
 

 แนวทางก ากับดูแลกิจการทีด่ ี 
1. บทบาทของคณะกรรมการและคณะผูบ้รหิาร  

2. หนา้ที่ของคณะกรรมการ  

3. คณุสมบตัิของกรรมการ  

4. ความเป็นอิสระของกรรมการ  

5. ขนาดของคณะกรรมการและขัน้ตอนการสรรหา  

6. การประชมุคณะกรรมการ  

7. คณะกรรมการชดุยอ่ย  

8. การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ  

9. จรยิธรรมและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

10. การแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน (Whistle-Blower Service)  

11. คา่ตอบแทนของคณะกรรมการ  
12. แผนผูส้บืทอดต าแหนง่  
13. การพิจารณาคา่ตอบแทนรายปีของผูบ้รหิารระดบัสงู  
14. การประชมุรว่มกบัคณะผูบ้รหิาร พนกังาน และ ที่ปรกึษาอิสระ  

15. การพฒันาใหค้วามรูแ้กก่รรมการ  
16. นโยบายเก่ียวกบัสทิธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั  

17. นโยบายในการปอ้งกนัการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน  

18. นโยบายสนบัสนนุการลงทนุระยะยาว  

19. การสือ่สารของคณะกรรมการตอ่สาธารณชน  

20. ขอ้พงึปฏิบตัิทางจรยิธรรม  

21. การมีผลบงัคบัใชข้องแนวทางก ากบัดแูลกิจการ  
 

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของ บรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งจ าเป็นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษัิท

ในระยะยาว แนวทางก ากบัดแูลกิจการดงัต่อไปนีไ้ดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการ รว่มดว้ยกฎบตัร และแนวทางปฏิบตัิของ

คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อก าหนดกรอบในการก ากับดูแล บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) (MINT) ทัง้นี ้

คณะกรรมการตระหนกัว่า อาจมีขอ้โตแ้ยง้เกิดขึน้เก่ียวกบัแนวทางปฏิบตัิ ดงันัน้ คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนแนวทาง

ก ากบัดแูลกิจการทกุปี หรอืทบทวนตามความจ าเป็น 

 



 

1. บทบาทของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร 

การด าเนินธุรกิจของ MINT เกิดจากการรว่มแรงรว่มใจของพนกังาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ที่ของบรษัิท ภายใตก้ารน า

ของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และการก ากบัดแูลของกรรมการ เพื่อน าไปสูก่ารเพิ่มมลูค่าของบริษัท และผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

โดยคณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัการแตง่ตัง้จากผูถื้อหุน้เพื่อท าหนา้ที่ควบคมุฝ่ายบริหาร และเพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ท่ีจะไดร้บัผลประโยชนใ์นระยะยาว ทัง้นี ้คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิาร ตา่งตระหนกัถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

ในการที่จะสรา้งมูลค่าเพิ่มขึน้ จากการบริหารจัดการอย่างมีความรบัผิดชอบ และการค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ ซึ่งไดแ้ก่ 

พนกังาน ลกูคา้ ผูข้ายสนิคา้ คูค่า้ ชมุชนของ MINT หนว่ยงานราชการหรอืเจา้หนา้ที่ภาครฐั และสาธารณชน อยา่งเต็มที่ ควบคู่

ไปกบัการพิจารณาถึงความสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิท สภาพแวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงของปัจจยัตา่ง ๆ รวมทัง้การ

น านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม 

2. หน้าทีข่องคณะกรรมการ   

คณะกรรมการจะพิจารณาและทบทวนผลการด าเนินงานของบรษัิท แผนงานและโครงการของบรษัิท รวมทัง้ประเด็น

ส าคญัที่เกิดขึน้กบับรษัิทในการประชมุคณะกรรมการ นอกเหนือจากการควบคมุฝ่ายบริหารแลว้ คณะกรรมการมีหนา้ที่ท่ีตอ้ง

ปฏิบตัิในดา้นตา่งๆ ดงันี ้

1. คดัสรร ประเมินผล ก าหนดค่าตอบแทนและสนบัสนนุการพฒันาอย่างต่อเนื่องของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ

ควบคมุดแูลแผนการสบืทอดต าแหนง่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

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

3. ทบทวน ควบคุมดูแล และอนุมัติ กลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และกิจกรรมหลกัของบริษัท ตามความ

เหมาะสม เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของบรษัิท 

4. ประเมินความเสีย่งส าคญัที่อาจมีอิทธิพลตอ่บรษัิท และพิจารณาทางเลอืกเพื่อลดหรอืบรรเทาความเสีย่งดงักลา่ว 

5. สรา้งความมั่นใจวา่การปฏิบตัิงานเป็นไปเพื่อรกัษาความซื่อตรงตอ่บรษัิท ซึง่รวมถึงความซื่อตรงในการรายงานขอ้มลู

ทางการเงิน ความซื่อตรงในการปฏิบตัิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ ความซื่อตรงในการปฏิบตัิต่อลกูคา้และคู่คา้ 

และผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น ซึง่รวมถึงกลไกในการปฏิบตัิอยา่งซื่อตรงตอ่การมีสว่นรว่มของผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

6. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบัติงาน เป็นไปเพื่อป้องกันและลดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทและผูถื้อหุน้ 

7. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบตัิงาน เป็นไปเพื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและมีประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง การ

ควบคมุภายใน และ การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 



 

8. สรา้งความมั่นใจวา่ไดป้ฏิบตัิงานตามกฎหมายที่บงัคบัใช ้ซึง่รวมถึง กฎหมายมหาชน,พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญัติทรพัยส์ินทางปัญญา และกฎหมาย หลกัเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งและ

บงัคบัใช ้

ทัง้นี ้เรื่องที่เป็นอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย แผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี และงบประมาณ 

นโยบายเงินปันผล แผนด าเนินการธุรกิจต่อเนื่อง การออกหลกัทรพัยใ์หม่ การปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจ ค่าใชจ้่ายที่เกินจากที่

ก าหนดไว ้การไดม้าและจ าหนา่ยไปของทรพัยส์นิท่ีส  าคญั หรอื การจ าหนา่ยจ่ายโอนของกิจการภายในกลุม่บรษัิท เป็นตน้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่บริหารจดัการและพฒันาการท างานของคณะกรรมการใหม้ีประสิทธิภาพ และท า

หนา้ที่ประธานในคณะกรรมการบรษัิทในทกุๆ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของคณะกรรมการ ซึง่ประกอบไปดว้ย: 

1. ก ากบั ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจไดว้า่ การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และบรรลุ

ตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 

2. ดแูลใหม้ั่นใจว่า กรรมการทกุคนมีสว่นรว่มในการสง่เสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจริยธรรม และการก ากับ

ดแูลกิจการท่ีดี 

3. วางแผนและจดัการกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจดัเตรยีมและการด าเนินการประชมุ 

การดแูลขอ้มลูส าหรบัการประชมุใหถ้ึงมือกรรมการบรษัิททกุทา่นใหต้รงเวลา ก าหนดวาระการประชมุ และดแูล

ใหก้ารประชมุเป็นไปอยา่งเหมาะสม  

4. จัดสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคัญกัน

อยา่งรอบคอบโดยทั่วกนั การสง่เสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

5. เสริมสรา้งความสมัพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

6. เป็นประธานในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

หากในวาระใดที่ประธานกรรมการมีสว่นไดเ้สีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดงักลา่ว และเพื่อ

เป็นการถ่วงดุลอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการและอ านาจและหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและ ฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบ ในฐานะตวัแทนกรรมการอิสระ ใหม้ีส่วนร่วมในการก าหนดวาระการ

ประชมุในการประชมุคณะกรรมการ 

 

 



 

3. คุณสมบตัิของกรรมการ  

1. คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท จะตอ้งไม่ขดัต่อเกณฑค์ณุสมบตัิมาตรฐานของกรรมการ กฎหมายมหาชน หรือ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง ซึง่รวมถึงขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และขอ้บงัคบับรษัิท 

2. กรรมการควรปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งมีจริยธรรม และซื่อสตัยอ์ย่างเต็มความสามารถเพื่อที่จะสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่ผู้

ถือหุน้ในระยะยาว กรรมการควรมีวิสยัทศัน ์มีความรอบรู ้และตดัสนิใจอยา่งรอบคอบ โดยคณะกรรมการบริษัท

จะต้องประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์หลากหลายเพื่อที่จะก าหนดนโยบายในด้านต่างๆ  ที่เ ก่ียวข้องกับ 

ภาครฐับาล การเงิน กฎหมาย เทคโนโลยี และในดา้นตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

3. กรรมการตอ้งพรอ้มที่จะอทุิศเวลาอยา่งพอเพียงเพื่อท่ีจะปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบอยา่งมีประสทิธิผล ซึง่

ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงความพรอ้มที่จะร่วมประชุม

คณะกรรมการในช่วงเวลาที่เกินเวลาจากก าหนดการ และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างมี

นยัส าคญัของกรรมการ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหนา้ที่ความรบัผิดชอบหลกั กรรมการท่านนัน้ควรเสนอที่จะ

ลาออกจากต าแหนง่ดว้ยตนเอง 

4. คณะกรรมการก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไทยส าหรบั

กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารไวไ้ม่เกิน 5 แห่ง กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนไทยไดไ้มเ่กิน 3 แหง่ 

5. คณะกรรมการเห็นว่าไม่ควรจ ากดัวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ หรือกรรมการไม่ควรคาดหวงัจะไดร้บั

การแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งต่ออีกวาระโดยอัตโนมัติจนกระทั่งกรรมการจะเกษียณอายุ หลักเกณฑ์การ

ประเมินผลงานของคณะกรรมการ ดังที่จะกล่าวต่อไป จะเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดระยะเวลาด ารง

ต าแหนง่ของกรรมการ 

6. บริษัทจะไม่แต่งตัง้บคุคลใดๆ เป็นกรรมการอิสระ หรือต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระที่มีอายคุรบ 75 

ปี ณ วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ 

4. ความเป็นอิสระของกรรมการ  

1. กรรมการอิสระจะตอ้งสามารถสรา้งความมั่นใจวา่ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะไดร้บัประโยชนท์ี่เทา่เทียมกนั ดว้ยดลุยพินิจ

และความเห็นที่เป็นอิสระ 

2. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของคณะกรรมการ คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอิสระไมน่อ้ย

กวา่ 3 คน และมีสดัสว่นไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของคณะกรรมการทัง้คณะ นอกจากนี ้ไมม่ีการจ ากดัจ านวนปีใน

การด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ เนื่องจากความซบัซอ้นของธุรกิจ 

3. กรรมการตรวจสอบทกุทา่น ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 



 

4. สมาชิกสว่นใหญ่ (มากกว่ารอ้ยละ 50) ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและ

ก ากบัดแูลกิจการ ตอ้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

5. ความเป็นอิสระจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากขอ้เท็จจริงและสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้ง

ทัง้หมด โดยจะพิจารณาความเป็นอิสระภายใต ้ค านิยาม ที่ถกูก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และแนวทางปฏิบตัิสากล หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาความเป็นอิสระ มีดงันี ้ 

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ให้นับรวมการถือหุน้ของผูท้ี่

เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า 

หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ย

กวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของ

ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ

กบับรษัิท บรษัิทใหญ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบั

ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้นิ 

รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่าย

หนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่

จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการ

ที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียว

โยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปี

ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 



 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อ  านาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบ

บญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน

วนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจ

ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ* 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้

ถือหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนกังาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการ

ของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 

6. กรรมการตอ้งแจง้คณะกรรมการบรษัิททราบทนัที หากมีการเปลีย่นแปลงความเป็นอิสระในการด ารงต าแหนง่ใน

คณะกรรมการ หรอืคณะกรรมการชดุยอ่ย 

5. จ านวนของคณะกรรมการและขั้นตอนการสรรหา   

1. คณะกรรมการเห็นว่าการพิจารณาและการสรรหากรรมการ ควรจะพิจารณาจากขนาดของบริษัท และความ

ตอ้งการกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไมน่อ้ยกว่า 

5 ทา่น แตไ่มเ่กิน 12 ทา่น 

2. คณะกรรมการบริษัท โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ จะพิจารณาใหม้ีจ านวน

กรรมการไมน่อ้ยกวา่ 5 ทา่น 

3. จ านวนกรรมการมากกวา่กึ่งหนึง่ตอ้งมีถ่ินฐานในประเทศไทย 

4. ในแต่ละปี กรรมการที่ด  ารงต าแหน่งนานที่สดุ จ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้คณะ ตอ้งพน้จากต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจะท าหนา้ที่สรรหาผูท้ี่มีคณุสมบตัิส  าหรบัต าแหน่งกรรมการ โดยจะ



 

คดัเลือกในเบือ้งตน้ และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการทุกปี การคดัเลือกผูม้ีคณุสมบตัิที่เหมาะสมที่จะ

ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะเป็นไปตามเกณฑค์ณุสมบตัิของกรรมการ ที่ระบไุวใ้นหลกัการการก ากบัดูแล

กิจการ 

5. คณะกรรมการจะเสนอรายช่ือผูท้ี่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ออกเสียงเลือกตัง้ ผูท้ี่ไดร้บั

คะแนนสงูสดุ จะไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ในต าแหนง่ที่วา่งลง 

6. คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ว่างลง โดยพิจารณาจากรายช่ือที่เสนอโดย

คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ ทัง้นี ้กรรมการใหม่จะมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเท่ากับ

ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ว่างลง การแต่งตัง้ดงักลา่ว ตอ้งไดร้บัมติอนมุตัิจากคณะกรรมการ 2 ใน 3 

ของกรรมการทัง้คณะ นอกจากนี ้ในช่วงเวลาที่ยงัไม่ถึงการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี คณะกรรมการอาจแต่งตัง้

กรรมการใหท้ าหนา้ที่ จนกว่าจะถึงการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ถัดไป การแต่งตัง้ดงักล่าวด าเนินการตามขัน้ตอน

เดียวกนักบัการแตง่ตัง้กรรมการท่ีวา่งลง 

7. คณะกรรมการจะแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการ ดว้ยเสียงสว่นใหญ่ของกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้กรรมการที่เป็น

ผูบ้ริหาร และกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร รวมถึงประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีสิทธิที่จะไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น

ประธานคณะกรรมการ 

8. คณะกรรมการควรประกอบดว้ยผูม้ีความรูค้วามสามารถหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความแตกต่างในดา้นเพศ 

สญัชาติ อาย ุสถานะ และศาสนา 

6. การประชุมคณะกรรมการ  

1. จ านวนการประชมุคณะกรรมการ : การประชมุคณะกรรมการจะก าหนดลว่งหนา้โดยจะจดัประชมุคณะกรรมการ

อยา่งนอ้ยปีละ 6 ครัง้ ประธานคณะกรรมการจะเป็นผูข้อใหจ้ดัการประชมุคณะกรรมการ 

2. ตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการ : ตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการ จะก าหนดไวล้่วงหนา้ และ

โดยทั่วไปจะประชมุที่ส  านกังานใหญ่ของบรษัิท หรอื สถานท่ีที่สะดวกและใกลเ้คียงกบัส านกังานใหญ่ของบรษัิท 

3. การก าหนดวาระการประชมุของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีหนา้ที่รบัผิดชอบส าหรบัวาระการประชมุโดย 

ประธานคณะกรรมการ กรรมการหลกัทา่นอื่นๆ และ ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย จะเสนอวาระการประชมุตอ่

คณะกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาและลงมติ ในเรือ่งส  าคญัที่เก่ียวกบั กลยทุธ ์การบรหิารความเสี่ยง 

และผลการด าเนินงานทางการเงิน โดยจะจดัตารางเวลาการพิจารณาวาระการประชมุส าหรบัปีปัจจุบนั ทัง้นี ้ใน

การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานกรรมการ กรรมการหลกั และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะ

ก าหนดวาระการประชุมรว่มกนั และประธานกรรมการจะมีอ านาจในการอนมุตัิวาระการประชมุคณะกรรมการ 

นอกจากนี ้ประธานกรรมการ กรรมการหลกั และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยจะรว่มกนัพิจารณาเนือ้หาและ

ขอ้มูลเพื่อจัดส่งใหก้รรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ



 

บริษัทสามารถใหค้  าแนะน าประธานกรรมการ กรรมการหลกั และประธานกรรมการชุดย่อย เก่ียวกบัวาระการ

ประชมุ หรอืขอ้มลูเพิ่มเติมก่อนการประชมุ 

4. การจดัสง่เอกสารการประชุม : บริษัทจะจดัสง่เอกสารประกอบการประชมุใหก้รรมการ อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนถึง

วนัประชมุในแตล่ะครัง้ 

5. การเขา้รว่มประชุมของกรรมการ : กรรมการควรเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได ้

สามารถประชมุผา่นทางโทรศพัทไ์ด ้

6. ในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการ ควรจะมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทัง้หมด 

7. ผูบ้รหิาร และ/หรอื ที่ปรกึษาจากภายนอก อาจจะไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่มประชมุ เป็นกรณีๆ ไป เพื่อใหข้อ้มลูในเชิง

ลกึเพิ่มเติม ตอ่กรรมการเพื่อใชใ้นการประกอบการพิจารณาและลงมติวาระการประชมุ 

8. นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหารควรมีโอกาสที่จะประชุมระหวา่งกนัเองตาม

ความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย และ

ควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารทราบถึงผลการประชมุ 

7. คณะกรรมการชุดยอ่ย  

คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการในการปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบซึ่ง

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

กิจการ และ (iv) คณะกรรมการบรหิารและก ากบัความเสีย่ง โดยคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะจะปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้ะบไุว้

ในกฎบตัรเก่ียวกบับทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ซึ่งกฏบตัรดงักล่าวจะถกูพิจารณาทบทวนเป็นระยะ ๆ และอนุมตัิโดย

คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการชุดย่อยจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะ

รายงานประเด็นส าคญัจากการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท หลงัจากการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ตามล าดบั ตวัอย่าง 

เช่น โดยปกติ คณะกรรมการตรวจสอบจะเขา้รว่มประชุมกบัคณะกรรมการทัง้คณะในเดือนกุมภาพนัธ ์เพื่อที่กรรรมการทกุท่าน

จะไดม้ีสว่นรว่มในการพิจารณาสอบทานงบการเงินประจ าปี และรายงานฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา

และพิจารณาแผนทางการเงินส าหรบัปีปัจจบุนั 

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะถกูแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ 

โดยการเสนอช่ือของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ มีระยะเวลาในการด ารง

ต าแหน่ง 3 ปี และสามารถไดร้บัการแต่งตัง้ต่ออีกวาระได ้หลงัจากครบก าหนดเวลา ส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไม่มี

ก าหนดระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่ 



 

8. การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการ   

ตามที่ไดร้ะบุไวอ้ย่างละเอียดในหนา้ที่หลกัของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีการประเมินผลงานตนในเดือนมกราคมของทุกปี กรรมการจะส่งผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้ผลงานของกรรมการ และข้อเสนอแนะของคณะกรรรมการ

ตอ่คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ ผลการประเมินของกรรมการแตล่ะทา่นจะถกูจดัเก็บและสรุปในรายงานสรุป ซึง่

รายงานดงักลา่วจะถกูวิเคราะหโ์ดยคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการเพื่อการปรบัปรุงการท างานของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชดุยอ่ย ทัง้นี ้ขอ้มลูดงักลา่วจะถกูน าเสนอในวาระการประชมุของการประชมุคณะกรรมการครัง้ถดัไป 

9. จริยธรรมและความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ 

คณะกรรมการบริษัทคาดหวงัว่า กรรมการทุกท่าน รวมทัง้ เจา้หนา้ที่ และพนกังานทุกคน จะปฏิบตัิหนา้ที่ อย่างมี

จรรยาบรรณตลอดเวลา และจะยดึถือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

หากกรรมการท่านใดมีหรือมีแนวโนม้ที่จะเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท กรรมการท่านนัน้ควรแจ้ง

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและประธานคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการทนัที คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดูแล

กิจการจะขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักลา่ว อย่างไรก็ดี หากความขดัแยง้ทางประโยชนด์งักลา่ว มีนยัส าคญัและไม่

สามารถแกไ้ขได ้กรรมการทา่นนัน้ควรลาออกจากต าแหนง่กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการจะจัดการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ที่เก่ียวพนักับ

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรอื กรรมการทา่นอื่นๆ ของบรษัิท 

การเขา้ท ารายการะหวา่งกนัจะไดร้บัอนมุตัิเฉพาะรายการตามปกติของธุรกิจ และเป็นรายการท่ีบรษัิทไดร้บัประโยชน์

สงูสดุ ทัง้นี ้การอนุมตัิรายการระหว่างกันดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย ์

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

ในกรณีที่กรรมการตกเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ กรรมการท่านดงักลา่วตอ้งไม่เขา้รว่มในการพิจารณารายการ

ระหว่างกัน ในการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และไม่อนุญาตใหพ้ิจารณาลงมติในวาระที่

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการรายการะหวา่งกนัดงักลา่ว 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาทบทวนรายการระหวา่งกนัทัง้หมดอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการ

ดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนท่ีก าหนด 

 

 



 

10. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle-Blower Service)   

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ไดก้ าหนดขัน้ตอนในการแจง้เบาะแส เพื่อที่จะใหท้กุคนท่ีมี

เบาะแสเก่ียวกบัพฤติกรรมของบริษัท หรือ พนกังานคนใดที่มีขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับหลกัการบญัชีของบริษัท การควบคมุระบบ

บัญชีภายใน หรือ เรื่องที่ตรวจพบ สามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวไดโ้ดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การแจง้

เบาะแสดงักล่าวจะถูกเก็บเป็นความลบัและไม่เปิดเผยช่ือ ทัง้นีส้ามารถแจง้เบาะแสทาง e-mail หรือจัดส่งเอกสารเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร หรือรายงานทางโทรศพัท ์ผ่านทาง Feedback@minor.com นอกจากนี ้ยงัมีช่องทางการติดต่อภายในส าหรบั

พนกังานไดท้ี่ whistleblower@minor.com เบาะแสดงักลา่วจะถกูพิจารณาอย่างทนัทีโดยผูต้รวจสอบภายในของบริษัท และ

เรื่องใดก็ตามที่เก่ียวกบัหลกัการบญัชี การควบคมุภายใน การตรวจสอบ หรือพฤติกรรมของเจา้หนา้ที่ จะถกูสง่ต่อใหป้ระธาน

กรรมการตรวจสอบทนัที ส  าหรบัเบาะแสทกุเรื่องจะถกูพิจารณาโดยผูต้รวจสอบภายในของบริษัท ทัง้นีค้วามคืบหนา้ของการ

แจง้เบาะแส ที่น  าเสนอต่อกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ จะถูกน าเสนอต่อประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอเรือ่งที่ส  าคญัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/

หรอืคณะกรรมการบรษัิท เพื่อใหพ้ิจารณาและลงมติ และอาจอนญุาตใหท้ี่ปรกึษาหรอืทนายความจากภายนอกเขา้รว่มในกรณี

ที่จ าเป็น ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษัิท หา้มตอบโต ้หรอืกระท าการใดอนัเป็นปรปักษ์ตอ่ผูท้ี่แจง้ หรอืหา้มช่วยแกไ้ขใดๆ 

ซึง่อาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ความเช่ือมั่นและช่ือเสยีงของบรษัิท 

11. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการมีหน้าที่เสนอค าแนะน าใน เรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อยนีจ้ะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัการ 3 ขอ้ ไดแ้ก่; กรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนอย่างเป็น

ธรรมตามจ านวนและขอบเขตงานที่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัท ; ค่าตอบแทนควรสอดคลอ้งกับประโยชนข์องกรรมการและ

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในระยะยาว; และโครงสรา้งของค่าตอบแทนควรมีลกัษณะธรรมดา โปร่งใส และผูถื้อหุน้สามารถ

เขา้ใจไดง้่าย ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการ

ทกุปี และน าเสนอตอ่คณะกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาน าเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการท่ีเหมาะสมตอ่ที่ประชมุผู้

ถือหุน้เพื่อขอการอนมุตัิตอ่ไป 

12. แผนผู้สืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมตัิ และจัดใหม้ีแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรบัต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ

ผูบ้รหิารระดบัสงู โดยจะพิจารณาอนมุตัิแผนสบืทอดต าแหนง่ดงักลา่วทกุปี 

 

 



 

13. การพิจารณาค่าตอบแทนรายปีของผู้บริหารระดับสูง   

คณะกรรมการจะอนุมัตินโยบายเก่ียวกับค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงทุกปีภายใต้ขอ้เสนอแนะจากคณะ 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน นอกจากนี ้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนยงัมีหนา้ที่ในการดแูลรูปแบบคา่ตอบแทน การ

พฒันา รวมถึงการทดลองใช ้แผนคา่ตอบแทนส าหรบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและเจา้หนา้ที่บรหิารทา่นอื่นๆ 

14. การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน และ ทีป่รึกษาอิสระ   

กรรมการอิสระสามารถประชมุรว่มกบัผูจ้ดัการและพนกังานคนอื่นๆ ของบริษัท โดยไม่มีผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษัิท

เขา้รว่มประชมุ นอกจากนี ้คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยสามารถวา่จา้งที่ปรกึษาอิสระทัง้ที่ปรกึษาดา้นการบญัชี ที่

ปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษากฎหมาย และที่ปรกึษาดา้นอื่นๆ โดยบรษัิทจะเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายซึง่จ านวนคา่ใชจ้่ายดงักลา่วจะ

ถกูก าหนดโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่ที่ปรกึษาอิสระ และเป็นค่าใชจ้่ายส าหรบั

การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

15. การพัฒนาใหค้วามรู้แกก่รรมการ  

ที่ปรกึษาของบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน จะจดัอบรมปฐมนิเทศใหก้บักรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหม ่

โดยกรรมการทุกท่านจะไดร้บัคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีรายละเอียดเก่ียวกับ ภารกิจของบริษัท วิสยัทัศนข์องบริษัท ภาพรวม

เก่ียวกบัธุรกิจหลกัของบรษัิท จรรยาบรรณของธุรกิจ แนวทางก ากบัดแูลกิจการ และกฎบตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

กรรมการจะไดร้บัการเสนอใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมความรูอ้ย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยในการปฏิบัติหนา้ที่ ซึ่งไดแ้ก่

หลกัสตูรการฝึกอบรมประจ า ในเรื่องเก่ียวกบัการวิเคราะหแ์ละวางแผนทางการเงินของบริษัท การพฒันาดา้นกฎเกณฑแ์ละ

แนวทางก ากบัดแูลกิจการ การเขา้เยี่ยมชมกิจการเพื่อเปิดโอกาสในการศกึษาอยา่งเจาะลกึเก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิท รวมถึงการ

บรรยายโดยสรุปเก่ียวกับเรื่องความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการเขา้

อบรมหลกัสูตรที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการซึ่งจัดโดยองคก์รภายนอก เช่น หลกัสูตรประกาศนียบัตรสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย และ/หรอื หลกัสตูรอื่นท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

16. นโยบายเกี่ยวกับสทิธิของผู้ถอืหุ้น และการปฏิบตัิตอ่ผู้ถอืหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั   

คณะกรรมการมั่นใจที่จะปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิสากลที่ดี เพื่อท่ีจะรบัรองวา่ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัสทิธิในฐานะผูถื้อหุน้ 

รวมถึงจะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทจะรายงานการปฏิบตัิของบริษัทตามแนวทางปฏิบตัิสากล

ต่อคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อที่จะลดช่องว่างที่บริษัทไม่ไดป้ฏิบตัิตามแนวทาง

ปฏิบตัิสากลที่ดี หรอืน าเสนอกฎเขอ้บงัคบั และแนวทางปฏิบตัิใหมท่ี่ประกาศใช้ 

คณะกรรมการมั่นใจวา่บรษัิทจะดแูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสทิธิในฐานะผูถื้อหุน้ดงันี  ้



 

1. สิทธิที่จะไดร้บัใบหุน้และสิทธิในการโอนหุน้ และสิทธิที่จะไดร้บัขอ้มูลที่เพียงพอ ทนัเวลา และอยู่ในรูปแบบที่

เหมาะสมส าหรบัผูถื้อหุน้ในการพิจารณาตดัสนิใจในสว่นท่ีเก่ียวกบับรษัิทและผูถื้อหุน้ 

2. สิทธิในการเขา้รว่มและลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้ผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและผูถื้อหุน้ที่เป็น

สถาบนั เพื่อที่จะอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส  าคญัต่อบริษัท และอนมุตัิวาระที่คณะกรรมการน าเสนอที่

ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

3. สทิธิในการท่ีจะแตง่ตัง้และถอดถอนกรรมการ และอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 

4. สทิธิในสว่นแบง่และสทิธิในการจดัสรรก าไรของบรษัิท 

5. สิทธิในการเสนอช่ือกรรมการ การเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิที่จะตัง้ค  าถาม สิทธิในการขอค า

ชีแ้จง/ค าอธิบาย และสทิธิในการแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม 

6. สทิธิในการออกเสยีงของผูถื้อหุน้ตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ 

นอกจากนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทจะใหส้ิทธิดงักลา่วต่อผูถื้อหุน้ คณะกรรมการจะด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิของ

บรษัิทดงัตอ่ไปนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสทิธิของผูถื้อหุน้ และไดร้บัการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั 

1. ผูถื้อหุน้จะไดร้บัขอ้มลูที่จ าเป็นอยา่งพอเพียง เทา่เทียมกนั และทนัเวลาจากบรษัิท ทัง้นี ้บรษัิทจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูต่อ

ผูถื้อหุน้กลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยที่ขอ้มลูดงักลา่วยงัมิไดเ้ปิดเผยสูส่าธารณะ 

2. ผูถื้อหุน้จะไดร้บัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และขอ้มลูเก่ียวกบัสถานที่จดัประชุมซึ่งไดแ้ก่ เวลาการประชุม วาระการ

ประชุม และประเด็นท่ีจะใหพ้ิจารณา อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนถึงวนัประชุม โดยบริษัทจะจดัการประชมุผูถื้อหุน้ ในเวลา

และสถานท่ีที่เหมาะสมเพื่อใหม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุมากที่สดุ 

3. ภายหลงัการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัและสามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่เก่ียวกบัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้และจ านวนการ

ออกเสยีงที่ลงมติ 

17. นโยบายในการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน   

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันกรรมการและผู้บริหารจากการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ

ผลประโยชนข์องตนเอง กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทต่อ

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

วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงแจ้งกับเลขานุการบริษัทต่อการ

เปลีย่นแปลงหลกัทรพัยน์ัน้ๆ  นอกจากนี ้บรษัิทมีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูเ้ก่ียวขอ้งท าธุรกรรมซือ้ขายและ

โอนหลกัทรพัยข์องบรษัิท ในระยะเวลา 30 วนัก่อนก าหนดการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและงบการเงินตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยและส านกังาน ก.ล.ต.  

 



 

18. นโยบายสนับสนุนการลงทุนระยะยาว  

บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงาน ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการ ลงทุนระยะยาวในหุ้นของบริษัท เพื่อจะได้มี

ผลประโยชนร์ว่มกนักบับรษัิท และเพื่อการเติบโตอยา่งยั่งยืนของบรษัิทในระยะยาว 

19. การสื่อสารของคณะกรรมการต่อสาธารณชน   

คณะกรรมการจะสือ่สารเป็นระยะๆ กบัผูล้งทนุ สือ่มวลชน ลกูคา้ หรอื ผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น ๆ ผา่นฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์

ของบรษัิท 

20. ข้อพึงปฏิบตัิทางจริยธรรม  

คณะกรรมการไดอ้นุมัติขอ้พึงปฏิบัติทางจริยธรรม และก าหนดกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อใหม้ั่นใจว่าได้

ด  าเนินการตามขอ้พงึปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ความโปรง่ใสและการเปิดเผยของขอ้มลู 

งานดา้นการบริหาร การบนัทึกขอ้มลูทางบญัชี และการแสดงรายงานทางการเงิน จะตอ้งถูกตอ้ง เป็นไปตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบั และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล นอกจากนี ้ขอ้มลูจะแสดง ในรูปแบบที่ถกูตอ้ง ชดัเจน 

และทนัสมยั เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

2. การปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนักบัผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

คณะกรรมการรับรองว่าจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและยุติธรรมตามข้อบังคับและ

กฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้ทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีเหลา่นีไ้ดร้บัการดแูลอยา่งดี 

3. การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตอ้งรบัรองวา่ระบบท่ีใชใ้นการบรหิารจดัการความเสีย่งมีประสทิธิผล และค านงึถึงความเสีย่งทกุๆ 

ดา้นในการด าเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงจะเริ่มจากการวิเคราะหค์วามเสี่ยงในปัจจุบนัและแนวโนม้ที่อาจ

เกิดขึน้จากการด าเนินงานของธุรกิจ และจดัใหม้ีการดแูลรวมถึงจดัหามาตรการการควบคมุอยา่งเหมาะสม 

4. ใหค้วามสนใจในความเป็นเลศิ 

คณะกรรมการก าหนดนโยบาย และควบคมุดแูลการท างาน เพื่อที่จะกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาอย่างตอ่เนื่องใน

ทกุๆ ดา้นของการด าเนินธุรกิจบริษัท โดยคาดหวงัว่าคณะผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทจะมีแรงจงูใจในการ

ผลกัดนัเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายและน าไปสูค่วามเป็นเลศิในทกุๆ ดา้น 



 

5. นโยบายดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

บริษัทด าเนินธุรกิจควบคู่กับการตระหนึกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี  ้

คณะกรรมการไดท้บทวนนโยบายดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ 

6. การตอ่ตา้นการทจุรติ 

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยยดึมั่นในการตอ่ตา้นการทจุรติทกุรูปแบบ โดยจดัใหม้ีกระบวนการบรหิารความเสีย่งและ

ตรวจสอบเพื่อปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนบัสนนุการสรา้งวฒันธรรม

องคก์รใหย้ดึมั่นในความซื่อสตัยแ์ละความถกูตอ้งชอบธรรม 

21. การมีผลบังคับใช้ของแนวทางก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจะพิจารณาทบทวนแนวทางก ากบัดแูลกิจการของบริษัท และเสนอการ

ปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้มี) ต่อคณะกรรมการอย่างนอ้ยปีละครัง้ ทัง้นี ้กรรมการจะลงนามรบัรองทุกปี ว่ากรรมการไดศ้ึกษาและ

ปฏิบตัิตามแนวทางก ากบัดแูลกิจการดงักลา่ว 


