
 

 แนวทางก ากับดูแลกิจการทีด่ี  
1. บทบาทของคณะกรรมการและคณะผูบ้รหิาร  

2. หนา้ที่ของคณะกรรมการ  

3. คณุสมบตัิของกรรมการ  

4. ความเป็นอิสระของกรรมการ  

5. ขนาดของคณะกรรมการและขัน้ตอนการสรรหา  

6. การประชมุคณะกรรมการ  

7. คณะกรรมการชดุย่อย  

8. การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ  

9. จรยิธรรมและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

10. การแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน (Whistle-Blower Service)  

11. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  
12. แผนผูสื้บทอดต าแหน่ง  
13. การพิจารณาคา่ตอบแทนรายปีของผูบ้รหิารระดบัสงู  
14. การประชมุรว่มกบัคณะผูบ้รหิาร พนกังาน และ ที่ปรกึษาอิสระ  

15. การพฒันาใหค้วามรูแ้กก่รรมการ  
16. นโยบายเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั  

17. นโยบายในการป้องกนัการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน  

18. นโยบายสนบัสนนุการลงทนุระยะยาว  

19. การส่ือสารของคณะกรรมการต่อสาธารณชน  

20. ขอ้พึงปฏิบตัิทางจรยิธรรม  

21. การมีผลบงัคบัใชข้องแนวทางก ากบัดแูลกิจการ  
 

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของ บรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งจ าเป็นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษิัท

ในระยะยาว แนวทางก ากบัดแูลกิจการดงัต่อไปนีไ้ดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการ ร่วมดว้ยกฎบตัร และแนวทางปฏิบตัิของ

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

คณะกรรมการตระหนกัว่า อาจมีขอ้โตแ้ยง้เกิดขึน้เก่ียวกับแนวทางปฏิบตัิ ดงันัน้ คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนแนวทาง

ก ากบัดแูลกิจการทกุปี หรือทบทวนตามความจ าเป็น 

 

 



 

1. บทบาทของคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร 

การด าเนินธุรกิจของ MINT เกิดจากการรว่มแรงรว่มใจของพนกังาน ผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ที่ของบรษิัท ภายใตก้ารน า

ของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และการก ากับดูแลของกรรมการ เพื่อน าไปสู่การเพิ่มมลูค่าของบริษัท และผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

โดยคณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัการแต่งตัง้จากผูถื้อหุน้เพื่อท าหนา้ที่ควบคุมฝ่ายบริหาร และเพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผู้ ถือ

หุน้ท่ีจะไดร้บัผลประโยชนใ์นระยะยาว ทัง้นี ้คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิาร ต่างตระหนกัถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

ในการที่จะสรา้งมูลค่าเพิ่มขึน้ จากการบริหารจัดการอย่างมีความรบัผิดชอบ และการค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ ซึ่งไดแ้ก่ 

พนกังาน ลกูคา้ ผูข้ายสินคา้ คู่คา้ ชมุชนของ MINT หน่วยงานราชการหรือเจา้หนา้ที่ภาครฐั และสาธารณชน อย่างเต็มที่ ควบคู่

ไปกบัการพิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัท สภาพแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ รวมทัง้การ

น านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม 

2. หน้าทีข่องคณะกรรมการ   

คณะกรรมการจะพิจารณาและทบทวนผลการด าเนินงานของบรษิัท แผนงานและโครงการของบรษิัท รวมทัง้ประเด็น

ส าคญัที่เกิดขึน้กบับรษิัทในการประชมุคณะกรรมการ นอกเหนือจากการควบคมุฝ่ายบริหารแลว้ คณะกรรมการมีหนา้ที่ที่ตอ้ง

ปฏิบตัิในดา้นต่างๆ ดงันี ้

1. คัดสรร ประเมินผล ก าหนดค่าตอบแทนและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ

ควบคมุดแูลแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

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

3. ทบทวน ควบคุมดูแล และอนุมัติ กลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และกิจกรรมหลักของบริษัท ตามความ

เหมาะสม เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิัท 

4. ประเมินความเส่ียงส าคญัที่อาจมีอิทธิพลต่อบรษิัท และพิจารณาทางเลือกเพื่อลดหรือบรรเทาความเส่ียงดงักล่าว 

5. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบตัิงานเป็นไปเพื่อรกัษาความซื่อตรงต่อบรษิัท ซึ่งรวมถึงความซื่อตรงในการรายงานขอ้มลู

ทางการเงิน ความซื่อตรงในการปฏิบตัิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ ความซื่อตรงในการปฏิบตัิต่อลกูคา้และคู่คา้ 

และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ซึ่งรวมถึงกลไกในการปฏิบตัิอย่างซื่อตรงต่อการมีส่วนรว่มของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

6. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบัติงาน เป็นไปเพื่อป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด

ประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

7. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบตัิงาน เป็นไปเพื่อการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิผล การบริหารความเส่ียง การ

ควบคมุภายใน และ การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 



 

8. สรา้งความมั่นใจว่าไดป้ฏิบตัิงานตามกฎหมายที่บงัคบัใช ้ซึ่งรวมถึง กฎหมายมหาชน,พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พระราชบญัญัติทรพัยสิ์นทางปัญญา และกฎหมาย หลกัเกณฑ ์หรือขอ้บงัคบัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งและ

บงัคบัใช ้

ทั้งนี ้เรื่องที่เป็นอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย แผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี และงบประมาณ 

นโยบายเงินปันผล แผนด าเนินการธุรกิจต่อเนื่อง การออกหลกัทรพัยใ์หม่ การปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจ ค่าใชจ้่ายที่เกินจากที่

ก าหนดไว ้การไดม้าและจ าหน่ายไปของทรพัยสิ์นท่ีส าคญั หรือ การจ าหน่ายจ่ายโอนของกิจการภายในกลุ่มบรษิัท เป็นตน้ 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่บริหารจดัการและพฒันาการท างานของคณะกรรมการใหม้ีประสิทธิภาพ และท า

หนา้ที่ประธานในคณะกรรมการบรษิัทในทกุๆ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปดว้ย: 

1. ก ากบั ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจไดว้่า การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ

ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2. ดูแลใหม้ั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจริยธรรม และการก ากับ

ดแูลกิจการท่ีดี 

3. วางแผนและจดัการกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจดัเตรียมและการด าเนินการประชมุ 

การดแูลขอ้มลูส าหรบัการประชมุใหถ้ึงมือกรรมการบรษิัททกุท่านใหต้รงเวลา ก าหนดวาระการประชมุ และดแูล

ใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างเหมาะสม  

4. จัดสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคัญกัน

อย่างรอบคอบโดยทั่วกนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

5. เสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่ เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

6. เป็นประธานในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

หากในวาระใดที่ประธานกรรมการมีส่วนไดเ้สีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดงักล่าว  และเพื่อ

เป็นการถ่วงดุลอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการและอ านาจและหน้าที่ ระหว่างคณะกรรมการและ ฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบ ในฐานะตัวแทนกรรมการอิสระ ใหม้ีส่วนร่วมในการก าหนดวาระการ

ประชมุในการประชมุคณะกรรมการ 

 

 



 

3. คุณสมบตัิของกรรมการ  

1. คุณสมบตัิของกรรมการบริษัท จะตอ้งไม่ขดัต่อเกณฑค์ุณสมบตัิมาตรฐานของกรรมการ กฎหมายมหาชน หรือ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบับรษิัท 

2. กรรมการควรปฏิบตัิหนา้ที่อย่างมีจริยธรรม และซื่อสตัยอ์ย่างเต็มความสามารถเพื่ อที่จะสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่ผู้

ถือหุน้ในระยะยาว กรรมการควรมีวิสยัทศัน ์มีความรอบรู ้และตดัสินใจอย่างรอบคอบ โดยคณะกรรมการบริษัท

จะต้องประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์หลากหลายเพื่อที่จะก าหนดนโยบายในด้านต่างๆ  ที่ เ ก่ียวข้องกับ 

ภาครฐับาล การเงิน กฎหมาย เทคโนโลยี และในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

3. กรรมการตอ้งพรอ้มที่จะอทุิศเวลาอย่างพอเพียงเพื่อที่จะปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบอย่างมีประสิทธิผล ซึ่ง

ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงความพรอ้มที่จะร่วมประชุม

คณะกรรมการในช่วงเวลาที่เกินเวลาจากก าหนดการ และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงอย่างมี

นยัส าคญัของกรรมการ ซึ่งรวมถึงการเปล่ียนแปลงหนา้ที่ความรบัผิดชอบหลกั กรรมการท่านนัน้ควรเสนอที่จะ

ลาออกจากต าแหน่งดว้ยตนเอง 

4. คณะกรรมการก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไทยส าหรับ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไว้ไม่เกิน 5 แห่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนไทยไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง 

5. คณะกรรมการเห็นว่าไม่ควรจ ากัดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ หรือกรรมการไม่ควรคาดหวงัจะไดร้บั

การแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งต่ออีกวาระโดยอัตโนมัติจนกระทั่งกรรมการจะเกษียณอายุ หลักเกณฑ์การ

ประเมินผลงานของคณะกรรมการ ดังที่จะกล่าวต่อไป จะเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดระยะเวลาด ารง

ต าแหน่งของกรรมการ 

6. บริษัทจะไม่แต่งตัง้บุคคลใดๆ เป็นกรรมการอิสระ หรือต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระที่มีอายคุรบ 75 

ปี ณ วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

4. ความเป็นอิสระของกรรมการ  

1. กรรมการอิสระจะตอ้งสามารถสรา้งความมั่นใจว่า ผูถื้อหุน้ทกุคนจะไดร้บัประโยชนท์ี่เท่าเทียมกัน ดว้ยดลุยพินิจ

และความเห็นที่เป็นอิสระ 

2. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายของคณะกรรมการ คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอิสระไม่นอ้ย

กว่า 3 คน และมีสดัส่วนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของคณะกรรมการทัง้คณะ นอกจากนี ้ไม่มีการจ ากดัจ านวนปีใน

การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากความซบัซอ้นของธุรกิจ 

3. กรรมการตรวจสอบทกุท่าน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 



 

4. สมาชิกส่วนใหญ่ (มากกว่ารอ้ยละ 50) ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและ

ก ากบัดแูลกิจการ ตอ้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

5. ความเป็นอิสระจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากขอ้เท็จจริงและสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้ง

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

แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบตัิสากล หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาความเป็นอิสระ มีดงันี ้ 

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น 

บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของบริษัท หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ

กบับรษิัท บรษิัทใหญ่บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการให้หรือรบั

ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น 

รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่าย

หนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่

จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการ

ที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียว

โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปี

ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 



 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบ

บญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน

วนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจ

ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ* 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้

ถือหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง  

พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการ

ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

6. กรรมการตอ้งแจง้คณะกรรมการบรษิัททราบทนัที หากมีการเปล่ียนแปลงความเป็นอิสระในการด ารงต าแหน่งใน

คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชดุย่อย 

5. จ านวนของคณะกรรมการและขั้นตอนการสรรหา   

1. คณะกรรมการเห็นว่าการพิจารณาและการสรรหากรรมการ ควรจะพิจารณาจากขนาดของบริษัท และความ

ตอ้งการกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 

5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน 

2. คณะกรรมการบริษัท โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ จะพิจารณาใหม้ีจ านวน

กรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน 

3. จ านวนกรรมการมากกว่ากึ่งหน่ึงตอ้งมีถิ่นฐานในประเทศไทย 

4. ในแต่ละปี กรรมการที่ด  ารงต าแหน่งนานที่สุด จ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ ตอ้งพน้จากต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดูแลกิจการจะท าหนา้ที่สรรหาผูท้ี่มีคุณสมบตัิส าหรบัต าแหน่งกรรมการ โดยจะ



 

คัดเลือกในเบือ้งตน้ และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการทุกปี การคัดเลือกผูม้ีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะ

ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะเป็นไปตามเกณฑค์ณุสมบตัิของกรรมการ ที่ระบไุวใ้นหลกัการการก ากับดูแล

กิจการ 

5. คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้ง ผู้ที่ไดร้ับ

คะแนนสงูสดุ จะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ในต าแหน่งที่ว่างลง 

6. คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ว่างลง โดยพิจารณาจากรายชื่อที่เสนอโดย

คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ ทั้งนี ้กรรมการใหม่จะมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเท่ากับ

ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ว่างลง การแต่งตัง้ดงักล่าว ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากคณะกรรมการ 2 ใน 3 

ของกรรมการทัง้คณะ นอกจากนี ้ในช่วงเวลาที่ยงัไม่ถึงการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี คณะกรรมการอาจแต่งตัง้

กรรมการใหท้ าหนา้ที่ จนกว่าจะถึงการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ถัดไป การแต่งตัง้ดังกล่าวด าเนินการตามขั้นตอน

เดียวกนักบัการแต่งตัง้กรรมการท่ีว่างลง 

7. คณะกรรมการจะแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการ ดว้ยเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้กรรมการที่เป็น

ผูบ้ริหาร และกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร รวมถึงประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีสิทธิที่จะไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น

ประธานคณะกรรมการ 

8. คณะกรรมการควรประกอบดว้ยผูม้ีความรูค้วามสามารถหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความแตกต่างในดา้นเพศ 

สญัชาติ อาย ุสถานะ และศาสนา 

6. การประชุมคณะกรรมการ  

1. จ านวนการประชมุคณะกรรมการ : การประชมุคณะกรรมการจะก าหนดล่วงหนา้โดยจะจดัประชมุคณะกรรมการ

อย่างนอ้ยปีละ 6 ครัง้ ประธานคณะกรรมการจะเป็นผูข้อใหจ้ดัการประชมุคณะกรรมการ 

2. ตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการ : ตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการ จะก าหนดไว้ล่วงหน้า และ

โดยทั่วไปจะประชมุที่ส  านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือ สถานท่ีที่สะดวกและใกลเ้คียงกบัส านกังานใหญ่ของบรษิัท 

3. การก าหนดวาระการประชมุของคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีหนา้ที่รบัผิดชอบส าหรบัวาระการประชมุโดย 

ประธานคณะกรรมการ กรรมการหลกัท่านอื่นๆ และ ประธานคณะกรรมการชดุย่อย จะเสนอวาระการประชมุตอ่

คณะกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาและลงมติ ในเรื่องส าคญัที่เก่ียวกบั กลยทุธ ์การบรหิารความเส่ียง 

และผลการด าเนินงานทางการเงิน โดยจะจดัตารางเวลาการพิจารณาวาระการประชมุส าหรบัปีปัจจุบนั ทัง้นี ้ใน

การประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานกรรมการ กรรมการหลัก และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะ

ก าหนดวาระการประชุมร่วมกัน และประธานกรรมการจะมีอ านาจในการอนุมตัิวาระการประชมุคณะกรรมการ 

นอกจากนี ้ประธานกรรมการ กรรมการหลกั และประธานคณะกรรมการชดุย่อยจะร่วมกนัพิจารณาเนือ้หาและ

ขอ้มูลเพื่อจัดส่งใหก้รรมการก่อนการประชุมคณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ



 

บริษัทสามารถใหค้  าแนะน าประธานกรรมการ กรรมการหลกั และประธานกรรมการชุดย่อย เก่ียวกับวาระการ

ประชมุ หรือขอ้มลูเพิ่มเติมก่อนการประชมุ 

4. การจดัส่งเอกสารการประชุม : บริษัทจะจดัส่งเอกสารประกอบการประชมุใหก้รรมการ อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนถึง

วนัประชมุในแต่ละครัง้ 

5. การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ : กรรมการควรเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวนการประชุม

คณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได ้

สามารถประชมุผ่านทางโทรศพัทไ์ด ้

6. ในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการ ควรจะมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทัง้หมด 

7. ผูบ้รหิาร และ/หรือ ที่ปรกึษาจากภายนอก อาจจะไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่มประชมุ เป็นกรณีๆ ไป เพื่อใหข้อ้มลูในเชิง

ลกึเพิ่มเติม ต่อกรรมการเพื่อใชใ้นการประกอบการพิจารณาและลงมติวาระการประชมุ 

8. นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารควรมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกนัเองตาม

ความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย และ

ควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารทราบถึงผลการประชมุ 

7. คณะกรรมการชุดยอ่ย  

คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่ง

ประกอบดว้ย (i) คณะกรรมการตรวจสอบ (ii) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ (iii) คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแล

กิจการ และ (iv) คณะกรรมการบรหิารและก ากบัความเส่ียง โดยคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะจะปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้ะบุไว้

ในกฎบัตรเก่ียวกับบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ซึ่งกฏบัตรดงักล่าวจะถูกพิจารณาทบทวนเป็นระยะ ๆ และอนุมัติโดย

คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี ้คณะกรรมการชุดย่อยจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อ ยจะ

รายงานประเด็นส าคญัจากการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท หลงัจากการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ตามล าดบั ตวัอย่าง 

เช่น โดยปกติ คณะกรรมการตรวจสอบจะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการทัง้คณะในเดือนกุมภาพนัธ ์เพื่อที่กรรรมการทุกท่าน

จะไดม้ีส่วนรว่มในการพิจารณาสอบทานงบการเงินประจ าปี และรายงานฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา

และพิจารณาแผนทางการเงินส าหรบัปีปัจจบุนั 

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะถูกแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ 

โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ มีระยะเวลาในการด ารง

ต าแหน่ง 3 ปี และสามารถไดร้บัการแต่งตัง้ต่ออีกวาระได ้หลงัจากครบก าหนดเวลา ส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ไม่มี

ก าหนดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 



 

8. การประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการ   

ตามที่ไดร้ะบุไวอ้ย่างละเอียดในหน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีการประเมินผลงานตนในเดือนมกราคมของทุกปี กรรมการจะส่งผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย รวมทัง้ผลงานของกรรมการ และข้อเสนอแนะของคณะกรรรมการ

ต่อคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ ผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่านจะถกูจดัเก็บและสรุปในรายงานสรุป ซึ่ง

รายงานดงักล่าวจะถกูวิเคราะหโ์ดยคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการเพื่อการปรบัปรุงการท างานของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชดุย่อย ทัง้นี ้ขอ้มลูดงักล่าวจะถกูน าเสนอในวาระการประชมุของการประชมุคณะกรรมการครัง้ถดัไป 

9. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

คณะกรรมการบริษัทคาดหวงัว่า กรรมการทุกท่าน รวมทั้ง เจา้หนา้ที่ และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหนา้ที่ อย่างมี

จรรยาบรรณตลอดเวลา และจะยึดถือจรรยาบรรณทางธุรกิจที่อนมุตัิโดยคณะกรรมการเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

หากกรรมการท่านใดมีหรือมีแนวโนม้ที่จะเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท กรรมการท่านนั้นควรแจ้ง

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและประธานคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการทันที คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแล

กิจการจะขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าว อย่างไรก็ดี หากความขดัแยง้ทางประโยชนด์งักล่าว มีนยัส าคญัและไม่

สามารถแกไ้ขได ้กรรมการท่านนัน้ควรลาออกจากต าแหน่งกรรมการ 

ทั้งนี ้คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการจะจัดการแกปั้ญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ที่เก่ียวพันกับ

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือ กรรมการท่านอื่นๆ ของบรษิัท 

การเขา้ท ารายการะหว่างกนัจะไดร้บัอนมุตัิเฉพาะรายการตามปกติของธุรกิจ และเป็นรายการท่ีบรษิัทไดร้บัประโยชน์

สูงสุด ทั้งนี ้การอนุมัติรายการระหว่างกันดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรพัย ์

ส านกังาน ก.ล.ต. และ หน่วยงานอื่นที่มีอ  านาจก ากบัดแูล หรือแนวทางปฏิบตัิของบรษิัทท่ีไดร้บัอนมุตัิแลว้ 

ในกรณีที่กรรมการตกเป็นบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ กรรมการท่านดงักล่าวตอ้งไม่เขา้ร่วมในการพิจารณารายการ

ระหว่างกัน ในการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และไม่อนุญาตใหพ้ิจารณาลงมติในวาระที่

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการรายการะหว่างกนัดงักล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาทบทวนรายการระหว่างกนัทัง้หมดอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการ

ดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนท่ีก าหนด 

 

 



 

10. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle-Blower Service)   

บริษัทไดก้ าหนดช่องทางในการแจง้เบาะแส เพื่อใหผู้ท้ี่ท  างานในนามของบรษิัทและผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น  ๆ สามารถแจง้

เบาะแสเก่ียวกับจริยธรรมและการกระท าผิดภายในบริษัทไดโ้ดยไม่ตอ้งกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย  การกระท าผิดยังรวมถึงการ

กระท า หรือการละเวน้การกระท าที่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือท าใหเ้กิดความเส่ียงที่จะเป็น  อนัตรายต่อผลการด าเนินงาน

ทางการเงิน สิทธิมนษุยชน ส่ิงแวดลอ้ม สาธารณสขุและความปลอดภยั การปฏิบตัิงานท่ี ปลอดภยั หรือชื่อเสียงของบรษิัท โดย

การกระท าผิดหรือความเสียหายนัน้อาจเกิดขึน้ในอดีต หรือก าลงัเกิดขึน้ หรืออาจ เกิดขึน้ในอนาคต 

บรษิัทจดัใหม้ีช่องทางตา่ง ๆ ไวเ้พื่อใหส้ามารถแจง้เบาะแสดงันี ้

• อีเมล: whistleblower@minor.com 

• ออนไลน:์ www.minor.com/whistleblowing   

• ทางไปรษณีย:์ คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส 

บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

บริษัทขอรบัรองว่าการรายงานการกระท าผิดทัง้หมดจะเป็นความลับ ซึ่งหมายความว่าขอ้มลูใด  ๆ ที่สามารถระบุ

ตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสจะถกูเก็บเป็นความลบัที่สดุ ความคืบหนา้ของการแจง้เบาะแสจะถกูน าเสนอต่อ คณะกรรมการสรรหา

และก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยเรื่องที่ส  าคัญจะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและลงมติ และอาจอนุญาตใหท้ี่ปรึกษาหรือทนายความจากภายนอกเขา้ร่วม

พิจารณาในกรณีที่จ  าเป็น ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้าก นโยบายการแจง้เบาะแส นอกจากช่องทางการรบั

แจง้เบาะแสดงักล่าวแลว้ บรษิัทยงัจดัใหม้ีช่องทางรบัขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบรกิารหรือผลิตภณัฑข์องบริษัท

ทาง Feedback@minor.com  

11. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการมีหน้าที่ เสนอค าแนะน าใน เรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อยนีจ้ะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัการ 3 ขอ้ ไดแ้ก่; กรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนอย่างเป็น

ธรรมตามจ านวนและขอบเขตงานที่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัท ; ค่าตอบแทนควรสอดคลอ้งกับประโยชนข์องกรรมการและ

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในระยะยาว; และโครงสรา้งของค่าตอบแทนควรมีลักษณะธรรมดา โปร่งใส และผูถื้อหุน้สามารถ

เขา้ใจไดง้่าย ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการ

ทุกปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาน าเสนอค่าตอบแทนของกรรมการท่ีเหมาะสมต่อที่ประชมุ 

ผูถื้อหุน้เพื่อขอการอนมุตัิต่อไป 

mailto:whistleblower@minor.com
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20210303-whistle-blower-policy-th.pdf
mailto:Feedback@minor.com


 

12. แผนผู้สืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมตัิ และจัดใหม้ีแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรบัต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ

ผูบ้รหิารระดบัสงู โดยจะพิจารณาอนมุตัิแผนสืบทอดต าแหน่งดงักล่าวทกุปี 

13. การพิจารณาค่าตอบแทนรายปีของผู้บริหารระดับสูง   

คณะกรรมการจะอนุมัตินโยบายเก่ียวกับค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงทุกปีภายใต้ข้อเสนอแนะจากคณะ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี ้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนยงัมีหนา้ที่ในการดูแลรูปแบบค่าตอบแทน การ

พฒันา รวมถึงการทดลองใช ้แผนค่าตอบแทนส าหรบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและเจา้หนา้ที่บรหิารท่านอื่นๆ 

14. การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน และ ทีป่รึกษาอิสระ   

กรรมการอิสระสามารถประชมุร่วมกับผูจ้ดัการและพนกังานคนอื่นๆ ของบริษัท โดยไม่มีผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษิัท

เขา้รว่มประชมุ นอกจากนี ้คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยสามารถว่าจา้งที่ปรกึษาอิสระทัง้ที่ปรกึษาดา้นการบญัชี ที่

ปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษากฎหมาย และที่ปรกึษาดา้นอื่นๆ โดยบรษิัทจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายซึ่งจ านวนค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะ

ถูกก าหนดโดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่ที่ปรกึษาอิสระ และเป็นค่าใชจ้่ายส าหรบั

การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

15. การพัฒนาใหค้วามรู้แกก่รรมการ  

ที่ปรกึษาของบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน จะจดัอบรมปฐมนิเทศใหก้บักรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 

โดยกรรมการทุกท่านจะไดร้ับคู่มือกรรมการ ซึ่งจะมีรายละเอียดเก่ียวกับ ภารกิจของบริษัท วิสัยทัศน์ของบริษัท ภาพรวม

เก่ียวกบัธุรกิจหลกัของบรษิัท จรรยาบรรณของธุรกิจ แนวทางก ากบัดแูลกิจการ และกฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อย 

กรรมการจะไดร้ับการเสนอให้เข้ารับการฝึกอบรมความรูอ้ย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งไดแ้ก่

หลกัสตูรการฝึกอบรมประจ า ในเรื่องเก่ียวกับการวิเคราะหแ์ละวางแผนทางการเงินของบริษัท การพฒันาดา้นกฎเกณฑแ์ละ

แนวทางก ากบัดแูลกิจการ การเขา้เยี่ยมชมกิจการเพื่อเปิดโอกาสในการศกึษาอย่างเจาะลกึเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท รวมถึงการ

บรรยายโดยสรุปเก่ียวกับเรื่องความเส่ียงและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยังไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการเขา้

อบรมหลักสูตรที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งจัดโดยองคก์รภายนอก เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน

กรรมการบรษิัทไทย และ/หรือ หลกัสตูรอื่นท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

16. นโยบายเกี่ยวกับสทิธขิองผู้ถือหุ้น และการปฏิบตัิตอ่ผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั   

คณะกรรมการมั่นใจที่จะปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิสากลที่ดี เพื่อที่จะรบัรองว่า ผูถื้อหุน้จะไดร้บัสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้ 

รวมถึงจะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทจะรายงานการปฏิบตัิของบริษัทตามแนวทางปฏิบตัิสากล



 

ต่อคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อที่จะลดช่องว่างที่บริษัทไม่ไดป้ฏิบัติตามแนวทาง

ปฏิบตัิสากลที่ดี หรือน าเสนอกฎเขอ้บงัคบั และแนวทางปฏิบตัิใหม่ที่ประกาศใช ้

คณะกรรมการมั่นใจว่าบรษิัทจะดแูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้ดงันี ้ 

1. สิทธิที่จะไดร้บัใบหุน้และสิทธิในการโอนหุน้ และสิทธิที่จะไดร้บัขอ้มูลที่เพียงพอ ทันเวลา และอยู่ในรูปแบบที่

เหมาะสมส าหรบัผูถื้อหุน้ในการพิจารณาตดัสินใจในส่วนท่ีเก่ียวกบับรษิัทและผูถื้อหุน้ 

2. สิทธิในการเขา้ร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้ผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและผูถื้อหุน้ที่เป็น

สถาบนั เพื่อที่จะอนุมตัิการเปล่ียนแปลงนโยบายที่ส าคญัต่อบริษัท และอนุมตัิวาระที่คณะกรรมการน าเสนอที่

ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

3. สิทธิในการท่ีจะแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ และอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

4. สิทธิในส่วนแบ่งและสิทธิในการจดัสรรก าไรของบรษิัท 

5. สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ การเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิที่จะตัง้ค  าถาม สิทธิในการขอค า

ชีแ้จง/ค าอธิบาย และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม 

6. สิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ตามจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่ 

นอกจากนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทจะใหสิ้ทธิดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ คณะกรรมการจะด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิของ

บรษิัทดงัต่อไปนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิของผูถื้อหุน้ และไดร้บัการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

1. ผูถื้อหุน้จะไดร้บัขอ้มลูที่จ  าเป็นอย่างพอเพียง เท่าเทียมกนั และทนัเวลาจากบรษิัท ทัง้นี ้บรษิัทจะไม่เปิดเผยขอ้มลูต่อ

ผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยที่ขอ้มลูดงักล่าวยงัมิไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ 

2. ผูถื้อหุน้จะไดร้บัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และขอ้มลูเก่ียวกบัสถานที่จดัประชมุซึ่งไดแ้ก่ เวลาการประชุม วาระการ

ประชุม และประเด็นท่ีจะใหพ้ิจารณา อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนถึงวนัประชุม โดยบริษัทจะจดัการประชมุผูถื้อหุน้ ในเวลา

และสถานท่ีที่เหมาะสมเพื่อใหม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุมากที่สดุ 

3. ภายหลงัการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัและสามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่เก่ียวกบัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้และจ านวนการ

ออกเสียงที่ลงมติ 

17. นโยบายในการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน   

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันกรรมการและผู้บริหารจากการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ

ผลประโยชนข์องตนเอง กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทต่อ

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

วันที่มีการเปล่ียนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงแจ้งกับเลขานุการบริษัทต่อการ



 

เปล่ียนแปลงหลกัทรพัยน์ัน้ๆ  นอกจากนี ้บรษิัทมีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูเ้ก่ียวขอ้งท าธุรกรรมซือ้ขายและ

โอนหลกัทรพัยข์องบรษิัท ในระยะเวลา 30 วนัก่อนก าหนดการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทยและส านกังาน ก.ล.ต.  

18. นโยบายสนับสนุนการลงทุนระยะยาว  

บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงาน ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการ ลงทุนระยะยาวในหุ้นของบริษัท เพื่อจะได้มี

ผลประโยชนร์ว่มกนักบับรษิัท และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษิัทในระยะยาว 

19. การสื่อสารของคณะกรรมการต่อสาธารณชน   

คณะกรรมการจะสื่อสารเป็นระยะๆ กบัผูล้งทนุ ส่ือมวลชน ลกูคา้ หรือ ผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ๆ ผ่านฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์

ของบรษิัท 

20. ข้อพึงปฏิบตัิทางจริยธรรม  

คณะกรรมการไดอ้นุมัติข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม และก าหนดกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อใหม้ั่นใจว่าได้

ด  าเนินการตามขอ้พึงปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

1. ความโปรง่ใสและการเปิดเผยของขอ้มลู 

งานดา้นการบริหาร การบันทึกขอ้มลูทางบัญชี และการแสดงรายงานทางการเงิน จะตอ้งถูกตอ้ง เป็นไปตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบั และสอดคลอ้งกับมาตรฐานสากล นอกจากนี ้ขอ้มลูจะแสดง ในรูปแบบที่ถูกตอ้ง ชดัเจน 

และทนัสมยั เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

2. การปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนักบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

คณะกรรมการรับรองว่าจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและยุติธรรมตามข้อบังคับและ

กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียเหล่านีไ้ดร้บัการดแูลอย่างดี 

3. การบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการตอ้งรบัรองว่าระบบท่ีใชใ้นการบรหิารจดัการความเส่ียงมีประสิทธิผล และค านึงถึงความเส่ียงทกุๆ 

ดา้นในการด าเนินธุรกิจ การบริหารความเส่ียงจะเริ่มจากการวิเคราะหค์วามเส่ียงในปัจจุบนัและแนวโนม้ที่อาจ

เกิดขึน้จากการด าเนินงานของธุรกิจ และจดัใหม้ีการดแูลรวมถึงจัดหามาตรการการควบคมุอย่างเหมาะสม 

4. ใหค้วามสนใจในความเป็นเลิศ 



 

คณะกรรมการก าหนดนโยบาย และควบคุมดูแลการท างาน เพื่อที่จะกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาอย่างต่อเนื่องใน

ทุกๆ ดา้นของการด าเนินธุรกิจบริษัท โดยคาดหวงัว่าคณะผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทจะมีแรงจงูใจในการ

ผลกัดนัเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายและน าไปสู่ความเป็นเลิศในทกุๆ ดา้น 

5. นโยบายดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บริษัทด าเนินธุรกิจควบคู่กับการตระหนึกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ทั้งนี ้ 

คณะกรรมการไดท้บทวนนโยบายดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ 

6. การต่อตา้นการทจุรติ 

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อตา้นการทจุรติทกุรูปแบบ โดยจดัใหม้ีกระบวนการบรหิารความเส่ียงและ

ตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการทจุรติและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนบัสนุนการสรา้งวฒันธรรม

องคก์รใหย้ึดมั่นในความซื่อสตัยแ์ละความถกูตอ้งชอบธรรม 

21. การมีผลบังคับใช้ของแนวทางก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการจะพิจารณาทบทวนแนวทางก ากับดูแลกิจการของบริษัท และเสนอการ

ปรบัปรุงแกไ้ข (ถา้มี) ต่อคณะกรรมการอย่างนอ้ยปีละครัง้ ทั้งนี ้กรรมการจะลงนามรบัรองทุกปี ว่ากรรมการไดศ้ึกษาและ

ปฏิบตัิตามแนวทางก ากบัดแูลกิจการดงักล่าว 


