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Điều lệ hội đồng quản trị 
 

Giới thiệu 

 

Hội đồng quản trị của Công ty TNHH Khoáng sản Blackstone (Hội đồng quản trị) (Công ty) chịu 

trách nhiệm cuối cùng trước các cổ đông về chiến lược và kết quả hoạt động của Công ty nói 

chung. Hội đồng quản trị tận tâm hoàn thành các nhiệm vụ này một cách hợp pháp và chuyên 

nghiệp, với tính chính trực và khách quan cao nhất. Do đó, Hội đồng quản trị tích cực theo đuổi 

các quy trình quản trị thông lệ tốt nhất. 

 

Các chính sách và quy trình quản trị tốt là rất quan trọng để đảm bảo rằng Công ty được quản lý 

vì lợi ích tốt nhất của toàn thể Công ty. Với quan điểm này, Hội đồng quản trị đã quyết định cụ 

thể hóa và chính thức hóa khuôn khổ quản trị doanh nghiệp mà Công ty tuân theo. 

 

Tài liệu này trình bày chính sách quản trị doanh nghiệp của Công ty dưới hình thức Điều lệ Hội 

đồng quản trị, là một văn bản chính sách xác định vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tương ứng 

của Hội đồng quản trị, cả cá nhân và tập thể, và của ban lãnh đạo trong việc thiết lập chỉ đạo, 

quản lý và kiểm soát tổ chức. Như vậy, văn bản này đặt ra các hướng dẫn mà trong đó các Giám 

đốc và Cán bộ cần tuân thủ khi họ thực hiện các vai trò tương ứng của mình. Theo bất kỳ cách 

nào, văn bản này không cấu thành lời khuyên pháp về mặt pháp lý hoặc thay thế cho lời khuyên 

về mặt pháp lý. 

 

Hội đồng quản trị hiểu rõ về quy mô, bản chất và quy mô hoạt động hiện tại của Công ty và rằng 

hiện tại Công ty có thể không tuân theo tất cả các Nguyên tắc và Khuyến nghị về Quản trị doanh 

nghiệp (Ấn bản lần thứ 4) do Hội đồng Quản trị doanh nghiệp ASX công bố. Tuy nhiên, trong Báo 

cáo Thường niên, Công ty sẽ nêu rõ quan điểm hiện tại của mình về những vấn đề này và việc 

xem xét thường xuyên sẽ được thực hiện để đánh giá khả năng áp dụng của các thủ tục hiện 

hành. 

 

Mục đích của Điều lệ Hội đồng quản trị này nhằm ghi lại các chính sách mà Hội đồng quản trị đã 

quyết định để đáp ứng các trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm khác của mình. 

 

Điều lệ Hội đồng quản trị của Công ty có bốn phần chính: 

 

(a) Phần A - Xác định vai trò quản trị; 

 

(b) Phần B - Quy trình của Hội đồng quản trị; 

 

(c) Phần C - Chức năng chính của Hội đồng quản trị; và 

 

(d) Phần D - Cải thiện liên tục. 

 

Mặc dù quản trị tốt được thừa nhận là một yếu tố quan trọng của một công ty thành công, nhưng 

điều này cũng được thừa nhận rằng cần phụ thuộc vào bối cảnh thực tế. Vì vậy, quản trị doanh 



 

 

nghiệp cần phải là một quá trình năng động. Điều lệ này sẽ cần được thường xuyên xem xét và 

cập nhật để phản ánh những thay đổi trong khuôn khổ pháp lý mà Công ty đang hoạt động, cũng 

như những sửa đổi và phát triển trong các chính sách và quy trình của Hội đồng quản trị. Thư ký 

Công ty có trách nhiệm đảm bảo rằng Hội đồng quản trị được tham khảo ý kiến về bất kỳ thay 

đổi và cập nhật nào, rằng Điều lệ được giữ nguyên hiện hành và được xem xét, sửa đổi hàng 

năm và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều được cung cấp phiên bản Điều lệ mới nhất. 

 

Công ty thừa nhận tầm quan trọng của các nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau. 

Theo đó, không có điều gì trong Điều lệ được mâu thuẫn với Điều lệ của Công ty (Điều lệ công 

ty), Đạo luật doanh nghiệp hoặc Quy tắc niêm yết ASX. Nếu xung đột như vậy xảy ra, Điều lệ 

công ty, Đạo luật doanh nghiệp và Quy tắc niêm yết ASX sẽ được ưu tiên áp dụng. 

 

Mọi đề cập đến giới tính trong Điều lệ này phải được hiểu là áp dụng cho cả nam và nữ. 

  



 

 

Phần A - Xác định vai trò quản trị 
 

1. Vai trò của Hội đồng quản trị 

 

1.1 Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cuối cùng về mọi vấn đề liên quan đến việc điều hành 

Công ty. 

 

1.2 Vai trò của Hội đồng quản trị là điều hành Công ty hơn là quản lý Công ty. Để điều hành Công 

ty, các Giám đốc phải hành động vì lợi ích tốt nhất của toàn thể Công ty. Ban lãnh đạo cấp cao 

có vai trò điều hành Công ty theo sự chỉ đạo và phân quyền của Hội đồng quản trị và có trách 

nhiệm giám sát các hoạt động của Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ủy 

quyền này. Do đó, ngoại trừ khi giao dịch với các nhóm quản lý cụ thể của các Giám đốc riêng lẻ 

(đặc biệt là các Giám đốc điều hành), thì việc đề cập đến chức năng quản lý của Hội đồng quản 

trị là không chính xác. 

 

1.3 Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cuối cùng về các hoạt động thành công của Công ty. Nói 

chung, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm và có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến 

các chính sách, thông lệ, quản lý và hoạt động của Công ty. Cần phải làm tất cả những việc có 

thể cần thiết để thực hiện các mục tiêu của Công ty. Khi thực hiện vai trò quản trị của mình, nhiệm 

vụ chính của Hội đồng quản trị là thúc đẩy hiệu quả hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị 

cũng phải đảm bảo rằng Công ty tuân thủ tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, luật định và bất kỳ 

nghĩa vụ pháp lý nào khác, bao gồm cả các yêu cầu của bất kỳ cơ quan quản lý nào. 

 

1.4 Không nhằm hạn chế vai trò chung của Hội đồng quản trị, các chức năng và trách nhiệm 

chính của Hội đồng quản trị bao gồm: 

 

 (a) lãnh đạo Công ty bằng cách: 

 

(i) xác định mục đích của Công ty; 

 

(ii) phê duyệt Tuyên bố về Giá trị và Quy tắc ứng xử của Công ty để củng cố nền 

văn hóa mong muốn trong Công ty; 

 

(iii) luôn hành động theo cách phù hợp với văn hóa và Quy tắc Ứng xử và Tuyên 

bố về Giá trị của Công ty; 

 

(b) giám sát việc phát triển và thực hiện một chiến lược thích hợp, thấm nhuần các giá trị 

và hiệu quả hoạt động của Công ty bằng cách: 

 

(i) làm việc với nhóm quản lý cấp cao để đảm bảo rằng một định hướng chiến lược 

phù hợp và một loạt các mục tiêu được đưa ra; 

 

(ii) thường xuyên xem xét và sửa đổi hoặc cập nhật định hướng và mục tiêu chiến 

lược của Công ty; 



 

 

 

(iii) đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát nội bộ thích hợp được thực hiện và xem 

xét thường xuyên; 

 

(iv) đảm bảo tồn tại một khuôn khổ thích hợp để thông tin liên quan được ban quản 

trị báo cáo cho Hội đồng quản trị; 

 

(v) khi được yêu cầu, giám sát các hoạt động lập kế hoạch bao gồm việc phát triển 

và phê duyệt các kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm, ngân sách công ty 

hàng năm và ngân sách dài hạn bao gồm ngân sách hoạt động, ngân sách chi tiêu 

vốn và ngân sách dòng tiền; và 

 

(vi) xem xét tiến độ và hiệu quả hoạt động của Công ty trong việc đáp ứng các kế 

hoạch này và các mục tiêu của công ty, bao gồm cả việc báo cáo kết quả của các 

đánh giá đó ít nhất hàng năm; 

 

(c) giám sát hệ thống kiểm soát và trách nhiệm giải trình để đảm bảo Công ty đang tiến 

tới các mục tiêu do Hội đồng quản trị đặt ra và phù hợp với mục đích của Công ty, chiến 

lược công ty đã thống nhất, các yêu cầu pháp lý và kỳ vọng của cộng đồng; 

 

(d) đảm bảo trách nhiệm giải trình của công ty đối với cổ đông chủ yếu thông qua việc áp 

dụng chiến lược truyền thông cổ đông hiệu quả, khuyến khích sự tham gia hiệu quả tại 

các cuộc họp đại hội đồng và thông qua Chủ tịch, là giao diện chính giữa Công ty và các 

cổ đông của Công ty; 

 

(e) đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống kế toán của Công ty bao gồm cả kiểm toán bên 

ngoài; 

 

(f) đảm bảo các hệ thống quản lý rủi ro (đối với cả rủi ro tài chính và phi tài chính), tuân 

thủ, công khai liên tục và kiểm soát (bao gồm cả tuân thủ pháp luật) mạnh mẽ và hiệu quả 

được áp dụng và hoạt động hiệu quả; 

 

(g) bổ nhiệm, và khi cần thiết, loại bỏ và/hoặc thay thế, Chủ tịch; 

 

(h) chịu trách nhiệm về quản lý cấp cao và nhân sự của Công ty bao gồm: 

 

(i) trực tiếp quản lý hiệu quả hoạt động của Giám đốc điều hành bao gồm: 

 

(A) bổ nhiệm và trả thù lao cho Giám đốc điều hành;  

 

(B) cung cấp lời khuyên và tư vấn cho Giám đốc điều hành bao gồm các 

đánh giá và phản hồi chính thức về kết quả hoạt động của người đó; và 

 

(C) giám sát việc phát triển hoặc bãi nhiệm Giám đốc điều hành, khi cần 



 

 

thiết; 

 

(ii) phê chuẩn việc bổ nhiệm, các điều khoản và điều kiện của việc bổ nhiệm và, 

nếu thích hợp, bãi nhiệm Giám đốc Tài chính (CFO) và/hoặc Thư ký Công ty và 

các nhân sự điều hành cấp cao khác; 

 

(iii) đảm bảo việc kiểm tra thích hợp được thực hiện trước khi bổ nhiệm các giám đốc 

và các nhân sự điều hành cấp cao; 

 

(iv) đảm bảo có kế hoạch kế nhiệm phù hợp cho Giám đốc điều hành, Giám đốc 

tài chính và Thư ký công ty; và 

 

(v) khi được yêu cầu, đảm bảo có hệ thống nguồn nhân lực thích hợp (bao gồm 

cả hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp) để đảm bảo sự đóng góp tốt và 

hiệu quả của tất cả nhân viên; 

 

(i) đảm bảo rằng các chính sách đãi ngộ và đề bạt của Công ty phù hợp với mục đích, giá 

trị, mục tiêu chiến lược và thiên hướng rủi ro của đơn vị. 

 

(j) giao quyền hạn thích hợp cho Giám đốc điều hành, ban quản lý và các ủy ban để đảm 

bảo việc quản lý doanh nghiệp hàng ngày có hiệu quả và giám sát việc thực hiện các 

quyền này; 

 

(k) đảm bảo Giám đốc nhận được tóm tắt của các cuộc họp về những diễn biến quan 

trọng trong luật pháp, quy định và chuẩn mực kế toán liên quan đến Công ty; 

 

(l) khi được yêu cầu, đặt ra câu hỏi cho ban quản lý và yêu cầu giữ trách nhiệm; và 

 

(m) đưa ra tất cả các quyết định ngoài phạm vi quyền hạn được giao này. 

 

1.5 Chi tiết về một số chức năng của Hội đồng quản trị sẽ được xử lý thông qua các Ủy ban Hội đồng 

quản trị khi quy mô và quy mô hoạt động đòi hỏi có các ủy ban đó. Tuy nhiên, toàn bộ Hội đồng có 

trách nhiệm xác định mức độ quyền hạn của mỗi Ủy ban và chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc chấp 

nhận, sửa đổi hoặc từ chối các đề xuất của Ủy ban. 

 

2. Cấu trúc Hội đồng quản trị 

 

2.1 Số lượng Giám đốc 

 

(a) Hội đồng quản trị đã xác định rằng, phù hợp với quy mô của Công ty và các hoạt động 

của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ bao gồm tối thiểu ba (3) Giám đốc, trong đó ít nhất hai 

người không giữ vài trò điều hành. 

 

(b) Chính sách của Hội đồng quản trị là đa số Giám đốc sẽ là Giám đốc độc lập, không 



 

 

tham gia điều hành tại thời điểm mà quy mô của Công ty và các hoạt động của Công ty 

đảm bảo được cấu trúc như vậy. Điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các cuộc thảo luận 

hoặc quyết định của Hội đồng quản trị đều có lợi từ các quan điểm và kinh nghiệm bên 

ngoài và rằng đa số Giám đốc sẽ không có bất kỳ lợi ích hoặc ảnh hưởng nào có thể hoặc 

có thể được nhận thức một cách hợp lý, gây cản trở đáng kể đến khả năng hành động 

của Giám đốc vì lợi ích tốt nhất của Công ty. 

 

(c) Hội đồng quản trị đã thông qua định nghĩa về tính độc lập được nêu trong các Nguyên 

tắc và Khuyến nghị về Quản trị doanh nghiệp của Hội đồng Quản trị doanh nghiệp ASX 

(Ấn bản lần thứ 4) như được nêu trong Phụ lục A. 

 

(d) Tính độc lập của các Giám đốc không điều hành của Công ty sẽ được đánh giá liên tục. 

 

(e) Theo ý kiến của Hội đồng Quản trị, tất cả các Giám đốc nên mang lại những kỹ năng 

và kinh nghiệm cụ thể để gia tăng giá trị cho Công ty. 

 

(f) Khi xem xét khả năng tái bổ nhiệm một giám đốc hiện tại, Hội đồng quản trị sẽ tính đến 

ma trận kỹ năng của mình, trong đó đưa ra sự kết hợp giữa các kỹ năng và sự đa dạng 

mà Hội đồng hiện có hoặc đang tìm cách đạt được trong các thành viên của mình. 

 

(g) Khi xem xét các vị trí còn trống, Hội đồng quản trị sẽ tính đến năng lực của ứng viên để 

nâng cao ma trận kỹ năng và kinh nghiệm của Hội đồng quản trị. 

 
2.2 Bổ nhiệm Giám đốc 

 

Bằng cách giải quyết thông thường, Công ty có thể tăng hoặc giảm số lượng các Giám đốc và 

cũng có thể xác định việc luân chuyển số lượng tăng hoặc giảm theo nhiệm kỳ và theo quy định 

của Điều lệ công ty. Công ty sẽ thực hiện các kiểm tra thích hợp trước khi bổ nhiệm một người 

và cung cấp cho các cổ đông tất cả các thông tin quan trọng thuộc quyền sở hữu của mình liên 

quan đến quyết định về việc có bầu hoặc bầu lại một Giám đốc hay không. 

 

2.3 Các kỹ năng cần thiết trong Hội đồng quản trị 

 

Hội đồng quản trị sẽ xem xét năng lực, năng lực kỹ thuật và các phẩm chất cá nhân của các giám 

đốc. Hội đồng quản trị thường sẽ xem xét sự kết hợp của Hội đồng dựa trên các phẩm chất này 

và đề xuất bất kỳ thay đổi nào trong thành phần Hội đồng quản trị có thể được yêu cầu. Một yếu 

tố thiết yếu của việc này là sự sẵn sàng về mặt thời gian của các Giám đốc. 

 

2.4 Thỏa thuận bằng văn bản 

 

Công ty sẽ có một thỏa thuận bằng văn bản với từng Giám đốc và nhân sự điều hành cấp cao 

về các điều kiện bổ nhiệm của họ. Thỏa thuận phải được thực hiện với cá nhân Giám đốc hoặc 

nhân sự điều hành cấp cao trừ khi Công ty đang sử dụng một công ty dịch vụ chuyên nghiệp. 

 



 

 

Thỏa thuận bằng văn bản phải bao gồm: 

 

(a) yêu cầu tiết lộ lợi ích của giám đốc và bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến tính 

độc lập của giám đốc; 

 

(b) yêu cầu tuân thủ các chính sách và điều lệ quản trị doanh nghiệp của Công ty; 

 

(c) yêu cầu thông báo cho Công ty hoặc xin sự chấp thuận của Công ty trước khi chấp 

nhận, bất kỳ vai trò mới nào có thể ảnh hưởng đến cam kết về mặt thời gian đòi hỏi ở 

Giám đốc hoặc làm phát sinh xung đột lợi ích; 

 

(d) chính sách của Công ty về tư vấn chuyên môn độc lập; 

 

(e) các thỏa thuận bồi thường và bảo hiểm; 

 

(f) quyền tiếp cận thông tin của công ty; và 

 

(g) các nghĩa vụ bảo mật liên tục. 

 

2.5 Thời gian bổ nhiệm  

 

Vì lợi ích của việc đảm bảo nguồn cung cấp tài năng mới liên tục cho Hội đồng quản trị, các Giám 

đốc không điều hành sẽ phục vụ tối đa 10 năm trừ khi có những trường hợp đặc biệt. Ngoại lệ 

đối với chính sách này là Giám đốc đang giữ chức Chủ tịch khi kết thúc nhiệm kỳ tối đa thông 

thường có thể phục vụ thêm một nhiệm kỳ trong vai trò đó. Nếu một Giám đốc đã phục vụ tại vị 

trí của họ hơn 10 năm, Hội đồng quản trị sẽ thường xuyên đánh giá xem liệu tính độc lập của họ 

có thể bị tổn hại hay không. 

 

2.6 Rời khỏi văn phòng  

 

Theo điều khoản 2.5, dự kiến rằng các Giám đốc sẽ vẫn ở trong Hội đồng quản trị cho đến khi được 

yêu cầu rời khỏi văn phòng theo luật hoặc được quy định chi tiết trong Điều lệ công ty. 

 

3. Vai trò của cá nhân Giám đốc 

 

Là thành viên của cơ quan ra quyết định cao nhất trong Công ty, các Giám đốc chia sẻ trách 

nhiệm cuối cùng đối với thành công chung của Công ty. Do đó, các Giám đốc có trách nhiệm cá 

nhân để đảm bảo rằng Hội đồng quản trị đang thực hiện trách nhiệm của mình. Các Giám đốc 

cần đảm bảo rằng Hội đồng quản trị đang cung cấp: 

 

(a) sự lãnh đạo cho Công ty, đặc biệt là trong các lĩnh vực đạo đức và văn hóa; 

 

(b) một định hướng chiến lược rõ ràng và phù hợp; 

 



 

 

(c) duy trì các giá trị của Công ty; 

 

(d) trách nhiệm giải trình với các bên liên quan chính, đặc biệt là các cổ đông; 

 

(e) giám sát các chính sách; 

 

(f) giám sát tất cả các hệ thống kiểm soát và trách nhiệm giải trình bao gồm tất cả các 

hoạt động tài chính và khả năng thanh toán, quản lý rủi ro, giám sát hành vi không phù 

hợp với quy tắc ứng xử của Công ty và tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định quan 

trọng; 

 

(g) đội ngũ quản lý cấp cao hiệu quả và các chính sách nhân sự thích hợp khi được yêu 

cầu; 

 

(h) các quyết định kịp thời và hiệu quả về các vấn đề cần thiết. 

 

3.2 Quy tắc ứng xử của Giám đốc 

 

Phù hợp với các yêu cầu pháp lý và các tiêu chuẩn đạo đức đã được thống nhất, các Giám đốc 

và những nhân sự điều hành chủ chốt của Công ty: 

 

(a) sẽ hành động trung thực, thiện chí và vì lợi ích tốt nhất của toàn Công ty; 

 

(b) có nghĩa vụ ủy thác đối với toàn bộ Công ty; 

 

(c) có nghĩa vụ cẩn thận và siêng năng trong việc hoàn thành các chức năng của văn 

phòng và thực hiện các quyền hạn gắn liền với văn phòng đó; 

 

(d) sẽ tiến hành phân tích cẩn thận tất cả các đề xuất được đưa ra trước Hội đồng quản 

trị; 

 

(e) sẽ hành động với mức độ kỹ năng được mong đợi từ các giám đốc và nhân sự điều 

hành chủ chốt của một công ty niêm yết công khai; 

 

(f) sẽ sử dụng quyền hạn của văn phòng cho mục đích thích hợp, vì lợi ích tốt nhất của 

Công ty nói chung; 

 

(g) sẽ chứng minh tính hợp lý về mặt thương mại trong việc ra quyết định; 

 

(h) sẽ không sử dụng sai thông tin có được với tư cách là các Giám đốc và các nhân sự 

điều hành chủ chốt; 

 

(i) sẽ không tiết lộ thông tin không công khai trừ khi việc tiết lộ được cho phép hoặc ủy 

quyền hợp pháp; 1 



 

 

 

(j) sẽ giữ bí mật, thông tin nhận được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ và thông 

tin đó vẫn là tài sản của Công ty mà từ đó có được thông tin và việc tiết lộ thông tin này, 

hoặc cho phép thông tin được tiết lộ là không phù hợp, trừ khi việc tiết lộ đó đã được 

người được cung cấp thông tin ủy quyền hoặc được pháp luật yêu cầu; 

 

(k) sẽ không lợi dụng chức vụ Giám đốc2 một cách không chính đáng hoặc sử dụng chức 

vụ này để trục lợi hoặc để cạnh tranh với Công ty; 

 

(l) sẽ không lợi dụng tài sản của Công ty hoặc sử dụng tài sản đó để trục lợi hoặc để cạnh 

tranh với Công ty; 

 

(m) sẽ bảo vệ và đảm bảo việc sử dụng hiệu quả tài sản của Công ty cho các mục đích 

kinh doanh hợp pháp; 1 

 

(n) sẽ không cho phép lợi ích cá nhân, hoặc lợi ích của bất kỳ người nào có liên quan, 

xung đột với lợi ích của Công ty; 

 

(o) có nghĩa vụ độc lập trong phán đoán và hành động và các giám đốc sẽ thực hiện tất 

cả các bước hợp lý để thỏa mãn về tính hợp lý của tất cả các quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

 

(p) sẽ đưa ra các yêu cầu hợp lý nhằm đảm bảo rằng Công ty đang hoạt động hiệu quả 

và hợp pháp, hướng tới đạt được các mục tiêu của mình; 

 

(q) sẽ không tham gia vào các hành vi có khả năng gây mất uy tín cho Công ty; 2 

 

(r) sẽ khuyến khích tất cả nhân viên đối xử công bằng với khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ 

cạnh tranh và các nhân viên khác của Công ty khi có các giao dịch xảy ra; 1 

 

(s) sẽ khuyến khích việc báo cáo hành vi trái pháp luật/phi đạo đức và tích cực thúc đẩy 

hành vi đạo đức và bảo vệ những người báo cáo vi phạm một cách thiện chí; 1 

 

(t) sẽ cung cấp thông tin chuyên môn cụ thể của họ một cách hào phóng cho Công ty; và 

 

(u) luôn có nghĩa vụ tuân thủ với tinh thần, cũng như văn bản của luật và các nguyên tắc 

của Điều lệ này. 2 

 

1 Từ Nguyên tắc Quản trị Doanh nghiệp của Hội đồng Quản trị doanh nghiệp ASX. 

 

2 Từ Bộ Quy tắc Ứng xử AICD. 

 

3.3 Kỳ vọng từ Giám đốc trong quá trình tham gia Hội đồng quản trị 

 



 

 

(a) Vì Hội đồng quản trị cần làm việc cùng nhau như một nhóm, nên các Giám đốc cần 

thiết lập một bộ tiêu chuẩn cho các cuộc họp Hội đồng quản trị. Tại Công ty, các Giám 

đốc được kỳ vọng phải, với thiện chí, cư xử theo cách phù hợp với các thủ tục được chấp 

nhận chung về việc tiến hành các cuộc họp tại tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 

Điều này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

 

(i) cư xử theo cách phù hợp với văn bản và tinh thần của Bộ Quy tắc Ứng xử; 

 

(ii) hành động theo cách chuyên nghiệp; 

 

(iii) hành động phù hợp với Điều lệ công ty và các chính sách của Hội đồng quản 

trị; 

 

(iv) giải quyết các vấn đề một cách tự tin, chắc chắn và thân thiện; 

 

(v) chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi sự kiện của Hội đồng quản trị hoặc Ủy ban; 

 

(vi) sử dụng phán đoán, ý thức thông thường và sự khéo léo khi thảo luận các vấn 

đề; 

 

(vii) giảm thiểu các cuộc trò chuyện và nhận xét không liên quan; 

 

(viii) đảm bảo rằng những người khác được tạo cơ hội hợp lý để đưa ra quan điểm 

của họ; 

 

(ix) không làm gián đoạn hoặc ngắt lời khi người khác đang phát biểu; và 

 

(x) đặc biệt nhạy cảm trong việc giải thích bất kỳ yêu cầu hoặc chỉ đạo nào từ Chủ 

tọa nhằm đảm bảo cuộc họp diễn ra có trật tự và với tinh thần tốt. 

 

(b) Giám đốc được kỳ vọng sẽ thẳng thắn trong các cuộc họp Hội đồng quản trị và có nhiệm 

vụ chất vấn, yêu cầu thông tin, nêu bất kỳ vấn đề nào và trình bày đầy đủ tất cả các khía cạnh 

của bất kỳ vấn đề nào mà Công ty phải đối mặt, và bỏ phiếu về bất kỳ giải pháp nào theo nhận 

định của riêng họ . 

 

(c) Tuy nhiên, bên ngoài phòng họp, Giám đốc sẽ hỗ trợ hình thành văn bản và tinh thần 

về các quyết định của Hội đồng quản trị trong các cuộc thảo luận với tất cả các bên liên 

quan bao gồm bất kỳ cổ đông, nhóm lợi ích đặc biệt, khách hàng, nhân viên, nhà cung 

cấp và bất kỳ bên nào khác. 

 

(d) Các Giám đốc sẽ giữ bí mật tất cả các cuộc thảo luận và cân nhắc của Hội đồng quản trị. 

Tương tự, tất cả các thông tin bí mật mà Giám đốc nhận được trong quá trình thực thi các 

nhiệm vụ của Giám đốc vẫn là tài sản của Công ty và không được thảo luận bên ngoài phòng 

họp. Việc tiết lộ, hoặc cho phép tiết lộ là không phù hợp, trừ khi việc tiết lộ đó được pháp luật 



 

 

yêu cầu, và trong mọi trường hợp không được tiết lộ nếu không có sự cho phép thích hợp. 

 

3.4 Xung đột lợi ích và giao dịch với các bên liên quan 

 

(a) Xung đột lợi ích  

 

(i) Giám đốc phải tiết lộ cho Hội đồng quản trị những xung đột thực tế hoặc tiềm 

ẩn có thể được cho là tồn tại một cách hợp lý giữa lợi ích của Giám đốc và lợi ích 

của Công ty. Khi được đề cử, các Giám đốc sẽ có cơ hội để tuyên bố bất kỳ lợi 

ích nào như vậy. 

 

(ii) Các Giám đốc nên cập nhật thông tin này bằng cách thông báo bằng văn bản 

cho Thư ký Công ty ngay khi họ nhận thức được bất kỳ mâu thuẫn nào. Các Giám 

đốc cũng phải thông báo cho Chủ tịch mọi tình huống xung đột lợi ích thực tế hoặc 

tiềm ẩn ngay khi có phát sinh. 

 

(iii) Hội đồng quản trị có thể yêu cầu Giám đốc thực hiện các bước hợp lý để loại 

bỏ xung đột lợi ích. Nếu Giám đốc không thể hoặc không muốn loại bỏ xung đột 

lợi ích thì Giám đốc phải tự mình vắng mặt trong phòng khi thảo luận và biểu quyết 

về các vấn đề có liên quan đến xung đột. Việc ra vào của Giám đốc có liên quan 

sẽ được Thư ký Công ty ghi biên bản. Các giám đốc không phải thông báo về 

xung đột hoặc tự vắng mặt theo mục 191 (2) hoặc mục 195 của Đạo luật doanh 

nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn khi: 

 

(A) xung đột lợi ích liên quan đến lợi ích chung cho tất cả các thành viên/cổ 

đông của Công ty; hoặc  

 

(B) Hội đồng quản trị thông qua một nghị quyết rằng: 

 

(1) xác định Giám đốc, bản chất và mức độ lợi ích của Giám đốc; 

và 

 

(2) tuyên bố rõ ràng rằng các Giám đốc khác hài lòng rằng lợi ích 

này sẽ không khiến Giám đốc liên quan bị loại khỏi cuộc thảo luận 

và/hoặc biểu quyết về vấn đề này. 

 

(b) Giao dịch với các bên liên quan 

 

(i) Các giao dịch với các bên liên quan bao gồm bất kỳ giao dịch tài chính nào giữa 

một Giám đốc hoặc cán bộ và Công ty và sẽ được báo cáo trong báo cáo nửa năm và 

hàng năm. 

 

(ii) Nói chung, Đạo luật doanh nghiệp yêu cầu các giao dịch với bên liên quan phải 

được cổ đông chấp thuận; Hội đồng quản trị không thể, ngoại trừ trong một số 



 

 

trường hợp hạn chế, chấp thuận các giao dịch này. Ví dụ về các trường hợp miễn 

trừ yêu cầu này xảy ra khi lợi ích tài chính được cung cấp theo các điều khoản 

hạn chế, hoặc được coi là thù lao hợp lý cho một cán bộ hoặc nhân viên. 

 

(iii) Hội đồng quản trị cũng quyết định rằng nếu một bên liên quan với Giám đốc 

hoặc cán bộ của Công ty nộp đơn thì Giám đốc hoặc cán bộ đó sẽ tự loại mình 

khỏi quy trình phê duyệt. 

 

(iv) "Bên liên quan" đối với quá trình này có định nghĩa được quy định trong mục 

228 của Đạo luật doanh nghiệp bao gồm: 

 

(A) vợ/chồng hoặc vợ/chồng trên thực tế của Giám đốc hoặc cán bộ; 

 

(B) cha mẹ, con trai hoặc con gái của Giám đốc hoặc cán bộ hoặc vợ/chồng 

hoặc vợ/chồng trên thực tế của họ; hoặc 

 

(C) một pháp nhân mà Giám đốc hoặc cán bộ hoặc một bên liên quan được 

định nghĩa tại đoạn (A) hoặc (B) có quyền kiểm soát về mặt lợi ích. 

 

3.5 Quy trình liên lạc khẩn cấp 

  

Do thỉnh thoảng cần có các quyết định khẩn cấp, các Giám đốc cần để lại cho Thư ký Công ty 

bất kỳ chi tiết liên lạc nào, cho chính họ hoặc cho một người biết vị trí của họ, để tất cả các Giám 

đốc có thể được liên lạc trong vòng 24 giờ trong trường hợp cần có một giải pháp bằng văn bản 

hoặc công việc kinh doanh khác. 

 

4. Vai trò của Chủ tịch 

 

Trong phạm vi có thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị là một Giám đốc độc lập và không phải là Giám đốc 

điều hành. Vai trò của Chủ tịch là một vai trò quan trọng trong Công ty. Chủ tịch được coi là Giám đốc 

"lãnh đạo" và sử dụng kinh nghiệm, kỹ năng và khả năng lãnh đạo của mình để tạo điều kiện cho các 

quá trình quản trị. Có hai khía cạnh chính đối với vai trò của Chủ tịch. Đó là vai trò của Chủ tịch trong 

phòng họp hội đồng quản trị và vai trò của Chủ tịch bên ngoài phòng họp. 

 

4.1 Bên trong phòng họp 

 

Bên trong phòng họp, vai trò của Chủ tịch là: 

 

(a) thiết lập và thông qua chương trình họp cửa Hội đồng quản trị với sự tham vấn của Giám 

đốc điều hành; 

 

(b) chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị; 

 

(c) đảm bảo có đủ thời gian trong cuộc họp Hội đồng quản trị để thảo luận về tất cả các mục 



 

 

trong chương trình bao gồm các vấn đề chiến lược; 

 

(d) rõ ràng về những gì Hội đồng quản trị phải đạt được, cả trong dài hạn và ngắn hạn; 

 

(e) cung cấp hướng dẫn cho các thành viên Hội đồng quản trị khác về những điều được mong 

đợi từ họ; 

 

(f) tạo điều kiện cho sự đóng góp hiệu quả của tất cả các giám đốc và thúc đẩy mối quan hệ 

mang tính xây dựng và tôn trọng giữa các giám đốc và giữa Hội đồng quản trị và ban quản lý; 

 

(g) đảm bảo rằng các cuộc họp của Hội đồng quản trị có hiệu quả trong việc: 

 

(i) các vấn đề phù hợp được xem xét trong cuộc họp (ví dụ, các vấn đề chiến lược và 

quan trọng); 

 

(ii) các vấn đề được xem xét một cách thận trọng và thấu đáo; 

 

(iii) tất cả các Giám đốc đều được tạo cơ hội để đóng góp hiệu quả; và 

 

(iv) Hội đồng Quản trị đưa ra các quyết định rõ ràng và các nghị quyết được ghi nhận; 

 

(h) thông báo tóm tắt cho tất cả các Giám đốc liên quan đến các vấn đề phát sinh tại các cuộc 

họp Hội đồng quản trị; 

 

(i) đảm bảo rằng các quyết định của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng; 

 

(j) đảm bảo rằng Hội đồng quản trị hành xử phù hợp với Quy tắc Ứng xử của mình; 

 

(k) Chủ tịch có quyền hành động và phát biểu thay mặt cho Hội đồng quản trị giữa các cuộc 

họp của Hội đồng quản trị, bao gồm việc tham vấn với Giám đốc điều hành. 

 

4.2 Bên ngoài phòng họp 

 

Bên ngoài phòng họp, vai trò của Chủ tịch là: 

 

(a) kết hợp với Giám đốc điều hành, thực hiện các hoạt động quan hệ công chúng thích hợp; 

 

(b) là người phát ngôn của Công ty tại ĐHCĐ và trong việc báo cáo các số liệu về kết quả hoạt 

động và lợi nhuận; 

 

(c) là đầu mối liên lạc chính giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành; 

 

(d) được Giám đốc điều hành thông báo đầy đủ về các sự kiện hiện tại về tất cả các vấn đề 

mà các Giám đốc có thể quan tâm; 



 

 

 

(e) thường xuyên xem xét với Giám đốc điều hành, và các cán bộ cấp cao khác do Giám đốc 

điều hành đề xuất, về tiến độ đối với các sáng kiến quan trọng và các vấn đề quan trọng mà 

Công ty phải đối mặt; và 

 

(f) cố vấn cho Giám đốc điều hành 

 

5. Vai trò của Thư ký Công ty 

 

5.1 Thư ký Công ty chịu trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình quản trị doanh 

nghiệp của Công ty và do đó chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo rằng các quy trình và 

thủ tục của Hội đồng quản trị hoạt động hiệu quả. Thư ký Công ty chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng quản trị, thông qua Chủ tịch, về tất cả các vấn đề quản trị và báo cáo trực tiếp với Chủ tịch 

với tư cách là đại diện của Hội đồng quản trị. Thư ký Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và 

miễn nhiệm và tất cả các Giám đốc đều có quyền tiếp cận Thư ký Công ty. 

 

5.2 Nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: 

 

(a) Các cuộc họp và biên bản 

 

(i) thông báo trước cho các giám đốc về cuộc họp của Hội đồng quản trị; 

 

(ii) đảm bảo rằng chương trình làm việc và các giấy tờ của Hội đồng quản trị khi 

được yêu cầu, được chuẩn bị và chuyển cho các Giám đốc trước các cuộc họp 

của Hội đồng quản trị; 

 

(iii) ghi chép, lưu giữ và phân phối các biên bản của tất cả các cuộc họp của Hội 

đồng quản trị và Ủy ban Hội đồng quản trị theo yêu cầu; 

 

(iv) duy trì một bộ hồ sơ đầy đủ các giấy tờ của Hội đồng quản trị tại văn phòng 

chính của Công ty, chuẩn bị và tham dự tất cả các cuộc họp đại hội đồng thường 

niên và bất thường của Công ty; 

 

(v) ghi chép, lưu giữ và phân phối các biên bản của tất cả các cuộc họp đại hội 

đồng của Công ty. 

 

(b) Tuân thủ 

 

(i) giám sát chương trình tuân thủ của Công ty và đảm bảo việc tuân thủ và các 

nghĩa vụ báo cáo của Công ty được đáp ứng; 

 

(ii) đảm bảo tất cả các yêu cầu của ASIC, ATO và bất kỳ cơ quan quản lý nào 

được đáp ứng đầy đủ; và 

 



 

 

(iii) tư vấn về các nguyên tắc quản trị công ty và trách nhiệm của Giám đốc. 

 

(c) Quản trị 

(i) duy trì Sổ tập hợp Chính sách Công ty theo phê duyệt của Hội đồng quản trị; 

 

(ii) duy trì, cập nhật và đảm bảo rằng tất cả các Giám đốc đều có quyền truy cập 

vào bản sao cập nhật của Điều lệ Hội đồng quản trị và các tài liệu quản trị liên 

quan; 

 

(iii) duy trì danh sách đầy đủ các ủy quyền; 

 

(iv) báo cáo tại các cuộc họp Hội đồng quản trị về các tài liệu được thực hiện theo giấy 

ủy quyền, hoặc dưới con dấu chung; và 

 

(v) bất kỳ nhiệm vụ nào khác mà Chủ tịch hoặc Hội đồng quản trị có thể yêu cầu. 

 

6. Vai trò của Giám đốc điều hành 

 

6.1 Giám đốc Điều hành chịu trách nhiệm về việc đạt được các mục tiêu và tầm nhìn của Công 

ty trong tương lai, phù hợp với các chiến lược, chính sách, chương trình và yêu cầu hoạt động 

đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Vị trí này báo cáo trực tiếp với HĐQT. 

 

6.2 Nếu không có Giám đốc điều hành được bổ nhiệm vào bất kỳ thời điểm nào, Hội đồng quản 

trị sẽ chỉ định một Giám đốc khác đảm nhận vai trò/trách nhiệm được giao cho Giám đốc điều 

hành theo Điều lệ Hội đồng quản trị này. 

 

6.3 Mục tiêu chính của Giám đốc Điều hành là đảm bảo sự thành công liên tục của Công ty thông 

qua việc chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của việc quản lý và phát triển Công ty. Giám 

đốc điều hành có tầm quan trọng tiên quyết đối với Công ty trong việc hướng dẫn Công ty phát 

triển những cách thức mới và giàu trí tưởng tượng để giành chiến thắng và tiến hành kinh doanh. 

Giám đốc điều hành phải có kiến thức và uy tín về ngành để đáp ứng các yêu cầu của vai trò 

này. 

 

6.4 Giám đốc Điều hành sẽ, khi quy mô, tính chất và quy mô hoạt động của Công ty yêu cầu, sẽ 

quản lý một đội ngũ nhân sự điều hành chịu trách nhiệm về tất cả các chức năng góp phần vào 

sự thành công của Công ty. 

 

6.5 Các trách nhiệm cụ thể của Giám đốc điều hành sẽ bao gồm: 

 

(a) cùng với Hội đồng quản trị phát triển tầm nhìn, giá trị và mục tiêu của Công ty; 

 

(b) chịu trách nhiệm về việc đạt được các mục tiêu của công ty; 

 

(c) phát triển các chiến lược và kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để 



 

 

đạt được tầm nhìn và các mục tiêu kinh doanh tổng thể của Công ty; 

 

(d) chuẩn bị các kế hoạch kinh doanh và báo cáo với quản lý cấp cao; 

 

(e) cùng với Hội đồng quản trị phát triển định nghĩa về chiến lược công ty đang thực hiện; 

 

(f) thực hiện và giám sát chiến lược và báo cáo/trình bày với Hội đồng quản trị về các 

sáng kiến hiện tại và tương lai; 

 

(g) tư vấn cho Hội đồng quản trị về cơ cấu tổ chức hiệu quả nhất và giám sát việc thực 

hiện điều này; 

 

(h) đánh giá các cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty; 

 

(i) chịu trách nhiệm đối với các đề xuất chi tiêu vốn lớn để đảm bảo phù hợp với chiến 

lược của công ty và tính hợp lý trên cơ sở kinh tế; 

 

(j) duy trì lợi thế cạnh tranh thông qua việc tối đa hóa các nguồn lực sẵn có, khuyến khích 

sự cam kết của nhân viên và điều chỉnh văn hóa doanh nghiệp một cách chiến lược với 

các mục tiêu của tổ chức; 

 

(k) thiết lập và duy trì các mối quan hệ hiệu quả và tích cực với các thành viên Hội đồng 

quản trị, cổ đông, khách hàng, nhà cung cấp và các liên lạc viên khác của chính phủ và 

doanh nghiệp; 

 

(l) đảm nhận vai trò người phát ngôn chính của Công ty; 

 

(m) đề xuất các chính sách cho Hội đồng quản trị liên quan đến một loạt các vấn đề tổ 

chức bao gồm ủy quyền, tư vấn và khuyến khích hiệu suất; 

 

(n) đảm bảo tuân thủ luật định, luật pháp và quy định cũng như tuân thủ các chính sách 

và tiêu chuẩn của công ty; 

 

(o) đảm bảo có các chính sách và thực hành quản lý rủi ro thích hợp; 

 

(p) phát triển và thúc đẩy những nhân viên báo cáo trực tiếp và các nhóm tương ứng của 

họ; 

 

(q) lựa chọn và bổ nhiệm các nhân viên chủ chốt khi được yêu cầu (báo cáo trực tiếp); và 

 

(r) đảm bảo có một hệ thống đánh giá nhân viên thích hợp trong Công ty. 

  



 

 

Phần B – Quy trình của Hội đồng quản trị 
 

1. Họp Hội đồng quản trị 

 

1.1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị là một hợp phần cơ bản của các quy trình quản trị. Mỗi cuộc 

họp Hội đồng quản trị đều rất quan trọng, vì đây là cơ hội chính để các giám đốc: 

 

(a) thu thập và trao đổi thông tin với đội ngũ quản lý cấp cao; 

 

(b) thu thập và trao đổi thông tin với nhau; và 

 

(c) đưa ra các quyết định. 

 

1.2 Chương trình họp của Hội đồng quản trị cũng quan trọng không kém vì điều này định hình 

luồng thông tin và các cuộc thảo luận tiếp theo. 

 

.3 Tần suất họp 

 

Với quy mô của Công ty và quy mô hoạt động của mình, Hội đồng quản trị sẽ họp khoảng mười 

lần mỗi năm nhưng không ít hơn sáu lần mỗi năm và, trừ khi có thỏa thuận khác, các Ủy ban 

thường sẽ họp hàng quý. Nếu các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ủy ban được lên lịch trong 

cùng một tháng, nếu có thể, các cuộc họp Ủy ban sẽ diễn ra trước cuộc họp Hội đồng quản trị ít 

nhất một tuần để cho phép lưu hành biên bản cuộc họp Ủy ban trước cuộc họp Hội đồng quản 

trị. 

 

1.4 Thời gian và địa điểm họp 

 

Hội đồng quản trị thường họp tại các văn phòng của Công ty ở Úc. Thời gian bắt đầu sẽ khác 

nhau tùy thuộc vào chương trình của từng cuộc họp riêng lẻ, sự sẵn có của những người tham 

gia chính và địa điểm cuộc họp diễn ra. 

 

1.5 Ngôn ngữ cuộc họp 

 

Nếu một Giám đốc không nói được ngôn ngữ mà cuộc họp Hội đồng quản trị được đề xuất tổ 

chức và các tài liệu quan trọng bằng văn bản, các quy trình sẽ được thông qua để đảm bảo rằng 

Giám đốc hiểu và có thể đóng góp vào các cuộc thảo luận tại các cuộc họp đó và hiểu và thực 

hiện các nghĩa vụ của họ liên quan các tài liệu đó. 

 

1.6 Chu kỳ cuộc họp 

 

Khi quy mô của Công ty và quy mô hoạt động của Công ty đảm bảo điều đó, và để hỗ trợ các quy trình 

của Hội đồng quản trị diễn ra suôn sẻ, Hội đồng quản trị sẽ áp dụng một chu kỳ hàng tháng cụ thể như 

sau. Chu kỳ chỉ định cho phép các thành viên Hội đồng quản trị bảy ngày để xem xét chương trình và 

các giấy tờ của Hội đồng quản trị để tiết kiệm thời gian quý báu tại các cuộc họp bằng cách chuẩn bị 



 

 

cho các cuộc thảo luận và cho phép họ làm rõ hoặc tìm kiếm thêm thông tin về các mục không rõ ràng. 

 

Trong các trường hợp bình thường và khi được bảo đảm, các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ thực 

hiện theo chu kỳ hàng tháng như sau: 

 

Nội dung        Ngày 

Dự thảo chương trình do Thư ký Công ty soạn thảo    trước 7 ngày 

 

Thư ký Công ty cập nhật các hành động phát sinh từ cuộc họp trước  trước 7 ngày 

 

Thư ký Công ty xem xét chương trình được đề xuất với Chủ tịch   trước 7 ngày 

 

Giấy tờ và chương trình làm việc của Hội đồng được hoàn thành   trước 3 ngày 

 

Giấy tờ được in hoặc phân phối điện tử qua email     trước 3 ngày 

 

Tất cả các giấy tờ được chuyển đến những người tham dự  

cuộc họp Hội đồng quản trị         trước 3 ngày 

 

Họp hội đồng quản trị        ngày 0 

 

Biên bản dự thảo gửi cho Chủ tịch      sau 3-5 ngày 

 

Biên bản dự thảo gửi cho Giám đốc       sau 6-10 ngày 

 

Tất cả các ngày nêu trên được tính liên quan đến ngày họp Hội đồng quản trị (ngày 0). 

 

Xin lưu ý rằng đây chỉ là một chu kỳ chỉ định. Thời gian thực tế của các sự kiện dẫn đến và theo dõi 

từ các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh xung quanh mỗi cuộc họp riêng lẻ. 

 

1.7 Tiến hành cuộc họp 

 

Chủ tọa sẽ xác định mức độ trang trọng cần thiết tại mỗi cuộc họp trong khi vẫn duy trì quy ước  

của các cuộc họp đó. Như vậy, Chủ tịch sẽ:  

a) đảm bảo rằng tất cả các thành viên đều được lắng nghe; 

 

(b) có đủ quyền kiểm soát để đảm bảo rằng quyền hạn của Chủ tịch được công nhận. 

Điều này có thể yêu cầu một mức độ trang trọng được đưa ra nếu điều này là cần thiết 

để thúc đẩy cuộc thảo luận; 

 

(c) cẩn thận để các quyết định được hiểu đúng và được ghi chép đầy đủ; và 

 

(d) đảm bảo rằng các quyết định và cuộc tranh luận được hoàn thành với một nghị quyết 

chính thức ghi lại các kết luận đã đạt được. 



 

 

 

1.8 Số lượng đại biểu quy định và biểu quyết tại các cuộc họp 

 

Để một quyết định của Hội đồng có hiệu lực, phải có đủ số lượng Giám đốc có mặt. Một số lượng 

đại biểu quy định sẽ có hai Giám đốc có mặt trực tiếp hoặc qua thiết bị liên lạc tức thời hoặc theo 

quy định khác trong Điều lệ Công ty. Các câu hỏi phát sinh tại các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ 

được quyết định bởi đa số phiếu của các Giám đốc có mặt và có quyền biểu quyết. 

 

1.9 Ra quyết định khẩn cấp 

 

Nghị quyết bằng văn bản do tất cả các Giám đốc ký sẽ có giá trị và hiệu lực như thể nó đã được thông 

qua tại cuộc họp của các Giám đốc được triệu tập và tổ chức hợp lệ và theo các quy định khác của 

Điều lệ Công ty. 

 

2. Chương trình họp Hội đồng quản trị 

 

2.1 Nội dung chương trình làm việc 

 

Chương trình làm việc sẽ được chuẩn bị cho mỗi cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ủy ban. 

 

2.2 Chuẩn bị chương trình làm việc 

 

Thư ký Công ty, với sự tham vấn của Chủ tịch và Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm chuẩn 

bị chương trình cho mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, bất kỳ Giám đốc nào cũng có thể 

yêu cầu bổ sung các mục vào chương trình làm việc cho các cuộc họp sắp tới. 

 

3. Giấy tờ 

 

3.1 Chuẩn bị và lưu hành các giấy tờ của Hội đồng quản trị 

 

Thư ký Công ty cùng với Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm chuẩn bị và lưu hành các giấy tờ của 

Hội đồng quản trị nếu chúng được yêu cầu. Các giấy tờ của Hội đồng quản trị nếu được yêu cầu sẽ 

được chuyển cho các Giám đốc trước cuộc họp Hội đồng quản trị. Nếu một tài liệu của Hội đồng quản 

trị liên quan đến một vấn đề mà trong đó có xung đột lợi ích được biết đến với một Giám đốc cụ thể 

thì tài liệu đó sẽ được Thư ký Công ty xóa bỏ theo chỉ thị của Chủ tịch, khỏi bộ giấy tờ Hội đồng quản 

trị được gửi cho Giám đốc đó. Trong trường hợp Chủ tịch có xung đột lợi ích, Hội đồng quản trị sẽ bổ 

nhiệm một Giám đốc khác để đưa ra quyết định cuối cùng về việc chuyển giao các giấy tờ của Hội 

đồng quản trị cho Chủ tịch. 

 

3.2 Lưu giữ các giấy tờ của Hội đồng quản trị 

 

Thư ký Công ty lưu giữ một bộ giấy tờ đầy đủ của Hội đồng quản trị tại trụ sở Công ty. Tuy nhiên, 

các Giám đốc riêng lẻ có thể lưu giữ các giấy tờ Hội đồng quản trị của riêng họ ở một vị trí an 

toàn. 



 

 

 

4. Biên bản hội đồng quản trị 

 

Biên bản phải là một bản tóm tắt ngắn gọn các vấn đề được thảo luận tại Cuộc họp Hội đồng 

Quản trị. Biên bản sẽ bao gồm tài liệu tham khảo ngắn gọn đến các giấy tờ liên quan của Hội 

đồng quản trị được lập thành bảng cộng với bất kỳ nghị quyết chính thức nào đã được các Giám 

đốc thông qua. Tất cả các quyết định sẽ được ghi vào biên bản bằng một nghị quyết chính thức. 

 

5. Lịch của Hội đồng quản trị 

 

Để phân bổ công việc đồng đều trong mỗi năm tài chính, Hội đồng Quản trị sẽ áp dụng Lịch Hội 

đồng quản trị 12 tháng. Bao gồm tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị và Ủy ban đã lên lịch cũng 

như các hoạt động chính của công ty và Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện trong những tháng 

cụ thể. Sau khi bắt đầu triển khai, lịch này sẽ được cập nhật và phê duyệt trước khi bắt đầu mỗi 

năm tài chính. 

 

6. Ủy ban 

 

Khi quy mô của Công ty và quy mô hoạt động của Công ty đảm bảo, Hội đồng quản trị sẽ thành 

lập các ủy ban sau: 

(a) Ủy ban Kiểm toán và Rủi ro; và 

 

(b) Ủy ban Thù lao và Đề cử. 

 

Tại ngày lập Điều lệ Hội đồng quản trị này, Hội đồng Quản trị chưa thành lập: 

 

(c) Ủy ban Kiểm toán và Rủi ro; và 

 

(d) Ủy ban Thù lao và Đề cử. 

 

Điều lệ Ủy ban cho từng Ủy ban này có trên trang web của Công ty. 

  



 

 

Phần C – Chức năng chính của Hội đồng quản trị 
 

1. Hội đồng quản trị và chiến lược 

 

Hội đồng quản trị sẽ thông qua một quy trình hoạch định chiến lược chính thức thể hiện rõ vai trò 

và mức độ tham gia tương ứng của Hội đồng quản trị, quản lý cấp cao và các nhân viên khác và 

sẽ xem xét kế hoạch chiến lược cho Công ty một cách thường xuyên. 

 

2. Liên hệ và vai trò cố vấn 

 

2.1 Vai trò cố vấn cho Giám đốc điều hành 

 

Một nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng quản trị là cung cấp hướng dẫn phù hợp cho Giám đốc 

Điều hành về các ý tưởng và thách thức. Nhận thức được rằng mối quan hệ giữa Giám đốc điều 

hành và Hội đồng quản trị là rất quan trọng đối với việc quản trị công ty hiệu quả, các Giám đốc 

nên đưa ra lời khuyên thẳng thắn và trung thực cho Giám đốc điều hành. Chủ tịch được kỳ vọng 

sẽ đóng vai trò quan trọng trong vai trò này và sẽ duy trì liên lạc thường xuyên với Giám đốc điều 

hành. 

 

Tất cả các lời khuyên nên mang tính xây dựng và được đưa ra theo một cách tích cực. Khi thích 

hợp, các Giám đốc nên đề xuất các cố vấn thay thế nếu họ cảm thấy không được đào tạo đầy 

đủ để hỗ trợ. 

 

2.2 Giao thức tương tác với các bên nội bộ và bên ngoài 

 

(a) Liên hệ và bình luận với truyền thông 

Hội đồng quản trị đã chỉ định Giám đốc điều hành hoặc Chủ tịch (nếu thích hợp) để 

phát biểu với báo chí về các vấn đề liên quan đến Công ty. Khi phát biểu với báo chí, 

Giám đốc điều hành hoặc Chủ tịch sẽ không bình luận về các thông tin gây ảnh hưởng 

tới giá chưa được công bố cho cơ quan có liên quan, tuy nhiên, họ có thể làm rõ 

những thông tin đã công bố trước đó. Để hỗ trợ việc bảo vệ chống lại việc vô tình tiết 

lộ thông tin gây ảnh hưởng về giá, Giám đốc điều hành và Chủ tịch sẽ được thông 

báo về những gì Công ty đã tiết lộ trước đó với thị trường về bất kỳ vấn đề nào trước 

khi thông báo cho bất kỳ ai bên ngoài Công ty. 

 

Tùy thuộc vào các chính sách của Hội đồng quản trị và bất kỳ ủy ban nào mà Hội đồng 

quản trị có thể bổ nhiệm vào từng thời điểm, Chủ tịch có quyền nhận xét về: 

 

(i) kết quả hàng năm và nửa năm tại thời điểm công bố báo cáo hàng năm hoặc 

nửa năm; 

 

(ii) các nghị quyết đưa ra Đại hội đồng Công ty; 

 

(iii) thay đổi về các Giám đốc, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thành phần của Hội 



 

 

đồng quản trị hoặc các quy trình của Hội đồng quản trị; 

 

(iv) bất kỳ suy đoán nào liên quan đến các cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc kết 

quả của các cuộc họp Hội đồng quản trị; và 

 

(v) các vấn đề khác liên quan cụ thể đến cổ đông. 

 

Tùy thuộc vào các chính sách của Hội đồng quản trị và bất kỳ ủy ban nào mà Hội 

đồng quản trị có thể bổ nhiệm vào từng thời điểm, Giám đốc điều hành được ủy 

quyền nhận xét về: 

 

(i) triển vọng tương lai của Công ty; 

 

(ii) bất kỳ vấn đề vận hành nào; 

 

(iii) các câu hỏi trên phương tiện truyền thông liên quan đến các vấn đề 

hoạt động phản ánh tích cực hoặc tiêu cực về Công ty; 

 

(iv) các hành động pháp lý được đề xuất hoặc thực tế; và 

 

(v) các câu hỏi và thảo luận chung về ngành của Công ty. 

 

Xem Quy tắc Ứng xử để biết thêm thông tin liên quan đến hành vi của Nhân 

viên và Chính sách Công khai liên tục và Truyền thông để biết thêm thông tin 

liên quan đến việc trao đổi thông tin với các bên bên ngoài. 

 

(b) Thông tin liên lạc bên ngoài bao gồm các tóm tắt phân tích và trả lời các câu hỏi của 

Cổ đông. 

 

Công ty công bố kết quả hoạt động và tài chính của mình ra thị trường hàng năm/nửa 

năm/quý cũng như thông báo cho thị trường về các sự kiện khác trong năm khi chúng xảy 

ra. Các báo cáo tài chính hàng năm, nửa năm và hàng quý, thông cáo báo chí và bài phát 

biểu của ĐHCĐ đều được báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền thích hợp. Vì tất cả các 

thông tin tài chính được công bố, Công ty sẽ chỉ nhận xét về các sai sót thực tế trong 

thông tin và các giả định cơ bản khi nhận xét về các dự báo tài chính của các nhà phân 

tích thị trường, chứ không tự nhận xét về các dự báo đó. 

 

Ngoài những tiết lộ trên, Công ty còn tiến hành các cuộc họp giao ban và thảo luận với 

các nhà phân tích và nhà đầu tư tổ chức. Tuy nhiên, thông tin gây ảnh hưởng về giá sẽ 

không được thảo luận trừ khi thông tin cụ thể đó đã được công bố chính thức ra thị trường 

trước đó thông qua một thông báo. Các slide và bài thuyết trình được sử dụng trong các 

cuộc họp giao ban cũng sẽ được phát hành ngay trước khi cuộc họp được đưa ra thị 

trường. 

 



 

 

Sau khi kết thúc mỗi cuộc họp hoặc thảo luận nếu có thông tin gây ảnh hưởng về giá 

được tiết lộ thì thông tin này sẽ được công bố ngay ra thị trường. 

 

2.3 Tiếp đãi và quà tặng  

 

Mặc dù Công ty nhận thấy rằng thỉnh thoảng cần phải đưa ra hoặc chấp nhận các phép lịch sự kinh 

doanh thông thường phù hợp với các thông lệ kinh doanh có đạo đức, nhưng các Giám đốc và các 

cán bộ sẽ không đòi hỏi những điều này và sẽ không nhận quà tặng, dịch vụ, lợi ích hoặc tiếp đãi mà 

có thể ảnh hưởng, hoặc có vẻ ảnh hưởng đến hành vi của các Giám đốc và các cán bộ trong việc đại 

diện cho Công ty. 

 

Tham khảo Chính sách Chống Hối lộ và Chống Tham nhũng của Công ty để biết thêm thông tin. 

 

3. Giám sát 

 

Một chức năng thiết yếu khác của Hội đồng quản trị là giám sát hoạt động của tổ chức trong việc 

thực hiện chiến lược và kết quả hoạt động tổng thể. 

 

4. Quản lý rủi ro và tuân thủ 

 

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, xem xét và đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của 

hệ thống tuân thủ và rủi ro của Công ty. Hội đồng quản trị có một kiểm toán viên độc lập bên 

ngoài, chịu trách nhiệm xác minh các hệ thống tuân thủ của Công ty và báo cáo cho Hội đồng 

quản trị về các hệ thống đó. 

 

Vì quản lý rủi ro là một thành phần phức tạp và quan trọng trong quản trị của Công ty, nên Hội 

đồng Quản trị đã thành lập Ủy ban Kiểm toán và Rủi ro để giám sát và hướng dẫn chi tiết về chủ 

đề này. Giám đốc điều hành sẽ chịu trách nhiệm triển khai các hệ thống rủi ro thích hợp trong 

Công ty. Các khía cạnh của quá trình này có thể được ủy quyền. Tham khảo Điều lệ Ủy ban Kiểm 

toán và Quản lý Rủi ro. 

 

Hệ thống quản lý rủi ro sẽ dựa trên Tiêu chuẩn ISO 31000: 2018. 

 

Quản lý rủi ro được coi là một quá trình quản trị và điều hành then chốt. Đây không phải là một 

hoạt động đơn thuần để đảm bảo tuân thủ quy định. Do đó, các mục tiêu chính của hệ thống 

quản lý rủi ro tại Công ty sẽ là đảm bảo: 

 

(a) tất cả các nguồn cơ hội tiềm ẩn và gây hại cho Công ty (cả hiện tại và tiềm năng) đều 

được xác định, phân tích và xử lý thích hợp; 

 

(b) các quyết định kinh doanh trong toàn Công ty cân bằng hợp lý giữa rủi ro và phần 

thưởng; 

 

(c) đạt được tuân thủ quy định và tính toàn vẹn trong báo cáo; và 



 

 

(d) Quản lý cấp cao, Hội đồng quản trị và các nhà đầu tư hiểu rõ hồ sơ rủi ro của Công 

ty. 

 

Phù hợp với các mục tiêu này, hệ thống quản lý rủi ro sẽ bao gồm: 

 

(e) rủi ro hoạt động; 

 

(f) báo cáo tài chính; và 

 

(g) tuân thủ. 

 

Ủy ban Kiểm toán và Rủi ro xem xét tất cả các chiến lược và mua bán chính về tác động 

của chúng đối với rủi ro mà Công ty phải đối mặt và đưa ra các khuyến nghị thích hợp 

cho Hội đồng quản trị. Hàng năm, Công ty xem xét các hoạt động của mình để cập nhật 

hồ sơ rủi ro của mình. Điều này xảy ra cùng với quá trình lập kế hoạch chiến lược. 

 

Ủy ban Kiểm toán và Rủi ro sẽ lập một báo cáo hàng quý về những lĩnh vực rủi ro đã 

được xác định. Ngoài ra, như được nêu rõ trong Khuyến nghị 4.2 của các Nguyên tắc và 

Khuyến nghị về Quản trị doanh nghiệp của Hội đồng Quản trị doanh nghiệp ASX (ấn bản 

lần thứ 4), Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính cung cấp một văn bản đảm bảo 

rằng ý kiến của họ, rằng các hồ sơ tài chính của Công ty cho bất kỳ giai đoạn tài chính 

nào đều được duy trì phù hợp, tuân thủ các chuẩn mực kế toán phù hợp và đưa ra cái 

nhìn trung thực và công bằng về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty, được hình 

thành trên cơ sở hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ hợp lý đang hoạt động hiệu 

quả. 

 

Công ty lập một số báo cáo định kỳ, bao gồm Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính 

nửa năm, báo cáo hoạt động hàng quý và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Công ty đã thực 

hiện các quy trình để xem xét và xác nhận tính chính xác và hợp lý của các thông tin trong 

các báo cáo này ở cả cấp quản lý và Hội đồng quản trị, bao gồm cả trường hợp báo cáo 

của công ty thuộc loại này không bị kiểm toán viên bên ngoài kiểm tra hoặc soát xét. Ban 

Giám đốc chuẩn bị các thông tin công bố trong các báo cáo này, theo đó các chuyên gia 

về vấn đề và các giám đốc điều hành có liên quan xem xét và phê duyệt các thông tin 

công bố, sau đó được Giám đốc điều hành của Công ty xem xét và được Hội đồng quản 

trị phê duyệt. Trong trường hợp cần phải xem xét thêm về pháp lý hoặc tài chính, việc tiết 

lộ thông tin được đề xuất sẽ được thông qua các cố vấn, luật sư hoặc kiểm toán viên của 

Công ty (nếu thích hợp) để xem xét. 

 

Như được quy định trong Khuyến nghị 4.3 của các Nguyên tắc và Khuyến nghị về Quản 

trị doanh nghiệp của Hội đồng Quản trị doanh nghiệp ASX (ấn bản lần thứ 4), công ty xác 

minh các báo cáo giai đoạn của công ty hoặc báo cáo cụ thể cho ASX không được kiểm 

toán hoặc xem xét thông qua việc sử dụng chuyên môn nội bộ và bên ngoài có liên quan 

phụ thuộc vào tính trọng yếu của báo cáo bao gồm các các cố vấn kỹ thuật, tài chính, 

doanh nghiệp hoặc pháp lý. Một ví dụ bao gồm báo cáo kết quả thăm dò cho ASX sẽ do 



 

 

Nhà địa chất của Công ty soạn thảo, được Giám đốc thăm dò, Giám đốc điều hành và 

Người có thẩm quyền xem xét trước khi lưu hành cho Hội đồng quản trị. 

 

5. Phân quyền 

 

Các Giám đốc chịu trách nhiệm về bất kỳ sự ủy quyền nào trong trách nhiệm của họ liên quan 

đến hoạt động của công ty. Do đó, họ quyết định với tư cách là Hội đồng quản trị những vấn đề 

của Công ty được giao cho các Giám đốc hoặc ban quản lý cụ thể. Ngoài ra, họ còn vạch ra 

những biện pháp kiểm soát nào được áp dụng để giám sát hoạt động của những quyền hạn được 

giao phó này. 

 

Do đó, các Giám đốc cá nhân không có thẩm quyền cá nhân để tham gia vào việc quản lý hàng 

ngày của Công ty bao gồm việc đưa ra bất kỳ đại diện hoặc thỏa thuận nào với các công ty thành 

viên, nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên hoặc các bên hoặc tổ chức khác. 

 

Ngoại lệ đối với nguyên tắc này xảy ra khi Hội đồng quản trị ủy quyền rõ ràng quyền hạn cho cá 

nhân một Giám đốc. Ngoài ra, tất cả các Giám đốc Điều hành sẽ được giao quyền đáng kể dựa 

trên vị trí quản lý của họ. 

 

Tương tự như vậy, các Ủy ban và các thành viên của mình yêu cầu các ủy quyền cụ thể từ Hội 

đồng nói chung và những ủy quyền này sẽ có trong Điều khoản tham chiếu tương ứng của mỗi 

Ủy ban. 

 

5.1 Ủy quyền nói chung 

 

Nhìn chung, HĐQT ủy thác tất cả các quyền hạn được yêu cầu để thực hiện hiệu quả công việc 

kinh doanh của Công ty. Dưới đây là các trường hợp ngoại lệ đối với những sự ủy quyền này, 

theo đó Hội đồng quản trị hoặc Ủy ban thích hợp bảo lưu các quyền hạn như đã nêu. 

 

5.2 Các quyết định cần sự chấp thuận của Hội đồng quản trị 

 

Ngoài những quyết định yêu cầu phê duyệt theo Điều lệ Ủy ban tương ứng (nếu có), các quyết 

định sau đây phải được chuyển đến Hội đồng để phê duyệt: 

 

(a) phát hành cổ phiếu của Công ty; 

 

(b) mua, bán hoặc định đoạt tài sản vượt quá số lượng quy định trong ma trận phê duyệt 

của Công ty; 

 

(c) thành lập, mua lại hoặc bán các công ty con của hoặc bất kỳ công ty nào trong Công 

ty, tham gia vào các công ty khác hoặc giải thể hoặc bán sự tham gia của Công ty vào 

các công ty khác (bao gồm cả dự án liên doanh); 

 

(d) mua hoặc bán quyền bằng sáng chế, quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký, giấy phép 



 

 

hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty; 

 

(e) thành lập, giải thể hoặc di dời văn phòng chi nhánh hoặc các văn phòng, nhà máy và 

cơ sở khác; 

 

(f) bắt đầu các hoạt động kinh doanh mới, chấm dứt các hoạt động kinh doanh hiện tại 

hoặc thực hiện các thay đổi lớn đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty; 

 

(g) phê duyệt và/hoặc thay đổi kế hoạch kinh doanh hàng năm (bao gồm cả kế hoạch tài 

chính) cho Công ty hoặc bất kỳ bộ phận nào của Công ty; 

 

(h) nhận hoặc cấp các khoản vay vượt quá số tiền đặt ra trong ma trận phê duyệt của 

Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn, việc đặt lệnh tín dụng, phát hành kỳ phiếu hoặc 

các khoản vay chứng chỉ nhận nợ); 

 

(i) cấp chứng khoán dưới bất kỳ hình thức nào; 

 

(j) cấp các khoản vay cho cán bộ hoặc nhân viên của Công ty và nhận bảo lãnh cho các 

cán bộ và nhân viên của Công ty; 

 

(k) ký kết các thỏa thuận cho các phúc lợi xã hội định kỳ, tự nguyện hoặc bổ sung, các 

thỏa thuận hưu bổng hoặc các thỏa thuận để tăng lương; 

 

(l) xác định tổng số tiền thưởng cho cán bộ và nhân viên Công ty; 

 

(m) xác định việc bổ nhiệm, chấm dứt, kéo dài thời gian làm việc hoặc sửa đổi các điều 

kiện tuyển dụng thành viên Hội đồng quản trị; và 

 

(n) cấp hoặc thu hồi giấy ủy quyền hoặc quyền hạn để ký và/hoặc đại diện cho Công ty. 

  



 

 

Phần D – Cải thiện liên tục 
 

1. Bảo mật đối với giám đốc 

 

1.1 Giao thức tìm kiếm thông tin 

 

Các giám đốc sẽ tuân thủ quy trình sau khi tìm kiếm thông tin: 

 

(a) tiếp cận Giám đốc điều hành để yêu cầu các dữ liệu cần thiết; 

 

(b) nếu dữ liệu không được cung cấp, thì liên hệ với Chủ tịch; và 

 

(c) nếu thông tin vẫn chưa được cung cấp, thì viết thư cho tất cả Hội đồng quản trị nêu 

chi tiết thông tin được yêu cầu, mục đích của thông tin và người mà Giám đốc dự định 

tiếp cận để có được thông tin. 

 

1.2 Tiếp cận với tư vấn chuyên môn 

 

Một Giám đốc của Công ty phải thực hiện các phán quyết độc lập và có cân nhắc về các vấn đề. 

Để đáp ứng kỳ vọng này, đôi khi, một Giám đốc có thể cần xin ý kiến chuyên gia độc lập về các 

vấn đề đó. Tất cả các Giám đốc có thẩm quyền cá nhân để cam kết công ty trả tới $ 5.000 mỗi 

năm cho tư vấn chuyên môn. 

 

Trước khi tìm kiếm tư vấn chuyên môn, một giám đốc phải thông báo cho Chủ tịch về bản chất 

của ý kiến hoặc thông tin được tìm kiếm, lý do đưa ra tư vấn, các điều khoản tham chiếu cho tư 

vấn và chi phí ước tính của tư vấn đó. Trong trường hợp có nhiều hơn một Giám đốc đang tìm 

kiếm tư vấn về một vấn đề duy nhất, Chủ tịch sẽ cố gắng điều phối việc cung cấp tư vấn đó. 

 

Nếu chi phí tư vấn chuyên môn có khả năng vượt quá $ 5.000, Giám đốc phải xin quyền Chủ tịch 

trước khi mời một chuyên gia bên ngoài. Chủ tịch đã ủy quyền cho phép các khoản chi lên đến 

$ 10.000. Nếu Chủ tịch từ chối ủy quyền, Giám đốc có quyền tìm kiếm thẩm quyền từ Hội đồng 

quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị tiếp theo. Nếu chi phí tư vấn chuyên môn có khả năng 

vượt quá $ 10.000, thì cần phải có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị đối với sự tham gia của 

chuyên gia bên ngoài. 

 

Những tư vấn như vậy cần được tiếp nhận thay mặt cho toàn thể Hội đồng quản trị. 

 

1.3 Tiếp cận tài liệu của Hội đồng quản trị  

 

Các Giám đốc có quyền tiếp cận các giấy tờ, tài liệu của hội đồng quản trị theo quy định của Đạo 

luật doanh nghiệp. Quyền truy cập như vậy cần được cung cấp kịp thời. 

 

1.4 Bảo hiểm 

 



 

 

Công ty hiện đang nắm giữ Chính sách Bảo hiểm cho các Giám đốc và Nhân viên. Công ty sẽ 

đảm bảo rằng tất cả các Giám đốc và Nhân viên mới đều được bao gồm trong các chính sách 

bảo hiểm của Công ty. Công ty cũng sẽ xem xét các Chính sách Bảo hiểm cho Giám đốc & Nhân 

viên ít nhất hàng năm để đảm bảo rằng các Chính sách này là đầy đủ. 

 

2. Đánh giá Hội đồng quản trị và Điều hành cấp cao 

 

2.1 Quy trình đánh giá 

 

Hội đồng quản trị coi việc đánh giá thành tích điều hành của chính mình và của nhân sự cấp cao 

là cơ bản để thiết lập văn hiệu quả làm việc và trách nhiệm giải trình. 

 

2.2 Đánh giá Hội đồng quản trị và Giám đốc 

 

Hội đồng quản trị coi sự phát triển liên tục và cải thiện hiệu quả hoạt động của chính mình là yếu 

tố đầu vào quan trọng để quản trị hiệu quả. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành đánh giá hiệu 

quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc. 

 

Đánh giá dựa trên một số mục tiêu cho Hội đồng quản trị và các Giám đốc cá nhân sẽ được thiết 

lập. Các mục tiêu dựa trên các yêu cầu của công ty và bất kỳ lĩnh vực cải tiến nào có thể được 

xác định. Hội đồng sẽ xem xét kết quả của những đánh giá như vậy trong một cuộc họp riêng 

biệt và xây dựng một loạt các hành động và mục tiêu để hướng dẫn cải tiến. Chủ tịch sẽ cung 

cấp cho mỗi Giám đốc những phản hồi bí mật về kết quả hoạt động của họ. Thông tin phản hồi 

này được sử dụng để xây dựng kế hoạch phát triển cho từng Giám đốc. Hội đồng quản trị không 

tán thành việc bổ nhiệm lại một Giám đốc không thực hiện tốt vai trò của mình. 

 

Ủy ban Thù lao và Đề cử sẽ sắp xếp để tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị, các Ủy ban của Hội đồng quản trị và các Giám đốc cá nhân được thực hiện hàng năm. 

 

2.3 Đánh giá Ủy ban Hội đồng quản trị 

 

Hội đồng sẽ đặt ra một số kỳ vọng cho các Ủy ban của mình. Những kỳ vọng này sẽ được rút ra 

sau khi xem xét kết quả của các lần đánh giá trước nếu có, đánh giá về nhu cầu hiện tại và tương 

lai của Công ty, và xem xét Điều lệ hoặc mục đích của từng Ủy ban. Theo kết quả của đánh giá 

này, Hội đồng quản trị có thể sửa đổi hoặc thu hồi Điều lệ của Ủy ban. 

 

Ủy ban Đề cử và Thù lao sẽ xem xét kết quả hoạt động của các Ủy ban so với kỳ vọng. Dựa trên 

đánh giá, các cá nhân và nhóm sẽ được cung cấp phản hồi về hiệu suất của họ. Kết quả của 

cuộc đánh giá sẽ là đầu vào quan trọng cho những kỳ vọng mà Hội đồng đặt ra. 

 

2.4 Đánh giá Nhân sự điều hành cấp cao 

 

Tất cả các nhân sự điều hành cấp cao tại Công ty sẽ phải được đánh giá hiệu quả hoạt động 

hàng năm từ Ủy ban Thù lao và Đề cử. Mỗi năm, các nhân sự điều hành cấp cao (bao gồm cả 



 

 

Giám đốc điều hành) sẽ thiết lập một bộ mục tiêu hoạt động. Các mục tiêu này phù hợp với các 

mục tiêu kinh doanh tổng thể và các yêu cầu của Công ty của vị trí công việc. Trong trường hợp 

với Giám đốc điều hành, các chỉ tiêu này được thương lượng giữa Giám đốc điều hành và Hội 

đồng quản trị và được toàn thể Hội đồng quản trị ký duyệt. 

 

Đánh giá không chính thức về tiến độ được thực hiện trong suốt cả năm. Việc đánh giá đầy đủ 

hiệu suất của người điều hành so với các mục tiêu đã thống nhất diễn ra hàng năm. Điều này 

thường xảy ra cùng với việc thiết lập mục tiêu cho năm tới. Vì Công ty cam kết không ngừng cải 

tiến và phát triển con người của mình, nên kết quả đánh giá là cơ sở cho kế hoạch phát triển của 

những người điều hành. Các hợp phần chi trả hiệu suất trong các gói lợi ích của nhân sự điều 

hành phụ thuộc vào kết quả của cuộc đánh giá. 

 

3. Thù lao của Giám đốc Điều hành 

 

3.1 Hợp phần  

 

Các gói thù lao dành cho Giám đốc điều hành và các nhân sự điều hành cấp cao khác bao gồm 

sự cân bằng thích hợp giữa thù lao cố định và thù lao dựa trên hiệu quả công việc. 

 

3.2 Thù lao cố định 

 

Thù lao cố định là hợp lý và công bằng, có tính đến các nghĩa vụ của Công ty theo luật pháp và 

điều kiện thị trường lao động, và phù hợp với quy mô kinh doanh của Công ty. Thù lao cố định 

phản ánh các yêu cầu và kỳ vọng về hiệu suất cốt lõi. 

 

3.3 Thù lao dựa trên hiệu suất 

 

Thù lao dựa trên hiệu quả công việc phải được liên kết với các mục tiêu hoạt động cụ thể rõ ràng. 

Các mục tiêu này phải phù hợp với các mục tiêu hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của 

Công ty và phải phù hợp với hoàn cảnh, mục tiêu và thiên hướng rủi ro của Công ty. Mục tiêu 

này cũng phải phù hợp với Tuyên bố về Giá trị của Công ty. Sự thận trọng sẽ được duy trì khi 

thích hợp để ngăn chặn hành vi thưởng thù lao dựa trên kết quả hoạt động trái với giá trị hoặc 

thiên hướng rủi ro của đơn vị. 

 

3.4 Thù lao bằng vốn chủ sở hữu 

 

Công ty cố gắng có được một khoản thù lao bằng vốn chủ sở hữu được thiết kế tốt, bao gồm các 

quyền lựa chọn hoặc quyền thực hiện, đây có thể là một hình thức thù lao hiệu quả, đặc biệt khi 

có liên quan đến các rào cản phù hợp với mục tiêu hoạt động dài hạn của Công ty. Công ty quan 

tâm đến việc thiết kế các chế độ thù lao bằng vốn chủ sở hữu để đảm bảo rằng chúng không dẫn 

đến "chủ nghĩa ngắn hạn" đối với các nhân sự điều hành cấp cao hoặc chấp nhận rủi ro không 

đáng có. 

 

3.5 Bồi thường chấm dứt hợp đồng và các lợi ích khác 



 

 

 

Các khoản thanh toán bồi thường chấm dứt hợp đồng, nếu có, cho các nhân sự điều hành cấp 

cao được thỏa thuận trước và thỏa thuận giải quyết rõ ràng những gì sẽ xảy ra trong trường hợp 

chấm dứt hợp đồng sớm. Không có khoản thanh toán cho việc chấm dứt hợp đồng do hành vi 

sai trái. 

 

4. Thù lao cho Giám đốc không điều hành 

 

4.1 Hợp phần 

 

Các Giám đốc không điều hành được trả thù lao bằng phí tiền mặt, đóng góp quỹ hưu trí và các 

lợi ích phi tiền mặt thay cho phí (chẳng hạn như giám tiền lương để đóng vào quỹ hưu trí hoặc 

vốn chủ sở hữu). 

 

4.2 Thù lao cố định 

 

Mức thù lao cố định cho các Giám đốc không điều hành phản ánh cam kết về mặt thời gian và 

trách nhiệm của vai trò. 

 

Các Giám đốc không điều hành được thanh toán phí trong tổng số tiền tối đa được cổ đông chấp 

thuận cho thù lao của các Giám đốc không điều hành. Số tiền mà mỗi Giám đốc không điều hành 

được trả do Hội đồng quản trị quyết định vào từng thời điểm. Các khoản phí bổ sung có thể được 

trả khi tham gia vào các Ủy ban của Hội đồng quản trị; tuy nhiên, tổng số phí trả cho các Giám 

đốc không điều hành, bao gồm cả phí trả cho việc tham gia vào các Ủy ban Hội đồng quản trị, 

được giữ trong tổng số tiền được các cổ đông chấp thuận. 

 

4.3 Tiền thưởng dựa trên hiệu suất 

 

Các Giám đốc không điều hành không nhận được thù lao dựa trên kết quả hoạt động vì điều đó 

có thể dẫn đến sự sai lệch trong việc ra quyết định của họ và ảnh hưởng đến tính khách quan 

của họ, ngoại trừ trường hợp Hội đồng quản trị xác định việc các Giám đốc không điều hành 

nhận chứng khoán đó là hợp lý, có tính đến quy mô, tính chất và quy mô hoạt động hiện tại của 

Công ty. Khi các Giám đốc không điều hành nhận được thù lao dựa trên kết quả hoạt động, họ 

phải đảm bảo rằng điều đó không dẫn đến sự thiên lệch trong việc ra quyết định và làm ảnh 

hưởng đến tính khách quan của họ. 

 

Các Giám đốc không điều hành của Công ty không nhận được tiền thưởng dựa trên hiệu quả 

công việc. 

 

4.4 Thù lao bằng vốn chủ sở hữu 

 

Các Giám đốc không điều hành thường được chấp nhận nhận chứng khoán như một phần thù 

lao của họ để gắn lợi ích của họ với lợi ích của những người nắm giữ chứng khoán khác. Tuy 

nhiên, các Giám đốc không điều hành thường không nên nhận các lựa chọn có kèm theo các rào 



 

 

cản về hiệu suất hoặc quyền thực hiện như một phần thù lao của họ vì điều đó có thể dẫn đến 

thiên lệch trong việc ra quyết định và ảnh hưởng đến tính khách quan của họ trừ khi Hội đồng 

quản trị xác định điều đó là hợp lý đối với Các Giám đốc không điều hành nhận được các chứng 

khoán đó có tính đến quy mô, bản chất và quy mô hoạt động hiện tại của Công ty. Trong trường 

hợp những các Giám đốc không điều hành nhận được các lựa chọn có kèm theo các rào cản 

thực hiện hoặc quyền thực hiện như một phần thù lao của họ, họ phải đảm bảo rằng điều đó 

không dẫn đến thiên lệch trong việc ra quyết định của họ và làm ảnh hưởng đến tính khách quan 

của họ. 

 

Các Giám đốc không điều hành của Công ty không thể chọn nhận cổ phần trong Công ty như 

một phần thù lao của họ thay vì nhận tiền mặt và không được tham gia vào các chương trình vốn 

chủ sở hữu của Công ty, chẳng hạn như các phương án quyền lựa chọn, được thiết kế để khuyến 

khích nâng cao hiệu suất của người tham gia, trừ khi Hội đồng quản trị xác định điều này là hợp 

lý có tính đến quy mô, bản chất và quy mô hiện tại của Công ty. 

 

4.5 Quyền lợi hưu trí 

 

Các Giám đốc không điều hành sẽ không được cung cấp các khoản trợ cấp hưu trí ngoài tiền 

hưu bổng. 

 

Các Giám đốc không điều hành của Công ty được hưởng tiền hưu trí theo luật định. 

 

4.6 Thỏa thuận bằng văn bản 

 

Thỏa thuận bằng văn bản với Giám đốc không điều hành phải bao gồm: 

 

(a) yêu cầu tiết lộ lợi ích của giám đốc và bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến tính 

độc lập của giám đốc; 

 

(b) yêu cầu tuân thủ các chính sách và điều lệ quản trị doanh nghiệp của Công ty; 

 

(c) yêu cầu thông báo cho Công ty hoặc xin sự chấp thuận của Công ty trước khi chấp 

nhận, bất kỳ vai trò mới nào có thể ảnh hưởng đến cam kết về mặt thời gian được kỳ 

vọng từ Giám đốc hoặc làm phát sinh xung đột lợi ích; 

 

(d) chính sách của công ty về tư vấn chuyên nghiệp độc lập; 

 

(e) các thỏa thuận bồi thường và bảo hiểm; 

 

(f) quyền tiếp cận thông tin của công ty; và 

 

(g) các nghĩa vụ bảo mật hiện hành. 

 

5. Sự phát triển của Giám đốc  



 

 

Công ty cam kết tiếp tục phát triển các Giám đốc và nhân sự điều hành của mình. Cùng với cam 

kết này, có một kỳ vọng rằng tất cả các Giám đốc và Giám đốc điều hành sẽ cam kết có ít nhất 2 

ngày dành cho phát triển chuyên môn mỗi năm. Hội đồng phân bổ ngân sách hàng năm $ 5,000 

cho mỗi Giám đốc để khuyến khích các Giám đốc tham gia vào các chương trình đào tạo và phát 

triển. Bất kỳ Giám đốc nào muốn thực hiện khóa đào tạo giám đốc cụ thể hoặc các khóa học phát 

triển cá nhân đều phải đến gặp Chủ tịch để phê duyệt khóa học được đề xuất. Nội dung phát 

triển có thể về quản trị và quá trình quản trị hoặc về ngành nghề của Công ty. 

 

Hội đồng quản trị cũng sẽ thực hiện đánh giá hàng năm liên quan đến việc có nhu cầu để các 

Giám đốc hiện tại thực hiện việc phát triển chuyên môn hay không. 

 

6. Gia nhập cho Giám đốc mới 

 

Các giám đốc mới sẽ trải qua một quá trình giới thiệu, trong đó họ sẽ được cung cấp một bản 

tóm tắt đầy đủ về Công ty. Điều này sẽ bao gồm cuộc họp với các nhân sự điều hành chính, tham 

quan cơ sở, gói giới thiệu và thuyết trình. Thông tin được chuyển đến Giám đốc mới sẽ bao gồm: 

 

(a) chi tiết về các vai trò và trách nhiệm của một Giám đốc với mô tả các phẩm chất cần 

thiết để trở thành một Giám đốc thành công; 

 

(b) các chính sách chính thức về việc bổ nhiệm Giám đốc cũng như các kỳ vọng về hành 

vi và đóng góp; 

 

(c) chi tiết về tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan; 

 

(d) bản sao Điều lệ Hội đồng quản trị và tất cả các Chính sách Quản trị Doanh nghiệp 

khác của Công ty; 

 

(e) các hướng dẫn về cách thức hoạt động của Hội đồng quản trị; 

 

(f) thông tin chi tiết về những diễn biến trong quá khứ, gần đây và có thể xảy ra trong 

tương lai liên quan đến Hội đồng quản trị, bao gồm cả những thay đổi quy định dự kiến; 

 

(g) các vấn đề kế toán chính và mô tả trách nhiệm của các Giám đốc liên quan đến báo 

cáo tài chính của Công ty; 

 

(h) thông tin cơ bản về và thông tin liên hệ của những người chủ chốt trong tổ chức bao 

gồm mô tả về vai trò và năng lực của họ; 

 

(i) phân tích về Công ty bao gồm: 

 

(i) năng lực cốt lõi của Công ty; 

 

(ii) tóm tắt bối cảnh ngành; 



 

 

 

(iii) phân tích đối thủ cạnh tranh gần đây; 

 

(iv) chi tiết về hoạt động tài chính trong quá khứ; 

 

(v) cấu trúc tài chính hiện tại; và 

 

(vi) bất kỳ thông tin vận hành quan trọng nào khác; 

 

(j) tóm tắt định hướng chiến lược hiện tại của Công ty bao gồm bản sao kế hoạch chiến 

lược hiện tại và ngân sách hàng năm; 

 

(k) bản sao Điều lệ của Công ty; và 

 

(l) Chứng thư bồi thường và Quyền Tiếp cận Tài liệu của Giám đốc, nếu có. 

 

  



 

 

Phụ lục A. Định nghĩa về tính độc lập 

 

Hội đồng quản trị xem xét các lợi ích, vị trí và mối quan hệ có thể làm nảy sinh các vấn đề về tính 

độc lập của một giám đốc như được nêu trong Hộp 2.3 của các Nguyên tắc và Khuyến nghị về 

Quản trị doanh nghiệp của Hội đồng Quản trị doanh nghiệp ASX (Ấn bản lần thứ 4) như sau: 

 

1. hiện là, hoặc, đã được tuyển dụng với vai trò điều hành bởi tổ chức hoặc bất kỳ tổ chức con 

nào và chưa có khoảng thời gian ít nhất ba năm kể từ khi ngừng công việc đó đến khi phục vụ 

trong hội đồng quản trị; 

 

2. nhận thù lao dựa trên hiệu suất (bao gồm các quyền lựa chọn hoặc quyền thực hiện) từ hoặc 

tham gia vào chương trình khuyến khích nhân viên của tổ chức; 

 

3. hiện là, hoặc, đã có trong vòng ba năm qua, tham gia trong một mối quan hệ kinh doanh quan 

trọng (ví dụ: với tư cách là nhà cung cấp, cố vấn chuyên môn, nhà tư vấn hoặc khách hàng) với 

tổ chức hoặc bất kỳ đơn vị con nào của tổ chức, hoặc hiện là cán bộ của, hoặc có liên quan khác 

với, một người có mối quan hệ như vậy; 

 

4. hiện là, đại diện cho, hoặc đã từng trong vòng ba năm qua là một cán bộ hoặc nhân viên, hoặc 

cố vấn chuyên môn cho một người nắm giữ cổ phiếu đáng kể; 

 

5. có quan hệ cá nhân chặt chẽ với bất kỳ người nào thuộc bất kỳ loại nào được mô tả ở trên; 

hoặc 

 

6. từng là giám đốc của tổ chức trong một thời kỳ mà tính độc lập của họ với ban quản lý và 

những người nắm giữ cổ phiếu đáng kể có thể đã bị xâm phạm. 

 

Trong mỗi trường hợp, hội đồng quản trị cần phải đánh giá tính trọng yếu của lợi ích, vị trí hoặc 

mối quan hệ để xác định xem liệu điều đó có thể gây trở ngại, hoặc có thể được coi là can thiệp 

hợp lý, với khả năng của giám đốc để đưa ra phán quyết độc lập về các vấn đề trước hội đồng 

quản trị và hành động vì lợi ích tốt nhất của toàn thể tổ chức thay vì lợi ích của một cá nhân sở 

hữu chứng khoán hoặc một bên khác. 

 

Hội đồng quản trị lưu ý rằng việc một giám đốc đã phục vụ trong hội đồng quản trị trong một thời 

gian đáng kể không có nghĩa là giám đốc đã trở nên quá thân thiết với ban điều hành hoặc một 

người nắm giữ chứng khoán đáng kể để được coi là độc lập. 


