่ียวกบัสถานที่จดัประชมุซึ่งได้แก่ เวลาการประชุม วาระการ

ประชุม และประเด็นท่ีจะให้พิจารณา อย่างน้อย 7 วนัก่อนถึงวนัประชุม โดยบริษัทจะจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น ในเวลา

และสถานท่ีที่เหมาะสมเพื่อให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุมากที่สดุ 

3. ภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะได้รับและสามารถเข้าถึงข้อมลูที่เก่ียวกบัมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและจ านวนการ

ออกเสยีงที่ลงมติ 

17. นโยบายในการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน   

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันกรรมการและผู้ บริหารจากการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ

ผลประโยชน์ของตนเอง กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อ

ส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัจาก

วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงแจ้งกับเลขานุการบริษัทต่อการ

เปลีย่นแปลงหลกัทรัพย์นัน้ๆ  นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารระดบัสงูและผู้ เก่ียวข้องท าธุรกรรมซือ้ขายและ

โอนหลกัทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 30 วนัก่อนก าหนดการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและงบการเงินตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยและส านกังาน ก.ล.ต.  

18. นโยบายสนับสนุนการลงทุนระยะยาว  

บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงาน ผู้ บริหารระดับสูง และกรรมการ ลงทุนระยะยาวในหุ้ นของบริษัท เพื่อจะได้มี

ผลประโยชน์ร่วมกนักบับริษัท และเพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทในระยะยาว 

19. การสื่อสารของคณะกรรมการต่อสาธารณชน   

คณะกรรมการจะสือ่สารเป็นระยะๆ กบัผู้ลงทนุ สือ่มวลชน ลกูค้า หรือ ผู้มีสว่นได้เสยีอื่น ๆ ผา่นฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์

ของบริษัท 



 

 

 

20. ข้อพึงปฏิบตัิทางจริยธรรม  

คณะกรรมการได้อนุมัติข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม และก าหนดกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าได้

ด าเนินการตามข้อพงึปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ความโปร่งใสและการเปิดเผยของข้อมลู 

งานด้านการบริหาร การบนัทึกข้อมลูทางบญัชี และการแสดงรายงานทางการเงิน จะต้องถูกต้อง เป็นไปตาม

กฎระเบียบข้อบงัคบั และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล นอกจากนี ้ข้อมลูจะแสดง ในรูปแบบที่ถกูต้อง ชดัเจน 

และทนัสมยั เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี 

2. การปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนักบัผู้มีสว่นได้เสีย 

คณะกรรมการรับรองว่าจะปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและยุติธรรมตามข้อบังคับและ

กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีเหลา่นีไ้ด้รับการดแูลอยา่งดี 

3. การบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการต้องรับรองวา่ระบบท่ีใช้ในการบริหารจดัการความเสีย่งมีประสทิธิผล และค านงึถึงความเสีย่งทกุๆ 

ด้านในการด าเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงจะเร่ิมจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในปัจจุบนัและแนวโน้มที่อาจ

เกิดขึน้จากการด าเนินงานของธุรกิจ และจดัให้มีการดแูลรวมถึงจดัหามาตรการการควบคมุอยา่งเหมาะสม 

4. ให้ความสนใจในความเป็นเลศิ 

คณะกรรมการก าหนดนโยบาย และควบคมุดแูลการท างาน เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการพฒันาอย่างตอ่เนื่องใน

ทกุๆ ด้านของการด าเนินธุรกิจบริษัท โดยคาดหวงัว่าคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะมีแรงจงูใจในการ

ผลกัดนัเพื่อให้บรรลเุป้าหมายและน าไปสูค่วามเป็นเลศิในทกุๆ ด้าน 

5. นโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

บริษัทด าเนินธุรกิจควบคู่กับการตระหนึกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทัง้นี  ้

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 



 

 

 

6. การตอ่ต้านการทจุริต 

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ โดยจดัให้มีกระบวนการบริหารความเสีย่งและ

ตรวจสอบเพื่อป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนบัสนนุการสร้างวฒันธรรม

องค์กรให้ยดึมัน่ในความซื่อสตัย์และความถกูต้องชอบธรรม 

21. การมีผลบังคับใช้ของแนวทางก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจะพิจารณาทบทวนแนวทางก ากบัดแูลกิจการของบริษัท และเสนอการ

ปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครัง้ ทัง้นี ้กรรมการจะลงนามรับรองทุกปี ว่ากรรมการได้ศึกษาและ

ปฏิบตัิตามแนวทางก ากบัดแูลกิจการดงักลา่ว 


