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                                     เอกสารแนบ 6 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 9 

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 2558 2559 2560 

คณะกรรมการ    

กรรมการบริหาร (ต่อท่านต่อปี)  200,000 200,000 200,000 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร     

ประจําไตรมาส (ตอ่ทา่นตอ่ไตรมาส)  300,000 300,000 300,000 

การประชมุครัง้อ่ืนๆ (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ     

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     

คา่ตอบแทนรายปี  200,000 250,000 250,000 

คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ครัง้)  60,000 60,000 60,000 

กรรมการตรวจสอบ    

คา่ตอบแทนรายปี (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 125,000 125,000 

คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้)  40,000 40,000 40,000 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน   

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบี้ยประชุม  

นอกเหนือจากการประชมุประจําปี (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ    

ค่าตอบแทนรายปี  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ (ตอ่ทา่นตอ่ปี) 100,000 100,000 100,000 

ค่าเบี้ยประชุม  

นอกเหนือจากการประชมุประจําปี (ตอ่ทา่นตอ่ครัง้) 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

นอกจากคา่ตอบแทนกรรมการในการเข้าร่วมประชมุแล้ว กรรมการยงัได้รับสทิธิพิเศษในการเข้าพกัหรือใช้บริการโรงแรมใน

เครือของบริษัทตามท่ีกําหนดไว้ มลูคา่ 25,000 บาทตอ่โรงแรมตอ่ปี
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ข้อมูลอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณาวาระกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ปี 2559 (1) ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 

ค่าตอบแทนเฉล่ีย ค่าตอบแทนตํ่าสุด ค่าตอบแทนสูงสุด จ่ายจริงปี 2559 ประมาณการปี 2560 

จาํแนกตามระดับรายได้    

200,000 บาทตอ่ท่าน 200,000 บาทตอ่ท่าน 

รายได้ระหว่าง 10,001 – 50,000 ล้านบาท 411,504 120,000 804,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ    

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 276,996 120,000 540,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 414,504 120,000 1,728,000 

บริการ 397,920 120,000 1,140,000 

(1) ที่มา รายงานการสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางที่ 3 (คํานวณเป็นรายปี)  

 

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ปี 2559 (2) ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 

 ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2559 ประมาณการปี 2560 

จาํแนกตามระดับรายได้       

1,300,000 บาทตอ่ท่าน 1,250,000 บาทตอ่ท่าน 

รายได้ระหว่าง 10,001 – 50,000 ล้านบาท 428,676 120,000 900,000 36,373 10,000 300,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 296,604 120,000 540,000 49,808 8,000 300,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 405,000 120,000 1,728,000 19,053 4,000 42,000 

บริการ 368,184 120,000 1,140,000 19,348 3,000 50,000 

(2) ท่ีมา รายงานการสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 4 (คํานวณเป็นปี) ตารางท่ี 7  

 



บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน)  

MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

                                        เอกสารแนบ 6 

 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 (3)  

ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 

 ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2559 ประมาณการปี 2560 

จาํแนกตามระดับรายได้       

490,000 บาท 490,000 บาท 

รายได้ระหวา่ง 10,001 – 50,000 ล้านบาท 399,924 120,000 1,392,000 34,907 7,200 60,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ             

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 294,540 120,000 600,000 35,669 7,200 85,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 351,516 120,000 600,000 24,548 4,000 60,000 

บริการ 456,900 42,000 1,620,000 21,810 5,000 47,500 

(3) ท่ีมา รายงานการสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 23 (คํานวณเป็นปี) ตารางท่ี 25  

2.2  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 (4)  

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ รายการ ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 

ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2559 ประมาณการปี 2560 

จาํแนกตามระดับรายได้             

285,000 บาทตอ่ทา่น 285,000 บาทตอ่ทา่น 

รายได้ระหวา่ง 10,001 – 50,000 ล้านบาท 279,492 80,004 748,800 23,887 6,000 42,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 196,908 80,004 540,000 21,962 5,000 45,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 251,400 60,000 420,000 18,333 4,000 45,000 

บริการ 323,316 35,004 1,320,000 16,471 5,000 34,000 

(4) ท่ีมา รายงานการสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 24 (คํานวณเป็นปี) ตารางท่ี 26 
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3.  ค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ปี 2559(5) ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน 
 รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 

  ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2559 ประมาณการปี 2560 

จาํแนกตามระดับรายได้             

175,000 บาท 175,000 บาท 

รายได้ระหวา่ง 10,001 – 50,000 ล้านบาท 117,504 80,004 150,000 25,000 25,000 25,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 114,996 80,004 150,000 25,000 25,000 25,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 150,000 150,000 150,000 26,500 12,000 37,500 

บริการ 0 0 0 16,250 12,500 20,000 

(5) ท่ีมา รายงานการสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 35 (คํานวณเป็นปี) และตารางท่ี 38  

 

3.2  ค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ปี 2559(6) ค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 

 ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2559 ประมาณการปี 2560 

จาํแนกตามระดับรายได้             

125,000 บาทตอ่ทา่น 125,000 บาทตอ่ทา่น 

รายได้ระหวา่ง 10,001-50,000 ล้านบาท 69,996 39,996 99,996 22,500 15,000 25,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 69,996 39,996 99,996 20,000 15,000 25,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 99,996 99,996 99,996 22,500 20,000 25,000 

บริการ 0 0 0 10,000 10,000 10,000 

(6) ท่ีมา รายงานการสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 37 (คํานวณเป็นปี) และตารางท่ี 40 
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4.  ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

4.1  ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

(7) ท่ีมา รายงานการสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 50 (คํานวณเป็นปี) และตารางท่ี 53 

 

4.2  ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกจิการ 

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ ปี 2559(8)  

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการ 

 
รายการ 

ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 

 ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2559 ประมาณการปี 2560 

จาํแนกตามระดับรายได้             

150,000 บาทตอ่ทา่น 150,000 บาทตอ่ทา่น 

รายได้ระหวา่ง 10,001-50,000 ล้านบาท 69,996 39,996 99,996 22,500 15,000 25,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 240,000 180,000 300,000 20,000 15,000 20,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 99,996 99,996 99,996 25,000 25,000 25,000 

บริการ 0 0 0 12,000 10,000 14,000 

(8) ท่ีมา รายงานการสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2559 ตารางท่ี 52 (คํานวณเป็นปี) และตารางท่ี 55

ข้อมูลอุตสาหกรรมค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ ปี 2559(7) ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํกับ

ดูแลกิจการ 
รายการ ค่าตอบแทนรายปี  (บาทต่อปี) ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 

ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 

ค่าตอบแทน

เฉล่ีย 

ค่าตอบแทน

ตํ่าสุด 

ค่าตอบแทน

สูงสุด 
จ่ายจริงปี 2559 ประมาณการปี 2560 

จาํแนกตามระดับรายได้             

200,000 บาท 200,000 บาท 

รายได้ระหวา่ง 10,001-50,000 ล้านบาท 117,504 80,004 150,000 25,000 25,000 25,000 

จาํแนกตามกลุ่มธุรกิจ       

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 115,008 80,004 150,000 25,000 25,000 25,000 

อสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 150,000 150,000 150,000 37,500 37,500 37,500 

บริการ 0 0 0 19,750 19,500 20,000 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของกรรมการย่อย 
 

       ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. ประชุมร่วมกบัผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระ เพ่ือพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจําปี และงบการเงินสอบทาน

รายไตรมาส รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทเก่ียวกบัการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และ

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2. ประชุมร่วมกับผู้ บริหารและผู้ ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าท่ีเห็นสมควรเพ่ือพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลด้านผลการ

ดําเนินงานต่อสาธารณะ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานต่อนักวิเคราะห์และ

สถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ 

3. คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ เลือกกลบัเข้ามาใหมแ่ละเลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระเพ่ือให้ดําเนินการตรวจสอบบญัชี ระบบ

ควบคมุ และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการคดัเลอืก ประเมินผล 

พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงดแูลควบคมุงานท่ีเก่ียวกบับญัชีของบริษัทมหาชนซึ่งได้แก่ วตัถปุระสงค์ในการจดัเตรียม 

หรือการนําเสนอรายงานการตรวจสอบหรือการดําเนินงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบด้านอ่ืนๆ นอกจากนี ้ยงัดแูลการรับ

บริการด้านอ่ืนของบริษัท (รวมถึง มติท่ีเก่ียวกับรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างผู้บริหารและ 

ผู้ ตรวจสอบบัญชี ทัง้นี ้ผู้ ตรวจสอบบัญชีอิสระและบริษัทท่ีให้บริการด้านบัญชีทุกๆ บริษัท จะรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอํานาจในการอนุมตัิเง่ือนไขและค่าบริการเบือ้งต้นสําหรับ

บริการด้านการตรวจสอบและบริการด้านอ่ืนท่ีเสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้

คําแนะนําต่อ คณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระของบริษัทรวมถึง

คา่บริการตรวจสอบในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น 

4. ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระเท่าท่ีเห็นสมควร ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา หรือข้อจํากัดในการ

ตรวจสอบ และการดําเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจํากัดนัน้ๆ และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทท่ีมีนยัสําคญั และมาตรการของ

ฝ่ายบริหารในการควบคมุและลดผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่ว 

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและมาตรฐานบญัชี หลกัเกณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัของมาตรฐาน

บญัชี หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตัิ รวมถึงการตดัสินใจด้านบญัชีท่ีสําคญั ท่ีส่งผลกระทบต่องบการเงินซึ่งรวมถึง

ทางเลอืก ความสมเหตสุมผลของการตดัสนิใจดงักลา่ว 

6. สอบทานและอนมุตัิการทํางานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่รวมถึง 

• วตัถปุระสงค์ อํานาจ และสายการบงัคบับญัชา 

• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานด้านบคุคลากรประจําปี และ 

• การแตง่ตัง้ การกําหนดคา่ตอบแทน รวมถึงการหมนุเวยีนผู้บริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7. สอบทานร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร เพ่ือพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบริษัท และระบบควบคมุภายในด้านการเงิน รวมถึงผล

การตรวจสอบภายใน 
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8. สอบทานรายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบด้วยแนวทางการตรวจสอบ

ภายในของบริษัทตรวจสอบบัญชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบญัชี และประเด็นสําคญัท่ีได้ถูกนําเสนอใน

ช่วงเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ไมว่า่จะเป็นประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบญัชีเร่ืองการตรวจสอบการควบคมุภายใน ผลการสอบ

ทานการควบคมุภายใน ผลการสอบทานเมื่อเทียบเคยีงกบักลุม่อตุสาหกรรม หรือ ประเด็นท่ีร้องขอโดยหนว่ยงานราชการ 

หรือข้อร้องขออ่ืน หรือข้อสงัเกตท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบซึง่ดําเนินการโดยบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบ

ทานตามขัน้ตอนตามท่ีบริษัทตรวจสอบบญัชีได้ตรวจพบตามท่ีได้กลา่วข้างต้น นอกจากนี ้เพ่ือสอบทานความเป็นอิสระ

ของผู้ตรวจสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ตรวจสอบบญัชีกบับริษัทอยา่งน้อยปี

ละ 1 ครัง้ 

9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

10. กําหนดนโยบายในการวา่จ้างพนกังาน หรือพนกังานท่ีเคยเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีอิสระของบริษัท 

11. สอบทาน และตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวข้องกบัความสจุริตของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงรายการท่ีมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือรายการใดท่ีเก่ียวข้องกบัจรรยาบรรณธุรกิจท่ีได้กําหนดไว้ในนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดงักลา่วรวมถึงการสอบ

ทานระบบตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ การดําเนินการสอบทานดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนดัประชมุกบัท่ี

ปรึกษาทัว่ไป และเจ้าหน้าท่ีหรือพนกังานของบริษัทตามท่ีเห็นสมควร 

12. กําหนดและควบคมุขัน้ตอนการรับเร่ืองดแูล และดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับบญัชี การควบคมุภายใน 

หรือการตรวจสอบบญัชี รวมถึงเก็บรักษาข้อมลูท่ีได้รับเป็นความลบัและไมร่ะบช่ืุอพนกังานของบริษัทท่ีแจ้งข้อร้องเรียน 

ท่ีเก่ียวกบัข้อสงสยัด้านบญัชีหรือการตรวจสอบบญัชี 

13. ดําเนินการแก้ไขความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้บริหารระดบัสงู 

14. สอบทานและอนมุตัิ หรือให้สตัยาบนัรายการระหว่างบริษัทกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง ซึ่งเป็นรายการท่ีถกูกําหนดให้เปิดเผย

ข้อมลูตามกฎเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

15. จัดเตรียมและนําเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปีของบริษัท โดยรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 
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• รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 

16. รายงานเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

• รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

• การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมคีวามบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

• การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กบัธุรกิจของบริษัท 

17. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเตมิได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงในเว็บไซต์ของบริษัท)  

 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผู้ ท่ีจะดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึง

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และดแูลการพฒันาแผนผู้สบืทอดตําแหนง่สาํหรับผู้บริหารระดบัสงู 

2. ทบทวนและอนมุตัิเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ประจําปีของบริษัทเพ่ือพิจารณาคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในสว่นท่ีเก่ียวกบัเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ท่ีกําหนด โดยการประเมินในครัง้นีจ้ะเป็นปัจจัยท่ีใช้ในการกําหนดค่าตอบแทนประจําปีของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ซึง่รวมถึง เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นหุ้นและไมใ่ช่หุ้น 

3. ทบทวนและอนุมตัิขัน้ตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจําปีของผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทตามการ

แนะนําเบือ้งต้นของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษัท และจะพิจารณาอนุมตัิผลตอบแทนประจําปีของผู้บริหารระดบัสงูซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนสั และ

ผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นหุ้นและไมใ่ช่หุ้น นอกจากนี ้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนจะดแูลการตดัสนิใจ

ของผู้บริหารในสว่นท่ีเก่ียวกบัผลการดําเนินงานและคา่ตอบแทนของพนกังานบริษัท 

4.  ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยูใ่นรูปแบบของหุ้น และแผนค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหุ้น รวมถึงให้คําแนะนําใน

การปรับปรุงแผนคา่ตอบแทนดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทตามท่ีเห็นสมควร โดยคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการบริหารแผนคา่ตอบแทนดงักลา่ว 

5. ดําเนินการร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองกบัผู้บริหารของบริษัท ในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผู้บริหาร การพิจารณาข้อมลูจาก

ความเห็นของพนกังาน และการพิจารณาผลของขัน้ตอนในการประเมินผู้บริหารประจําปี 

6. ทบทวนและประสานงานกบัผู้บริหารในการพิจารณาและวิเคราะห์ค่าตอบแทนของบริษัท และนําเสนอคําแนะนําต่อ

คณะกรรมการบริษัท  

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนท่ีแสดงในเวบ็ไซต์ของ

บริษัท)  
 



 

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั (มหาชน)  

MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

   
    เอกสารแนบ 6 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ  

1. สรรหาบคุคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท และคดัเลือกเพ่ือนําเสนอต่อผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

อนุมตัิในการประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะคดัเลือกบุคคลท่ีมีความ

ซื่อสตัย์ทัง้ในด้านสว่นตวัและด้านการทํางาน เป็นบคุคลท่ีมีความสามารถและมกีารตดัสนิใจท่ีดเีลศิ อีกทัง้เป็นบคุคลท่ีมี

ความสามารถท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีร่วมกบักรรมการบริษัททา่นอ่ืนๆ ทัง้นีเ้พ่ือผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือหุ้น 

2. กําหนดหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมตัิ โดยทบทวน

หลกัเกณฑ์การสรรหาดงักลา่วเป็นระยะๆ 

3. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมี

คณุวฒุิและประสบการณ์เพ่ือดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยและประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ โดย

ทุกปีคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือทดแทนตําแหนง่ท่ีวา่งลงตามความจําเป็น 

4. กําหนดและให้คาํแนะนําคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการสรรหาและ

กํากบัดแูลกิจการจะพิจารณาหรือแนะนําเพ่ิมเติมแก้ไขนโยบายดงักลา่วทกุปีหรือตามความจําเป็น 

5. กําหนดและให้คําแนะนําเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทํางานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการจะดแูลการประเมินประจําปีดงักลา่ว 

6. พิจารณาคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจําปี และแนะนําให้มีการเปลีย่นแปลงได้ตามเห็นสมควร 

(ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการท่ีแสดงใน

เว็บไซต์ของบริษัท)  

 


