แนวทางกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1. บทบาทของคณะกรรมการและคณะผูบ้ ริหาร
2. หน้าที่ของคณะกรรมการ
3. คุณสมบัติของกรรมการ
4. ความเป็ นอิสระของกรรมการ
5. ขนาดของคณะกรรมการและขัน้ ตอนการสรรหา
6. การประชุมคณะกรรมการ
7. คณะกรรมการชุดย่อย
8. การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
9. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle-Blower Service)
11. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
12. แผนผูส้ บื ทอดตาแหน่ง
13. การพิจารณาค่าตอบแทนรายปี ของผูบ้ ริหารระดับสูง
14. การประชุมร่วมกับคณะผูบ้ ริหาร พนักงาน และ ที่ปรึกษาอิสระ
15. การพัฒนาให้ความรูแ้ ก่กรรมการ
16. นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
17. นโยบายในการป้องกันการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน
18. นโยบายสนับสนุนการลงทุนระยะยาว
19. การสือ่ สารของคณะกรรมการต่อสาธารณชน
20. ข้อพึงปฏิบตั ิทางจริยธรรม
21. การมีผลบังคับใช้ของแนวทางกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของ บรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งจาเป็ นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
ในระยะยาว แนวทางกากับดูแลกิจการดังต่อไปนีไ้ ด้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการ ร่วมด้วยกฎบัตร และแนวทางปฏิบตั ิของ
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกาหนดกรอบในการกากับดูแล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ( MINT) ทัง้ นี ้
คณะกรรมการตระหนักว่า อาจมีขอ้ โต้แย้งเกิดขึน้ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิ ดังนัน้ คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนแนวทาง
กากับดูแลกิจการทุกปี หรือทบทวนตามความจาเป็ น

1. บทบาทของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
การดาเนินธุรกิจของ MINT เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายใต้การนา
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการกากับดูแลของกรรมการ เพื่อนาไปสูก่ ารเพิ่มมูลค่าของบริษัท และผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
โดยคณะกรรมการบริษัทจะได้รบั การแต่งตัง้ จากผูถ้ ือหุน้ เพื่อทาหน้าที่ควบคุมฝ่ ายบริหาร และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ที่จะได้รบั ผลประโยชน์ในระยะยาว ทัง้ นี ้ คณะกรรมการและคณะผูบ้ ริหาร ต่างตระหนักถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
ในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มขึน้ จากการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ และการคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งได้แก่
พนักงาน ลูกค้า ผูข้ ายสินค้า คูค่ า้ ชุมชนของ MINT หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และสาธารณชน อย่างเต็มที่ ควบคู่
ไปกับการพิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัท สภาพแวดล้อมและการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยต่าง ๆ รวมทัง้ การ
นานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
2. หน้าทีข่ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะพิจารณาและทบทวนผลการดาเนินงานของบริษัท แผนงานและโครงการของบริษัท รวมทัง้ ประเด็น
สาคัญที่เกิดขึน้ กับบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ นอกเหนือจากการควบคุมฝ่ ายบริหารแล้ว คณะกรรมการมีหน้าที่ที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี ้
1. คัดสรร ประเมินผล กาหนดค่าตอบแทนและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ควบคุมดูแลแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ให้คาแนะนา และควบคุม กระบวนการคัดสรร การประเมินผล การพัฒนา และกาหนดค่าตอบแทน ของกรรมการ
3. ทบทวน ควบคุมดูแล และอนุมัติ กลยุทธ์ ทางการเงิ น กลยุทธ์ทางธุรกิ จ และกิ จกรรมหลักของบริษัท ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
4. ประเมินความเสีย่ งสาคัญที่อาจมีอิทธิพลต่อบริษัท และพิจารณาทางเลือกเพื่อลดหรือบรรเทาความเสีย่ งดังกล่าว
5. สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบตั ิงานเป็ นไปเพื่อรักษาความซื่อตรงต่อบริษัท ซึง่ รวมถึงความซื่อตรงในการรายงานข้อมูล
ทางการเงิน ความซื่อตรงในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ ความซื่อตรงในการปฏิบตั ิต่อลูกค้าและคู่คา้
และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น ซึง่ รวมถึงกลไกในการปฏิบตั ิอย่างซื่อตรงต่อการมีสว่ นร่วมของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
6. สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงาน เป็ นไปเพื่อป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้
7. สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบตั ิงาน เป็ นไปเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิ ทธิผล การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และ การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ

8. สร้างความมั่นใจว่าได้ปฏิบตั ิงานตามกฎหมายที่บงั คับใช้ ซึง่ รวมถึง กฎหมายมหาชน,พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปั ญญา และกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
บังคับใช้
ทัง้ นี ้ เรื่องที่เป็ นอานาจอนุมัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย แผนการดาเนินธุรกิ จประจาปี และงบประมาณ
นโยบายเงินปั นผล แผนดาเนินการธุรกิจต่อเนื่อง การออกหลักทรัพย์ใหม่ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่เกินจากที่
กาหนดไว้ การได้มาและจาหน่ายไปของทรัพย์สนิ ที่สาคัญ หรือ การจาหน่ายจ่ายโอนของกิจการภายในกลุม่ บริษัท เป็ นต้น
หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาการทางานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และทา
หน้าที่ประธานในคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของคณะกรรมการ ซึง่ ประกอบไปด้วย:

1. กากับ ติดตาม และดูแลให้ม่นั ใจได้วา่ การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

2. ดูแลให้ม่นั ใจว่า กรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี

3. วางแผนและจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดเตรียมและการดาเนินการประชุม
การดูแลข้อมูลสาหรับการประชุมให้ถึงมือกรรมการบริษัททุกท่านให้ตรงเวลา กาหนดวาระการประชุม และดูแล
ให้การประชุมเป็ นไปอย่างเหมาะสม

4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสาคัญกัน
อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกรรมการที่เ ป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่ไม่เ ป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่า ง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ

6. เป็ นประธานในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
หากในวาระใดที่ประธานกรรมการมีสว่ นได้เสีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อ
เป็ นการถ่ ว งดุล อ านาจและหน้า ที่ ข องคณะกรรมการและอ านาจและหน้า ที่ ร ะหว่ า งคณะกรรมการและ ฝ่ ายจัด การ
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ในฐานะตัวแทนกรรมการอิสระ ให้มีส่วนร่วมในการกาหนดวาระการ
ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ

3. คุณสมบัติของกรรมการ

1. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท จะต้องไม่ขดั ต่อเกณฑ์คณ
ุ สมบัติมาตรฐานของกรรมการ กฎหมายมหาชน หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึง่ รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัท

2. กรรมการควรปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีจริยธรรม และซื่อสัตย์อ ย่างเต็มความสามารถเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้
ถือหุน้ ในระยะยาว กรรมการควรมีวิสยั ทัศน์ มีความรอบรู ้ และตัดสินใจอย่างรอบคอบ โดยคณะกรรมการบริษัท
จะต้อ งประกอบด้ว ยผู้มี ป ระสบการณ์ห ลากหลายเพื่ อ ที่ จ ะก าหนดนโยบายในด้า นต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ภาครัฐบาล การเงิน กฎหมาย เทคโนโลยี และในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

3. กรรมการต้องพร้อมที่จะอุทิศเวลาอย่างพอเพียงเพื่อที่จะปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผล ซึง่
ได้แ ก่ การเข้า ร่ว มประชุม คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด ย่อ ย รวมถึ ง ความพร้อ มที่ จ ะร่ว มประชุม
คณะกรรมการในช่วงเวลาที่เกินเวลาจากกาหนดการ และในกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญของกรรมการ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก กรรมการท่านนัน้ ควรเสนอที่จะ
ลาออกจากตาแหน่งด้วยตนเอง

4. คณะกรรมการกาหนดนโยบายจากัดจ านวนการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษั ทจดทะเบียนไทยสาหรับ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารไว้ไม่เกิ น 5 แห่ง กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจะดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง

5. คณะกรรมการเห็นว่าไม่ควรจากัดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ หรือกรรมการไม่ควรคาดหวังจะได้รบั
การแต่ง ตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ง ต่อ อี ก วาระโดยอัต โนมัติ จ นกระทั่ง กรรมการจะเกษี ย ณอายุ หลัก เกณฑ์ก าร
ประเมิ นผลงานของคณะกรรมการ ดัง ที่ จ ะกล่าวต่อ ไป จะเป็ น ปั จจัยสาคัญ ในการกาหนดระยะเวลาดารง
ตาแหน่งของกรรมการ

6. บริษัทจะไม่แต่งตัง้ บุคคลใดๆ เป็ นกรรมการอิสระ หรือต่อวาระการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระที่มีอายุครบ 75
ปี ณ วันที่ได้รบั แต่งตัง้
4. ความเป็ นอิสระของกรรมการ
1. กรรมการอิสระจะต้องสามารถสร้างความมั่นใจว่า ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะได้รบั ประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน ด้วยดุลยพินิจ
และความเห็นที่เป็ นอิสระ
2. เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะกรรมการ คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน และมีสดั ส่วนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของคณะกรรมการทัง้ คณะ นอกจากนี ้ ไม่มีการจากัดจานวนปี ใน
การดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากความซับซ้อนของธุรกิจ
3. กรรมการตรวจสอบทุกท่าน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ

4. สมาชิกส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) ของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและ
กากับดูแลกิจการ ต้องมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่
5. ความเป็ นอิสระจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ หมด โดยจะพิจารณาความเป็ นอิสระภายใต้ คานิยาม ที่ถกู กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบตั ิสากล หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็ นอิสระ มีดงั นี ้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย
บริษั ท ร่ว ม ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มี อ านาจควบคุมของบริษัท ทั้ง นี ้ ให้นับ รวมการถื อ หุน้ ของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ นิ
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ าย
หนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อน
วันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกิน กว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ*
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อ ย หรือ ไม่เ ป็ น หุ้น ส่ว นที่ มี นัย ในห้า งหุ้น ส่ว น หรือ เป็ น กรรมการที่ มี ส่ว นร่ว มบริห ารงาน ลูก จ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
6. กรรมการต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัททราบทันที หากมีการเปลีย่ นแปลงความเป็ นอิสระในการดารงตาแหน่งใน
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อย
5. จานวนของคณะกรรมการและขั้นตอนการสรรหา
1. คณะกรรมการเห็นว่าการพิจารณาและการสรรหากรรมการ ควรจะพิจารณาจากขนาดของบริษัท และความ
ต้องการกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลาย ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่ า
5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน
2. คณะกรรมการบริษัท โดยคาแนะนาจากคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ จะพิจารณาให้มีจานวน
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน
3. จานวนกรรมการมากกว่ากึ่งหนึง่ ต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย
4. ในแต่ละปี กรรมการที่ดารงตาแหน่งนานที่สดุ จานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้ คณะ ต้องพ้นจากตาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการจะทาหน้าที่สรรหาผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติสาหรับตาแหน่งกรรมการ โดยจะ

5.
6.

7.

8.

คัดเลือกในเบือ้ งต้น และนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการทุกปี การคัดเลือกผูม้ ีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมที่จะ
ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ จะเป็ นไปตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของกรรมการ ที่ระบุไว้ในหลักการการกากับดูแล
กิจการ
คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการ ให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ออกเสียงเลือกตัง้ ผูท้ ี่ได้รบั
คะแนนสูงสุด จะได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ในตาแหน่งที่วา่ งลง
คณะกรรมการสามารถแต่ง ตั้ง กรรมการใหม่แ ทนกรรมการที่ ว่า งลง โดยพิ จ ารณาจากรายชื่ อ ที่ เ สนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิ จการ ทัง้ นี ้ กรรมการใหม่จะมีระยะเวลาในการดารงตาแหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ว่างลง การแต่งตัง้ ดังกล่าว ต้องได้รบั มติอนุมตั ิจากคณะกรรมการ 2 ใน 3
ของกรรมการทัง้ คณะ นอกจากนี ้ ในช่วงเวลาที่ยงั ไม่ถึงการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี คณะกรรมการอาจแต่งตัง้
กรรมการให้ทาหน้าที่ จนกว่าจะถึงการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ถัดไป การแต่งตัง้ ดังกล่าวดาเนินการตามขัน้ ตอน
เดียวกันกับการแต่งตัง้ กรรมการที่วา่ งลง
คณะกรรมการจะแต่งตัง้ ประธานคณะกรรมการ ด้วยเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการทัง้ คณะ ทัง้ นี ้ กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหาร และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีสิทธิที่จะได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ น
ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการควรประกอบด้วยผูม้ ีความรู ค้ วามสามารถหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความแตกต่างในด้านเพศ
สัญชาติ อายุ สถานะ และศาสนา

6. การประชุมคณะกรรมการ
1. จานวนการประชุมคณะกรรมการ : การประชุมคณะกรรมการจะกาหนดล่วงหน้าโดยจะจัดประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อยปี ละ 6 ครัง้ ประธานคณะกรรมการจะเป็ นผูข้ อให้จดั การประชุมคณะกรรมการ
2. ตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการ : ตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการ จะกาหนดไว้ล่วงหน้า และ
โดยทั่วไปจะประชุมที่สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สถานที่ที่สะดวกและใกล้เคียงกับสานักงานใหญ่ของบริษัท
3. การกาหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีหน้าที่รบั ผิดชอบสาหรับวาระการประชุมโดย
ประธานคณะกรรมการ กรรมการหลักท่านอื่นๆ และ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะเสนอวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาและลงมติ ในเรือ่ งสาคัญที่เกี่ยวกับ กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง
และผลการดาเนินงานทางการเงิน โดยจะจัดตารางเวลาการพิจารณาวาระการประชุมสาหรับปี ปัจจุบนั ทัง้ นี ้ ใน
การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานกรรมการ กรรมการหลัก และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะ
กาหนดวาระการประชุมร่วมกัน และประธานกรรมการจะมีอานาจในการอนุมตั ิวาระการประชุมคณะกรรมการ
นอกจากนี ้ ประธานกรรมการ กรรมการหลัก และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะร่วมกันพิจารณาเนือ้ หาและ
ข้อมูลเพื่อจัดส่งให้กรรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ

4.
5.

6.
7.
8.

บริษัทสามารถให้คาแนะนาประธานกรรมการ กรรมการหลัก และประธานกรรมการชุด ย่อย เกี่ยวกับวาระการ
ประชุม หรือข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม
การจัดส่งเอกสารการประชุม : บริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนถึง
วันประชุมในแต่ละครัง้
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ : กรรมการควรเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการชุด ย่อ ยทั้งหมด กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้
สามารถประชุมผ่านทางโทรศัพท์ได้
ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ควรจะมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด
ผูบ้ ริหาร และ/หรือ ที่ปรึกษาจากภายนอก อาจจะได้รบั เชิญให้เข้าร่วมประชุม เป็ นกรณีๆ ไป เพื่อให้ขอ้ มูลในเชิง
ลึกเพิ่มเติม ต่อกรรมการเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาและลงมติวาระการประชุม
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารควรมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และ
ควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

7. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการในการปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่ง
ประกอบด้วย (i) คณะกรรมการตรวจสอบ (ii) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ (iii) คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแล
กิจการ และ (iv) คณะกรรมการบริหารและกากับความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้
ในกฎบัตรเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งกฏบัตรดังกล่าวจะถูกพิจารณาทบทวนเป็ นระยะ ๆ และอนุมตั ิโดย
คณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการชุดย่อยจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อ ยจะ
รายงานประเด็นสาคัญจากการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ตามลาดับ ตัวอย่าง
เช่น โดยปกติ คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการทัง้ คณะในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อที่กรรรมการทุกท่าน
จะได้มีสว่ นร่วมในการพิจารณาสอบทานงบการเงินประจาปี และรายงานฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของปี ที่ผ่านมา
และพิจารณาแผนทางการเงินสาหรับปี ปัจจุบนั
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะถูกแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ
โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ มีระยะเวลาในการดารง
ตาแหน่ง 3 ปี และสามารถได้รบั การแต่งตัง้ ต่ออีกวาระได้ หลังจากครบกาหนดเวลา สาหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไม่มี
กาหนดระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง

8. การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการ
ตามที่ได้ระบุไว้อย่างละเอียดในหน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุด ย่อยแต่ละคณะจะมีการประเมิน ผลงานตนในเดือ นมกราคมของทุกปี กรรมการจะส่งผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ ผลงานของกรรมการ และข้ อเสนอแนะของคณะกรรรมการ
ต่อคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการ ผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่านจะถูกจัดเก็บและสรุปในรายงานสรุป ซึง่
รายงานดังกล่าวจะถูกวิเคราะห์โดยคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการเพื่อการปรับปรุงการทางานของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ นี ้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนาเสนอในวาระการประชุมของการประชุมคณะกรรมการครัง้ ถัดไป
9. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่า กรรมการทุกท่าน รวมทัง้ เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคน จะปฏิบตั ิหน้าที่ อย่างมี
จรรยาบรรณตลอดเวลา และจะยึดถือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมการเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่
หากกรรมการท่านใดมีหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการท่านนัน้ ควรแจ้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการทันที คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแล
กิจการจะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าว อย่างไรก็ดี หากความขัดแย้งทางประโยชน์ดงั กล่าว มีนยั สาคัญและไม่
สามารถแก้ไขได้ กรรมการท่านนัน้ ควรลาออกจากตาแหน่งกรรมการ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการจะจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกี่ยวพันกั บ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการท่านอื่นๆ ของบริษัท
การเข้าทารายการะหว่างกันจะได้รบั อนุมตั ิเฉพาะรายการตามปกติของธุรกิจ และเป็ นรายการที่บริษัทได้รบั ประโยชน์
สูงสุด ทัง้ นี ้ การอนุมตั ิรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
สานักงาน ก.ล.ต. และ หน่วยงานอื่นที่มีอานาจกากับดูแล หรือแนวทางปฏิบตั ิของบริษัทที่ได้รบั อนุมตั ิแล้ว
ในกรณีที่กรรมการตกเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการท่านดังกล่าวต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณารายการ
ระหว่างกัน ในการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และไม่อนุญาตให้พิจารณาลงมติในวาระที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการรายการะหว่างกันดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาทบทวนรายการระหว่างกันทัง้ หมดอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการ
ดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนที่กาหนด

10. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle-Blower Service)
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้กาหนดขัน้ ตอนในการแจ้งเบาะแส เพื่อที่จะให้ทกุ คนที่มี
เบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมของบริษัท หรือ พนักงานคนใดที่มีขอ้ ร้องเรียนเกี่ยวกั บหลักการบัญชีของบริษัท การควบคุมระบบ
บัญชี ภายใน หรือ เรื่องที่ตรวจพบ สามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การแจ้ง
เบาะแสดังกล่าวจะถูกเก็บเป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยชื่อ ทัง้ นีส้ ามารถแจ้งเบาะแสทาง e-mail หรือจัดส่งเอกสารเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร หรือรายงานทางโทรศัพท์ ผ่านทาง Feedback@minor.com นอกจากนี ้ ยังมีช่องทางการติดต่อภายในสาหรับ
พนักงานได้ที่ whistleblower@minor.com เบาะแสดังกล่าวจะถูกพิจารณาอย่างทันทีโดยผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท และ
เรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับหลักการบัญชี การควบคุมภายใน การตรวจสอบ หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ จะถูกส่งต่อให้ประธาน
กรรมการตรวจสอบทันที สาหรับเบาะแสทุกเรื่องจะถูกพิจารณาโดยผูต้ รวจสอบภายในของบริษัท ทัง้ นีค้ วามคืบหน้าของการ
แจ้งเบาะแส ที่นาเสนอต่อกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ จะถูกนาเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอเรือ่ งที่สาคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/
หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาและลงมติ และอาจอนุญาตให้ที่ปรึกษาหรือทนายความจากภายนอกเข้าร่วมในกรณี
ที่จาเป็ น ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ห้ามตอบโต้ หรือกระทาการใดอันเป็ นปรปั กษ์ตอ่ ผูท้ ี่แจ้ง หรือห้ามช่วยแก้ไขใดๆ
ซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความเชื่อมั่นและชื่อเสียงของบริษัท
11. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก ากับ ดูแ ลกิ จ การมี ห น้า ที่ เ สนอค าแนะน าในเรื่ อ งค่า ตอบแทนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อยนีจ้ ะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลักการ 3 ข้อ ได้แก่; กรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนอย่างเป็ น
ธรรมตามจานวนและขอบเขตงานที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัท ; ค่าตอบแทนควรสอดคล้องกับประโยชน์ของกรรมการและ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว; และโครงสร้างของค่าตอบแทนควรมีลกั ษณะธรรมดา โปร่งใส และผูถ้ ือหุน้ สามารถ
เข้าใจได้ง่าย ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ
ทุกปี และนาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณานาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อขอการอนุมตั ิตอ่ ไป
12. แผนผู้สืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมตั ิ และจัดให้มีแผนสืบทอดตาแหน่งสาหรับตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง โดยจะพิจารณาอนุมตั ิแผนสืบทอดตาแหน่งดังกล่าวทุกปี

13. การพิจารณาค่าตอบแทนรายปี ของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการจะอนุมัติน โยบายเกี่ ยวกับ ค่าตอบแทนของผู้บ ริห ารระดับ สูงทุกปี ภายใต้ขอ้ เสนอแนะจากคณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี ้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนยังมีหน้าที่ในการดูแลรูปแบบค่าตอบแทน การ
พัฒนา รวมถึงการทดลองใช้ แผนค่าตอบแทนสาหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารท่านอื่นๆ
14. การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน และ ทีป่ รึกษาอิสระ
กรรมการอิสระสามารถประชุมร่วมกับผูจ้ ดั การและพนักงานคนอื่นๆ ของบริษัท โดยไม่มีผบู้ ริหารระดับสูงของบริษัท
เข้าร่วมประชุม นอกจากนี ้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสามารถว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระทัง้ ที่ปรึกษาด้านการบัญชี ที่
ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาด้านอื่นๆ โดยบริษัทจะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายซึง่ จานวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะ
ถูกกาหนดโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษาอิสระ และเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
15. การพัฒนาให้ความรู้แก่กรรมการ
ที่ปรึกษาของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน จะจัดอบรมปฐมนิเทศให้กบั กรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
โดยกรรมการทุกท่านจะได้รบั คู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ ยวกับ ภารกิ จของบริษัท วิสยั ทัศน์ของบริษัท ภาพรวม
เกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัท จรรยาบรรณของธุรกิจ แนวทางกากับดูแลกิจการ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการจะได้รบั การเสนอให้เข้า รับการฝึ ก อบรมความรู อ้ ย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้แก่
หลักสูตรการฝึ กอบรมประจา ในเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผนทางการเงินของบริษัท การพัฒนาด้านกฎเกณฑ์และ
แนวทางกากับดูแลกิจการ การเข้าเยี่ยมชมกิจการเพื่อเปิ ดโอกาสในการศึกษาอย่างเจาะลึกเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการ
บรรยายโดยสรุ ปเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้ บริษัทยังได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการเข้า
อบรมหลักสูตรที่เกี่ ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดยองค์กรภายนอก เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และ/หรือ หลักสูตรอื่นที่จดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
16. นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถอื หุ้น และการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถอื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการมั่นใจที่จะปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิสากลที่ดี เพื่อที่จะรับรองว่า ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั สิทธิในฐานะผูถ้ ือหุน้
รวมถึงจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ นี ้ เลขานุการบริษัทจะรายงานการปฏิบตั ิของบริษัทตามแนวทางปฏิบตั ิสากล
ต่อคณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อที่จะลดช่องว่างที่บริษัทไม่ได้ปฏิบตั ิตามแนวทาง
ปฏิบตั ิสากลที่ดี หรือนาเสนอกฎเข้อบังคับ และแนวทางปฏิบตั ิใหม่ที่ประกาศใช้
คณะกรรมการมั่นใจว่าบริษัทจะดูแลให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั สิทธิในฐานะผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้

1. สิทธิ ที่จะได้รบั ใบหุน้ และสิ ทธิ ในการโอนหุน้ และสิทธิ ที่จะได้รบั ข้อมูลที่เพียงพอ ทันเวลา และอยู่ในรู ปแบบที่
เหมาะสมสาหรับผูถ้ ือหุน้ ในการพิจารณาตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทและผูถ้ ือหุน้
2. สิทธิในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาและผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ น
สถาบัน เพื่อที่จะอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญต่อบริษัท และอนุมตั ิวาระที่คณะกรรมการนาเสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
3. สิทธิในการที่จะแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการ และอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
4. สิทธิในส่วนแบ่งและสิทธิในการจัดสรรกาไรของบริษัท
5. สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ การเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิทธิที่จะตัง้ คาถาม สิทธิในการขอคา
ชีแ้ จง/คาอธิบาย และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม
6. สิทธิในการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ ตามจานวนหุน้ ที่ถืออยู่
นอกจากนี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทจะให้สิทธิดงั กล่าวต่อผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการจะดาเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิของ
บริษัทดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั สิทธิของผูถ้ ือหุน้ และได้รบั การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
1. ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ข้อมูลที่จาเป็ นอย่างพอเพียง เท่าเทียมกัน และทันเวลาจากบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลต่อ
ผูถ้ ือหุน้ กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยที่ขอ้ มูลดังกล่าวยังมิได้เปิ ดเผยสูส่ าธารณะ
2. ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จดั ประชุ มซึ่งได้แก่ เวลาการประชุม วาระการ
ประชุม และประเด็นที่จะให้พิจารณา อย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันประชุม โดยบริษัทจะจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในเวลา
และสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมมากที่สดุ
3. ภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และจานวนการ
ออกเสียงที่ลงมติ
17. นโยบายในการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายที่ ชัด เจนในการป้อ งกัน กรรมการและผู้บ ริ ห ารจากการใช้ข ้อ มูลภายในเพื่ อ
ผลประโยชน์ของตนเอง กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจาก
วัน ที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงการถื อ ครอง ซื อ้ ขาย โอน รับ โอนหลัก ทรัพ ย์ข องบริษั ท รวมถึ ง แจ้งกับ เลขานุก ารบริษั ท ต่อการ
เปลีย่ นแปลงหลักทรัพย์นนั้ ๆ นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูเ้ กี่ยวข้องทาธุรกรรมซือ้ ขายและ
โอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในระยะเวลา 30 วันก่อนกาหนดการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสานักงาน ก.ล.ต.

18. นโยบายสนับสนุนการลงทุนระยะยาว
บริษั ท จะสนับ สนุน ให้พ นัก งาน ผู้บ ริห ารระดับ สูง และกรรมการ ลงทุน ระยะยาวในหุ้น ของบริษั ท เพื่ อ จะได้มี
ผลประโยชน์รว่ มกันกับบริษัท และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว
19. การสื่อสารของคณะกรรมการต่อสาธารณชน
คณะกรรมการจะสือ่ สารเป็ นระยะๆ กับผูล้ งทุน สือ่ มวลชน ลูกค้า หรือ ผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น ๆ ผ่านฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ของบริษัท
20. ข้อพึงปฏิบตั ิทางจริยธรรม
คณะกรรมการได้อนุมัติขอ้ พึงปฏิบัติทางจริยธรรม และกาหนดกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อให้ม่ นั ใจว่าได้
ดาเนินการตามข้อพึงปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1. ความโปร่งใสและการเปิ ดเผยของข้อมูล
งานด้านการบริหาร การบันทึกข้อมูลทางบัญชี และการแสดงรายงานทางการเงิน จะต้องถูกต้อง เป็ นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล นอกจากนี ้ ข้อมูลจะแสดง ในรู ปแบบที่ถกู ต้อง ชัดเจน
และทันสมัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย
2. การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย
คณะกรรมการรับ รองว่ า จะปฏิ บัติ ต่ อ ผู้มี ส่ว นได้ส่ว นเสี ย อย่า งเหมาะสมและยุติ ธ รรมตามข้อ บัง คับ และ
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สทิ ธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียเหล่านีไ้ ด้รบั การดูแลอย่างดี
3. การบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการต้องรับรองว่าระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสีย่ งมีประสิทธิผล และคานึงถึงความเสีย่ งทุกๆ
ด้านในการดาเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงจะเริ่มจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในปั จจุบนั และแนวโน้มที่อาจ
เกิดขึน้ จากการดาเนินงานของธุรกิจ และจัดให้มีการดูแลรวมถึงจัดหามาตรการการควบคุมอย่างเหมาะสม
4. ให้ความสนใจในความเป็ นเลิศ
คณะกรรมการกาหนดนโยบาย และควบคุมดูแลการทางาน เพื่อที่จะกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
ทุกๆ ด้านของการดาเนินธุรกิจบริษัท โดยคาดหวังว่าคณะผูบ้ ริหารและพนั กงานของบริษัทจะมีแรงจูงใจในการ
ผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนาไปสูค่ วามเป็ นเลิศในทุกๆ ด้าน

5. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ควบคู่กับ การตระหนึ ก ถึ ง หน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม ทั้ง นี ้
คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
6. การต่อต้านการทุจริต
บริษัทดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรู ปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งและ
ตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้ยดึ มั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม
21. การมีผลบังคับใช้ของแนวทางกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกากับดูแลกิจการจะพิจารณาทบทวนแนวทางกากับดูแลกิจการของบริษัท และเสนอการ
ปรับปรุ งแก้ไข (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการอย่า งน้อยปี ละครัง้ ทัง้ นี ้ กรรมการจะลงนามรับรองทุกปี ว่ากรรมการได้ศึกษาและ
ปฏิบตั ิตามแนวทางกากับดูแลกิจการดังกล่าว

