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ส่วนที ่2 

 การกาํกับดแูลกิจการ 

 

6 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตัิการกาํกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งเป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหน่ึงท่ีจะทาํ

ใหบ้รษัิทบรรลถึุงเป้าหมายในการดาํเนินธรุกิจและสรา้งการเติบโตใหบ้รษัิทอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูน้าํในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สรา้งวฒันธรรมท่ียึดมั่นในจรยิธรรม 

และไดก้าํหนดหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนกังานของบรษัิท โดยจดัใหม้กีารสื่อสาร ติดตามใหม้กีารปฎิบตัิตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี และทบทวนและปรบัปรุงหลกัการ

กาํกับดแูลกิจการท่ีดีทกุปี เพื่อใหเ้หมาะสมกับการเปลีย่นแปลง ซึ่งอาจเกิดจากการดาํเนินธรุกิจ สภาพแวดลอ้ม สถานการณห์รอืกฎหมาย 

 บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการและหลักจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.minor.com) เพื่อสรา้งความเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานท่ีดีของพนกังานทกุระดบัชัน้ รวมถึงเพื่อเป็นขอ้มลูใหก้ับผูถื้อ

หุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และผู้สนใจอ่ืน  ๆ  และเพื่อเป็นการกําหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณ บริษัทไดก้ําหนดใหพ้นักงานทุกคนเซ็นรบัทราบถึงหลักจรรยาบรรณในการปฐมนิเทศก่อนการเริ่มทาํงาน และในระหว่างปี 

บริษัทมีการอบรม ทบทวน ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมให้กับพนักงานทุกคนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-training) รวมถึงการทาํ

แบบทดสอบภายหลงัการอบรม และจะมกีารตดิตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน 

 ในปี 2564 บริษัทไดป้ฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีด ีโดยคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาทบทวนการนาํนโยบายและ

แนวทางการกาํกับดแูลกิจการตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษัิทจดทะเบียน หรอื Corporate Governance Code (CG Code) 

เพื่อการสรา้งคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน หลักปฏิบัติท่ียังไม่สามารถนาํไปปรับใช ้ ไดม้ีการบันทึกเหตุผลไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของรายงาน

คณะกรรมการบรษัิท  

 บริษัทไดร้บัผลการประเมินการกํากับดแูลกิจการในระดบัดีเลิศต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 จากผลสาํรวจการกาํกับดแูลกิจการบรษัิทจด

ทะเบียนประจาํปี 2564 ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย นอกจากนี ้ในการประชุม ACMF ระดบัเลขาธิการ ครัง้ท่ี 33 

เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีหน่วยงานกาํกับดแูลตลาดทนุ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามเป็นประธาน มีมติเห็นชอบใหป้ระกาศ ผล

การประเมนิการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทจดทะเบียนในอาเซียน (ASEAN CG Scorecard) สาํหรบัปี 2562 ซึ่งประเมนิโดยใชข้อ้มลูปี 

2561 ของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทไดร้ับรางวัล ASEAN Asset Class PLCs ซึ่งเป็นรางวัลสําหรับบริษัทท่ีไดค้ะแนนตั้งแต่ 97.50 

คะแนนขึน้ไป และบริษัทยังไดร้ับรางวัลท่ี 1 (Gold Prize) ใน Board of the Year Awards ประจําปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูไ้ดร้บัรางวลัชนะเลิศในหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีมีมลูค่า

หลกัทรพัย ์ตามราคาตลาดมากกวา่หน่ึงแสนลา้นบาท 

 ทัง้นี ้รางวลัดงักล่าว สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมุง่มั่นของบรษัิทในการส่งเสรมิการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีในองคก์ร 
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6.1.1 นโยบายและแนวปฎิบตัิเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

• การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการมีหน้าท่ีในการสรรหา คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการหรอืเสนอขออนมุตัิแต่งตัง้ต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 เพื่อกาํหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการจะพิจารณาองคป์ระกอบความ

เหมาะสมท่ีหลากหลาย ประกอบดว้ยความรูค้วามสามารถในการทาํงาน ทักษะท่ีจาํเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการและให้มีความ

สอดคลอ้งกับกลยทุธใ์นการดาํเนินธรุกิจของบรษัิท คณุสมบตัิของกรรมการทัง้ปัจจุบันและอนาคต ความหลากหลายในเรื่องเพศ เชือ้ชาติ 

การศึกษา สีผิว อายุ สถานภาพสมรส ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ประสบการณ ์ประวัติการกระทาํผิดทางกฎหมาย องคป์ระกอบ

ของความเป็นอิสระ นอกจากนี ้บริษัทยังให้ความสําคัญกับความหลากหลายทางเพศท่ีเหมาะสม และเพ่ือเป็นการสนับสนุนความ

หลากหลายทางเพศนัน้  การสรรหากรรมการในแต่ละครัง้จะมบีคุคลเพศหญิงรวมอยู่ในรายชื่อท่ีนาํเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและกํากับ

ดแูลกิจการพิจารณา 

 บรษัิทไดจ้ดัทาํตาราง Board Skill Matrix เพื่อกาํหนดเกณฑใ์นการสรรหากรรมการท่ีตอ้งการเป็นประจาํทกุปี คณะกรรมการสรร

หาและกาํกับดแูลกิจการยังไดพ้ิจารณาถึงความหลากหลายจากท่ีมาในการเสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการบรษัิท การเสนอชื่อ

บคุคลโดยผูถื้อหุน้ บรษัิทท่ีปรกึษาภายนอก และฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

 ในการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการจะพิจารณาปัจจัย

ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบตัิงาน ประวัติการเขา้รว่มและการมีส่วนร่วมในการประชมุ และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการ

บรษัิท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดงักล่าวดว้ย 

 กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบคุคลซึ่งมคีณุสมบัติ

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดเขา้เป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งจะเหลือน้อย

กว่า 2 เดือน โดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน ทัง้นี ้มติการ

แต่งตัง้บคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการไดล้่วงหนา้ โดยแจง้ผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิท 

 การนาํเสนอชื่อต่อคณะกรรมการโดยผูถื้อหุน้จะขึน้อยู่กับคณุสมบตัิของผูถ้กูเสนอชื่อ ซึ่งตอ้งเป็นไปตามแนวทางการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีของบรษัิท พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกัด และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ การแต่งตัง้กรรมการแต่ละ

ราย ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 ในขณะท่ีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูส้รรหาผูบ้รหิารระดบัสงูสดุของบรษัิท ตลอดจนพิจารณาทบทวนค่าตอบแทน

ของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  

 ทัง้นี ้รายละเอียดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

ไดเ้ผยแพรอ่ยู่ในกฎบตัรบนเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com) 

• ความเป็นอสิระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ 

 คณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายจดัการมกีารแบ่งแยกบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบอย่างชดัเจน เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและ

สอบทานการบรหิารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน ์ภารกิจ กลยุทธ ์

นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสาํคญั นโยบายกาํกับดแูลกิจการและวตัถปุระสงคท์างการเงินโดยรวม เพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน ในขณะท่ีฝ่ายจดัการจะมหีนา้ท่ีในการ

บรหิารบรษัิทตามนโยบายท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการ  
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หลากหลายทางเพศนัน้  การสรรหากรรมการในแต่ละครัง้จะมบีคุคลเพศหญิงรวมอยู่ในรายชื่อท่ีนาํเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและกํากับ

ดแูลกิจการพิจารณา 

 บรษัิทไดจ้ดัทาํตาราง Board Skill Matrix เพ่ือกาํหนดเกณฑใ์นการสรรหากรรมการท่ีตอ้งการเป็นประจาํทกุปี คณะกรรมการสรร

หาและกาํกับดแูลกิจการยังไดพิ้จารณาถึงความหลากหลายจากท่ีมาในการเสนอชื่อ อาทิ การเสนอแนะจากกรรมการบรษัิท การเสนอชื่อ

บคุคลโดยผูถื้อหุน้ บรษัิทท่ีปรกึษาภายนอก และฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  

 ในการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการจะพิจารณาปัจจัย

ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบตัิงาน ประวัติการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชมุ และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการ

บรษัิท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดงักล่าวดว้ย 

 กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากสาเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบคุคลซึ่งมคีณุสมบัติ

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดเขา้เป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งจะเหลือน้อย

กว่า 2 เดือน โดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน ทัง้นี ้มติการ

แต่งตัง้บคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการไดล้่วงหนา้ โดยแจง้ผ่านระบบ

ข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิท 

 การนาํเสนอชื่อต่อคณะกรรมการโดยผูถื้อหุน้จะขึน้อยู่กับคณุสมบตัิของผูถ้กูเสนอชื่อ ซึ่งตอ้งเป็นไปตามแนวทางการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีของบรษัิท พระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจาํกัด และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ การแต่งตัง้กรรมการแต่ละ

ราย ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

 ในขณะท่ีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูส้รรหาผูบ้รหิารระดบัสงูสดุของบรษัิท ตลอดจนพิจารณาทบทวนค่าตอบแทน

ของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา  

 ทัง้นี ้รายละเอียดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

ไดเ้ผยแพรอ่ยู่ในกฎบตัรบนเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com) 

• ความเป็นอสิระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ 

 คณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายจดัการมกีารแบ่งแยกบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบอย่างชดัเจน เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและ

สอบทานการบรหิารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน ์ภารกิจ กลยุทธ ์

นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสาํคญั นโยบายกาํกับดแูลกิจการและวตัถปุระสงคท์างการเงินโดยรวม เพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน ในขณะท่ีฝ่ายจดัการจะมหีนา้ท่ีในการ

บรหิารบรษัิทตามนโยบายท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการ  

 

 

 

• การพฒันากรรมการ 

 คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาความรูข้องกรรมการและผูบ้ริหารอย่างต่อเน่ือง โดยเลขานุการ

บริษัทจะประสานงาน เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้ับกรรมการ เพ่ือเขา้ร่วมในการสมัมนาโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรูต้่าง ๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการ  

• การกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท 

ประสบการณ ์ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ อยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขันได ้ โดยอยู่ในระดบัท่ีสามารถเปรยีบเทียบ

ไดก้ับอตุสาหกรรม เพ่ือดึงดดูและรกัษากรรมการและผูบ้รหิารท่ีมคีณุภาพ  

 ค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปเบีย้ประชุมกรรมการ บาํเหน็จกรรมการและโบนสัประจาํปีสาํหรบักรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร และ

สิทธิพิเศษสาํหรบักรรมการ ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ สาํหรบัในส่วนของผูบ้รหิารรวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร จะไดร้บั

ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั โดยประเมนิจากตวัชีว้ดัผลงานหรอืความสาํเรจ็ของงาน (Key Performance Indicators; KPIs) ซึ่งจะ

ประกอบไปดว้ยมติิทางธรุกิจท่ีหลากหลาย ในรูปของตวัชีว้ดัท่ีเป็นตวัเงินและท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน เป้าหมายของความสาํเรจ็จะถกูกาํหนดเป็นราย

ปีใหเ้ป็นไปในทางเดียวกันกับกลยทุธร์ะยะสัน้และระยะยาวของบรษัิท 

• ตวัชีว้ดัท่ีเป็นตวัเงิน (เช่น ผลประกอบการของบรษัิทในรูปของรายได ้กาํไร สภาพคล่อง และความสามารถในการชาํระหนี)้ 

• ตวัชีว้ดัท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน 

- ดา้นความยั่งยืน (เช่น ตัวชีว้ัดผลประกอบการดา้นสิ่งแวดลอ้ม เช่น การลดการใชถุ้งพลาสติกท่ีใชเ้พียงครัง้เดียว อัตราการใช้

พลงังาน และอตัราการใชน้ํา้) 

- ดา้นการจดัการทรพัยากรบคุคล (เช่น แผนสืบทอดงาน อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน) 

- อ่ืน ๆ (เช่น กระบวนการภายใน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การกาํกับดแูลกิจการ การบรหิารความเสี่ยง ความสาํเร็จและ

ความกา้วหนา้ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นโครงงานเฉพาะกิจ) 

นอกจากนี ้บริษัทจัดใหม้ีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment Program: “EJIP”) และ

แผนการจ่ายค่าตอบแทนจงูใจระยะยาว (Long Term Incentive Plan: LTIP) เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งการเติบโตในระยะยาวใหก้ับ

บริษัท ทั้งนี ้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จะพิจารณาค่าตอบแทน

ดงักล่าว รวมถึงเงินเดือนและโบนสัของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบของหุน้และแผน

ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกับหุน้ รวมถึงใหค้าํแนะนาํในการปรบัปรุงแผนค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิทตามท่ีเห็นสมควร 

• การกาํกับดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 ในการกาํกับดแูลการดาํเนินงานบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม บรษัิทมนีโยบายส่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษัิท เพื่อเป็นตวัแทนของ

บริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพื่อเป็นตวัแทนในการกาํหนดนโยบายและ

ดาํเนินธุรกิจในบรษัิทย่อยและบริษัทรว่มใหม้ีความสอดคลอ้งกับนโยบายหลกัของบรษัิท และเพื่อประโยชนส์ูงสดุของบรษัิทย่อยหรือบรษัิท

ร่วมนั้น ๆ การส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอาํนาจของฝ่ายจัดการ 

กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นตัวแทนบริษัทจะเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีตามขอบเขต

อาํนาจหนา้ท่ี เพ่ือรกัษาประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และรายงานตรงต่อฝ่ายจดัการ หากเมือ่มกีารขออนมุตัิในเรือ่งท่ีสาํคญั จะตอ้งรายงานตอ่

คณะกรรมการบรษัิทเพื่อขออนมุตั ิ

 บริษัทยังมนีโยบายในการนาํหลกัเกณฑต์ามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันระหว่างบรษัิท บรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม เป็นแนวปฏิบตัิ ซึ่งครอบคลมุทกุ ๆ  บรษัิทในกลุ่ม และจดัใหม้ี
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ระบบควบคมุภายใน ในเรือ่งการติดตามควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรพัยส์ินของบรษัิทและบรษัิทย่อยจาก

การท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารนาํไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่อีาํนาจ โดยมกีารติดตามการทาํรายการต่าง ๆ  ผ่านการรายงานรายการระหว่างกนั

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุก ๆ  ไตรมาส รวมถึงกํากับดแูลการบนัทึกบัญชีของบริษัทย่อยใหบ้รษัิท

สามารถรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นัตามกาํหนดเวลา 

• วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทเป็นไปตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจาํกัดและขอ้บงัคบัของบรษัิท กล่าวคือ ในการ

ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราท่ีใกลเ้คียง) โดยกรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนาน

ท่ีสดุเป็นผูอ้อกและไม่มกีารกาํหนดจาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่งนานท่ีสดุไว ้ เพื่อการทาํงานท่ีต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม 

บรษัิทจะไมแ่ต่งตัง้บคุคลใด ๆ เป็นกรรมการอิสระ หรอืต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระท่ีมอีายคุรบ 75 ปี ณ วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

 กรรมการตรวจสอบมรีะยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี และสามารถไดร้บัการแต่งตัง้ต่อวาระอีกได ้ หลงัจากครบกาํหนดเวลา 

สาํหรบัคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ ไมม่กีาํหนดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 

• การจาํกัดจาํนวนบริษัทในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายจาํกัดจาํนวนบรษัิทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการได ้โดยกรรมการ

ท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารสามารถดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง (ปัจจุบันประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษัทดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารดว้ย) 

เพื่อใหค้วามมั่นใจไดว้่ากรรมการจะมเีวลาเพียงพอในการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการดาํเนินงานของบรษัิท โดย ณ สิน้

ปี 2564 กรรมการของบรษัิททกุท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนตามท่ีกาํหนด  

 ในส่วนของกรรมการอิสระ บรษัิทไมม่กีารกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของ

บรษัิทมคีณุสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุและบรษัิทกาํหนด และสามารถใหค้วามเห็นอย่างอิสระในการ

ประชมุคณะกรรมการ มคีวามเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ทัง้นี ้หากมกีรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

มาเกิน 9 ปี ครบกาํหนดวาระตามกฎหมายและคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิใหก้รรมการอิสระท่านนัน้ดาํรงตาํแหน่งต่อ คณะกรรมการจะ

นาํเสนอถึงเหตผุลในการขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเลือกกรรมการดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะไม่

แต่งตัง้บคุคลใด ๆ เป็นกรรมการอิสระ หรอืต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระท่ีมีอายคุรบ 75 ปี ณ วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

 บริษัทจัดใหม้ีการปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการใหม่ทุกครัง้ท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยเลขานุการบริษัทจัดใหม้ีการพบปะ

ระหว่างกรรมการใหม ่กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อสอบถามถึงการดาํเนินธรุกิจ พรอ้มนาํเสนอเอกสารแนะนาํบริษัท 

รวมถึงรายงานประจาํปี คู่มอืเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บทบาทอาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของ

กรรมการ นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ หลกัจรรยาบรรณ นโยบายต่าง ๆ  ของบริษัท หนังสือบริคณหส์นธิ หนังสือรบัรอง ขอ้บังคับและ

ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน ์เป้าหมาย ขอ้มลูการดาํเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดใหก้รรมการเขา้ร่วมประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

กาํหนดวสิยัทศันแ์ละแผนธรุกิจรว่มกับผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท 

• การประเมนิผลการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทัง้คณะและการ

ประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการรายบุคคลโดยตนเอง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชดุย่อย ประกอบดว้ยการ

ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ และ

คณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 
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ระบบควบคมุภายใน ในเรือ่งการติดตามควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรพัยส์ินของบรษัิทและบรษัิทย่อยจาก

การท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารนาํไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่อีาํนาจ โดยมกีารติดตามการทาํรายการต่าง ๆ  ผ่านการรายงานรายการระหว่างกนั

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุก ๆ  ไตรมาส รวมถึงกํากับดแูลการบนัทึกบัญชีของบริษัทย่อยใหบ้รษัิท

สามารถรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นัตามกาํหนดเวลา 

• วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิทเป็นไปตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจาํกัดและขอ้บงัคบัของบรษัิท กล่าวคือ ในการ

ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 (หรืออัตราท่ีใกลเ้คียง) โดยกรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนาน

ท่ีสดุเป็นผูอ้อกและไม่มกีารกาํหนดจาํนวนวาระท่ีจะดาํรงตาํแหน่งนานท่ีสดุไว ้ เพื่อการทาํงานท่ีต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม 

บรษัิทจะไมแ่ต่งตัง้บคุคลใด ๆ เป็นกรรมการอิสระ หรอืต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระท่ีมอีายคุรบ 75 ปี ณ วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

 กรรมการตรวจสอบมรีะยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี และสามารถไดร้บัการแต่งตัง้ต่อวาระอีกได ้ หลงัจากครบกาํหนดเวลา 

สาํหรบัคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ ไมม่กีาํหนดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 

• การจาํกัดจาํนวนบริษัทในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 คณะกรรมการกาํหนดนโยบายจาํกัดจาํนวนบรษัิทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการได ้โดยกรรมการ

ท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารสามารถดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 3 แห่ง (ปัจจุบันประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษัทดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารดว้ย) 

เพื่อใหค้วามมั่นใจไดว้่ากรรมการจะมเีวลาเพียงพอในการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการดาํเนินงานของบรษัิท โดย ณ สิน้

ปี 2564 กรรมการของบรษัิททกุท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนตามท่ีกาํหนด  

 ในส่วนของกรรมการอิสระ บรษัิทไมม่กีารกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของ

บรษัิทมคีณุสมบตัิตามนิยามกรรมการอิสระท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุและบรษัิทกาํหนด และสามารถใหค้วามเห็นอย่างอิสระในการ

ประชมุคณะกรรมการ มคีวามเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ทัง้นี ้หากมกีรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

มาเกิน 9 ปี ครบกาํหนดวาระตามกฎหมายและคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิใหก้รรมการอิสระท่านนัน้ดาํรงตาํแหน่งต่อ คณะกรรมการจะ

นาํเสนอถึงเหตผุลในการขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเลือกกรรมการดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะไม่

แต่งตัง้บคุคลใด ๆ เป็นกรรมการอิสระ หรอืต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระท่ีมีอายคุรบ 75 ปี ณ วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

 บริษัทจัดใหม้ีการปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการใหม่ทุกครัง้ท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยเลขานุการบริษัทจัดใหม้ีการพบปะ

ระหว่างกรรมการใหม ่กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อสอบถามถึงการดาํเนินธรุกิจ พรอ้มนาํเสนอเอกสารแนะนาํบริษัท 

รวมถึงรายงานประจาํปี คู่มอืเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บทบาทอาํนาจหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของ

กรรมการ นโยบายการกาํกับดแูลกิจการ หลกัจรรยาบรรณ นโยบายต่าง ๆ  ของบริษัท หนังสือบริคณหส์นธิ หนังสือรบัรอง ขอ้บังคับและ

ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน ์เป้าหมาย ขอ้มลูการดาํเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดใหก้รรมการเขา้ร่วมประชุมท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

กาํหนดวสิยัทศันแ์ละแผนธรุกิจรว่มกับผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท 

• การประเมนิผลการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทัง้คณะและการ

ประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการรายบุคคลโดยตนเอง การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชดุย่อย ประกอบดว้ยการ

ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ และ

คณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

 

คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการมหีนา้ท่ีกาํหนดและใหค้าํแนะนาํ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทพิจารณาการประเมนิการทาํงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูล

กิจการจะดแูลการประเมนิประจาํปีดงักล่าว โดยเลขานกุารบรษัิทจะจดัส่งแบบการประเมนิใหก้รรมการแต่ละท่านดาํเนินการประเมนิทั้งการ

ประเมินทั้งคณะและประเมินรายบุคคลโดยตนเอง และการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย และจะประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวม

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพื่อพิจารณานาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะพัฒนาคุณภาพ ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของ

คณะกรรมการและเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะต่อไป 

• การประเมนิผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นรายบคุคล ซึ่งไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบัติการ ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินและผูบ้ริหารอ่ืน และยังมีหนา้ท่ีในการกาํหนดหรืออนมุตัิค่าตอบแทนของ

ผูบ้ริหารระดับสูงดว้ย คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกับเป้าหมายและ

วัตถุประสงคท่ี์กาํหนดเป็นประจาํปีละครัง้ โดยการประเมินนีจ้ะเป็นปัจจัยท่ีใชใ้นการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุน้และไม่ใช่หุน้ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะประเมนิ

ประสิทธิผลของโครงการค่าตอบแทนโดยรวมของผูบ้รหิารอย่างสมํ่าเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท  

 รายละเอียดเพิ่มเติมไดเ้ผยแพรอ่ยู่ในกฎบตัรคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนบนเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com)  

• การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

บริษัทใหค้วามสาํคัญต่อการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง แม่นยาํ และตรงเวลา ในปี 2564 บริษัทไดป้ฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี และไดท้บทวนนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการ โดยมีการปรบัปรุงใหม้ีความทันสมยัและสอดคลอ้งกับ

มาตรฐานระดบัสากล 

• นักลงทุนสัมพนัธ ์

คณะกรรมการไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพียงพอ ถกูตอ้ง แมน่ยาํ และตรงเวลา ทัง้รายงานขอ้มลูทาง

การเงินและขอ้มลูทั่วไป โดยหวัหนา้ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานวางแผนกลยุทธ ์ รายงานตรงต่อประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารกลุ่มบริษัท จะจัดทาํแผนนักลงทุนสัมพันธ์ประจําปีและเป็นผู้ร ับผิดชอบในการจัดให้มีวิธีการ ช่องทาง และขอ้มลูข่าวสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้จัดการกองทุน ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ข้อมูลทางการเงิน  

ผลประกอบการ โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทประสบความสาํเรจ็ในการสื่อสารขอ้มลูกับนักลงทุน โดยการใชช้่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  ไดแ้ก่ 

การส่งข่าว การประชุมผ่านทางโทรศัพท ์ การประชุมชีแ้จงผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกไตรมาส การเดินทางไปพบปะนักลงทุนทั้ง 

ในประเทศและต่างประเทศ (Roadshow) การเผยแพรข่อ้มลูผ่านเว็บไซตข์องบริษัท (www.minor.com) รายงานประจาํปี ขอ้มลูสรุปของ

บริษัท (Fact Sheets) และสื่ออ่ืน ๆ รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

บริษัทไดน้าํเสนอผลงานใหแ้ก่นักวิเคราะห ์นักลงทุน และพนักงานเป็นระยะ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ในรูปของ Analyst Meeting, 

Roadshow, Conference Call และการเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุน ซึ่งจัดโดยสถาบันต่าง ๆ  รวมทั้งการร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือพบทัง้นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายย่อย การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจดัทาํจดหมายข่าวท่ีนาํเสนอ

ถึงฐานะทางการเงินของบรษัิท นอกจากนี ้ผูส้นใจสามารถขอนดัเขา้ประชมุกับผูบ้รหิารของบรษัิทเพื่อขอขอ้มลูของบรษัิทเพิ่มเติมได ้  
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โดยสรุปกิจกรรมหลกัท่ีบรษัิทไดจ้ดัในปี 2564 มดีงันี ้ 

กิจกรรม  จาํนวนครัง้ 

การเดินทางไปพบปะนกัลงทนุในประเทศ (ทัง้นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายย่อย) 8

การเดินทางไปพบปะนกัลงทนุในต่างประเทศ 16

การประชมุชีแ้จงผลการดาํเนินงานรายไตรมาส (Analyst Meeting / Opportunity Day) 8

การเขา้รว่มประชุมกับนกัลงทนุ / การประชมุผ่านทางโทรศพัท ์ 15

รว่มกิจกรรมของตลาดหลกัทรพัยแ์ละหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อพบนกัลงทนุ 1

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน / การจดัทาํจดหมายข่าวท่ีนาํเสนอถึงฐานะทางการเงินของบรษัิท 24

หมายเหต:ุ การพบปะนกัลงทนุในปี 2564 เป็นการประชมุแบบเสมือนจริงเป็นสว่นใหญ่  

  สามารถพิจารณารายละเอียดกิจกรรมหลกัท่ีบรษัิทไดจ้ดัในปี 2564 บนเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com) 

  นอกจากนี ้บรษัิทเผยแพรข่่าวประชาสมัพนัธค์วามเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนา้ของการดาํเนินงาน และโครงการต่าง ๆ แก่

สื่อมวลชน รวมทัง้การตอบคาํถามและประสานงานกับสื่อมวลชนและสาธารณชน โดยมนีางสาวนมดิา อธิศพงศ ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกัลงทนุ

และนางสาวกานติช์นิต บางท่าไม ้นกัวิเคราะหอ์าวโุสฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นผูด้แูลส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษัิท   

ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู ท่ีแสดงบนเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com) 

• รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบรษัิทและบริษัทย่อย และขอ้มลูทางการเงินท่ีปรากฏในส่วนท่ี 3  

งบการเงิน บรษัิทจดัใหม้รีะบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่างบการเงินไดถ้กูจดัทาํขึน้อย่างถกูตอ้งและเพียงพอภายใต้

นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานการบญัชีแห่งประเทศไทยและเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพียงพอต่อสาธารณชน และมคีวามสอดคล้อง

กับวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิท  

ในการนี ้คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามเป็นอิสระ ใหเ้ป็นผูด้แูลรบัผิดชอบเก่ียวกับคณุภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

แสดงไวใ้นเอกสารแนบ 6 

• รายงานการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการ 

บรษัิทมนีโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผูบ้รหิารในการนาํขอ้มลูภายในของบรษัิทไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตน โดยกาํหนดให้

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีมกีาร

เปลี่ยนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รบัโอนหลักทรพัยข์องบริษัท รวมถึงแจง้กับเลขานุการบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลงหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ   

นอกจากนี ้บรษัิทมนีโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูเ้ก่ียวขอ้งทาํธรุกรรมซือ้ขายและโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิท ในระยะเวลา 30 

วันก่อนกําหนดการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยบริษัทมีการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูงดการซือ้ ขาย และโอนหลักทรพัยข์องบริษัทอย่าง

เป็นลายลกัษณอ์ักษร เป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วันล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน นอกจากนี ้บริษัทจะรายงานขอ้มลูการ 

ถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการในการประชมุคณะกรรมการทกุไตรมาส 

ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีนโยบายใหพ้นักงานรกัษาขอ้มลูความลับของบริษัท ไม่สมควรเปิดเผยขอ้มลูความลับของบรษัิท 

ข่าวสารของบรษัิทใหบ้คุคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้แต่เป็นไปตามขอ้กาํหนด หรอืกฎหมายระบ ุหา้มใชข้อ้มลูภายในซือ้ขายหลกัทรพัย ์

โดยพนกังานจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการปฏิบตัิงานท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
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หมายเหต:ุ การพ
บปะนกัลงทนุในปี 2564 เป็นการประชมุแบบเสมือนจริงเป็นสว่นใหญ่

  

  
สามารถพิจารณ

ารายละเอียดกิจกรรมหลกัท่ีบรษัิ
ทไดจ้ดัในปี 2564 บนเว็บไซตข์องบรษัิ

ท (w
w

w
.m

inor.com
) 

  
นอกจากนี ้บรษัิ

ทเผยแพรข่่าวประชาสมัพนัธค์วามเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหนา้ของการดาํเนินงาน และโครงการต่าง ๆ แก่

สื่อมวลชน รวมทัง้การตอบคาํถามและประสานงานกับสื่อมวลชนและสาธารณ
ชน โดยมนีางสาวนมดิา อธิศพงศ ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายนกัลงทนุ

และนางสาวกานติช์นิต บางท่าไม ้นกัวิเคราะหอ์าวโุสฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นผูด้แูลส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษัิ
ท   

ทัง้นี ้สามารถพิจารณ
ารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู ท่ีแสดงบนเว็บไซตข์องบรษัิ

ท (w
w

w
.m

inor.com
) 

•
รายงาน

ของคณ
ะกรรมการ 

คณ
ะกรรมการบริษั

ทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินรวมของบรษัิ
ทและบริษั

ทย่อย และขอ้มลูทางการเงินท่ีปรากฏในส่วนท่ี 3  

งบการเงิน บรษัิ
ทจดัใหม้รีะบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่างบการเงินไดถ้กูจดัทาํขึน้อย่างถกูตอ้งและเพียงพ

อภายใต้

นโยบายการบญั
ชีท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานการบญั

ชีแห่งประเทศไทยและเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพียงพอต่อสาธารณ
ชน และมคีวามสอดคล้อง

กับวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิ
ท  

ในการนี ้คณ
ะกรรมการบรษัิ

ทไดแ้ต่งตัง้คณ
ะกรรมการตรวจสอบท่ีมคีวามเป็นอิสระ ใหเ้ป็นผูด้แูลรบัผิดชอบเก่ียวกับคณุ

ภาพ
ของ

รายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณ
ะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณ

ะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

แสดงไวใ้นเอกสารแนบ 6 

•
รายงาน

การถือครองห
ลักท

รัพ
ยข์องกรรมการ 

บรษัิ
ทมนีโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผูบ้รหิารในการนาํขอ้มลูภายในของบรษัิ

ทไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตน โดยกาํหนดให้

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิ
ทต่อสาํนกังานคณ

ะกรรมการกาํกับหลกัทรพั
ย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญั
ญ

ัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีมกีาร

เปลี่ยนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รบัโอนหลักทรพั
ยข์องบริษั

ท รวมถึงแจง้กับเลขานุการบริษั
ทต่อการเปลี่ยนแปลงหลกัทรพั

ยน์ัน้ ๆ
  

นอกจากนี ้บรษัิ
ทมนีโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูเ้ก่ียวขอ้งทาํธรุกรรมซือ้ขายและโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิ

ท ในระยะเวลา 30 

วันก่อนกําหนดการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรพั
ย์แห่งป

ระเทศไทยและสาํนักงานคณ
ะกรรมการกํากับ

หลกัทรพั
ยแ์ละตลาดหลกัทรพั

ย ์โดยบริษั
ทมีการแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูงดการซือ้ ขาย และโอนหลักทรพัยข์องบริษั

ทอย่าง

เป็นลายลกัษ
ณ

อ์ักษ
ร เป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วันล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณ

ชน นอกจากนี ้บริษั
ทจะรายงานขอ้มลูการ 

ถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการในการประชมุคณ
ะกรรมการทกุไตรมาส 

ในส่วนของพ
นักงาน บริษั

ทมีนโยบายใหพ้
นักงานรกัษ

าขอ้มลูความลับของบริษั
ท ไม่สมควรเปิดเผยขอ้มลูความลับของบรษัิ

ท 

ข่าวสารของบรษัิ
ทใหบ้คุคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้แต่เป็นไปตามขอ้กาํหนด หรอืกฎหมายระบ ุหา้มใชข้อ้มลูภายในซือ้ขายหลกัทรพั

ย ์

โดยพนกังานจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการปฏิบตัิงานท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณ
ชนในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 

จาํนวนหลักทรัพยข์องบริษัททีก่รรมการหรือผู้บริหารถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

ลาํดับ ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนหลักทรัพยท์ี่ถือ 

หุ้นสามัญ MINT-W7 MINT-W8 MINT-W9 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2563 

เพิ่มขึน้/

(ลดลง) 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2563 

เพิ่มขึน้/

(ลดลง) 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

1 นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และ

ประธานคณะกรรมการจดัการ 

170,327,319 218,295 170,545,614 3.27% 7,737,276 0  7,737,276 5,876,387 5,325,476 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

5,834 0 5,834 0.00% 265 0  265 201 182 

2 นางสาวสวุภา เจริญยิ่ง  กรรมการอิสระ 33,600 1,400 35,000 0.00% 1,527 (1,527) 0 - - 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

3 นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ - - - - - - - - - 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

4 นางสาวคามิลล ์มา กรรมการอิสระ - - - - - - - - - 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

5 นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท กรรมการอิสระ - - - - - - - - - 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

6 นายอานิล ธาดานี่ กรรมการ 48,273,823 (9,359,100) 38,914,723 0.75% 2,468,887 0  2,468,887 1,393,611 1,262,961 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

7 นายพอล ชาลีส ์เคนนี่ กรรมการ 9,574,171 (500,000) 9,074,171 0.17% 26,734 0  26,734 312,902 283,567 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

8 นายธีรพงศ ์จันศิร ิ กรรมการ - - - - - - - - - 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

14,400 0 14,400 0.00% - - - - - 

9 นายนิติ โอสถานุเคราะห ์ กรรมการ 495,800,851 1,800,000 497,600,851 9.54% 22,393,220 0  22,393,220 17,096,581 15,493,776 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

10 นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย กรรมการ และประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มบริษัท 

14,848,624 (4,569,515) 10,279,109 0.20% 668,726 0  668,726 517,494 468,978 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

11 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ 3,775,292 93,960 3,869,252 0.07% 122,825 0  122,825 131,659 119,316 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 
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ลาํดับ ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนหลักทรัพยท์ี่ถือ 

หุ้นสามัญ MINT-W7 MINT-W8 MINT-W9 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2563 

เพิ่มขึน้/

(ลดลง) 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2563 

เพิ่มขึน้/

(ลดลง) 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2564 

12 นายไบรอนั เจมส ์เดลานี่* ประธานเจา้หนา้ที่

การเงิน 

275,155 80,026  355,181 0.01% 15,787 0  15,787 10,516 9,530 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

13 นายชัยพฒัน ์ไพฑรูย*์* ประธานเจา้หนา้ที่ 

ฝ่ายพฒันาเชิงกลยทุธ ์

884,804 109,025 993,829 0.02% 38,897 0  38,897 31,755 28,778 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

14 นายโกศิน ฉันธิกลุ ประธานเจา้หนา้ที่ 

ฝ่ายการลงทุน 

108,211 74,782  182,993 0.00% 9,309 0  9,309 4,579 4,149 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

15 นางสาวสมศร ีรชัฎาภรณก์ลุ รองประธานฝ่าย 

กาํกบัดแูลกิจการ 

712,482 48,682 761,164 0.01% 31,398 0  31,398 25,318 22,944 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

16 นางจุฑาทิพ อดลุพนัธุ*์** รองประธานฝ่าย 

นักลงทุนสัมพนัธ ์

219,708 41,377 261,085 0.01% 9,167 0  9,167 8,185 7,417 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

17 นางสาวรวิกานต ์อินชยัวงศ ์ รองประธานฝ่ายการเงิน 10,525 21,179 31,704 0.00% 595 0  595 623 565 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ 
 

- - - - - - - - - 

18 นายพลพิพฒ้ อศัวนิก**** รองประธานฝ่าย 

จัดซือ้และกระจายสินคา้ 

N/A N/A 134,528 0.00% N/A N/A 23 - - 

คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ   - - - - - - - - - 

* ลาออก มผีลวนัที่ 1 เมษายน 2565 

** แตง่ตัง้เป็นประธานเจ้าหนา้ที่การเงนิ มผีลวนัที่ 1 เมษายน 2565 

*** ลาออก มผีลวนัที่ 12 มกราคม 2565 

**** แตง่ตัง้ มผีลวนัที่ 1 สิงหาคม 2564
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น

โยบ
ายและแน

วป
ฏ

บิ
ตัิท
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ผู ้ถือหุ

น้
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น
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ายและแน
วป

ฏ
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ตัิท
ี ่เกี ่ยวกับ

ผู ้ถือหุ
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การป
ฏ

บิ
ตัิต่อผู ้ถือหุ

น้
โดยเท

า่เท
ยีมกัน

 

 
คณ

ะกรรมการบรษัิ
ทใหค้วามสาํคญั

ในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยได้

กาํหนดนโยบายในการดแูลและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้และสนับสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกันและมี

ความโปรง่ใส บรษัิ
ทไดน้าํเสนอขอ้มลูอย่างถกูตอ้งและเพียงพอต่อผูถื้อหุน้ทกุท่านอย่างเท่าเทียม ไมม่สีิทธิพิเศษ

ใหผู้ถื้อหุน้เพียงกลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึง ในอันท่ีจะเปิดเผยขอ้มลูท่ีไมค่วรเปิดเผยเป็
นกรณ

ีเฉพ
าะ นอกจากนี ้นโยบายท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้จะตอ้งเป็นไป

ตาม

หลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิ
ท และตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และสาํนกังานคณ
ะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายหลกัของบรษัิ

ทท่ีกาํหนดขึน้

เพ่ือดแูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิท่ีเสมอภาคเป็นธรรมและเท่าเทียมกันมดีงัต่อไปนี ้

•
เปิ

ดโอกาสให
ผู้ ้ถือหุ

น้
ส่วน

น้
อยม

ีสิท
ธิท

ีจ่ะเสน
อวาระการป

ระชุม เสน
อชือ่บุ

คคลเพ
ื ่อเข้ารับ

การเลือกตั ้งเป็
น

กรรม
การ

และส่งคาํถามใน
การป

ระชุมสามญั
ผู ้ถือหุ

น้
เป็

น
การอาํน

วย 

 
บรษัิ

ทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัทกุรายรวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลาย

รายรวมกันได ้โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ขั้นตํ่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 2.5 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ สามารถเสนอระเบียบวาระ

การประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2564 บรษัิ
ทไดป้ระกาศผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบรษัิ
ท รวมถึงการส่งคาํถามเป็นการล่วงหนา้สาํหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ ตั้งแต่วันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 18 มกราคม 2564 หลกัเกณ
ฑ

แ์ละวิธีต่าง ๆ ไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตบ์รษัิ
ท (w

w
w

.m
inor.com

)  

 
อย่างไรก็ดี เมือ่พน้กาํหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไมม่ผีูถื้อหุน้ส่งคาํถาม เสนอวาระการประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 และ

เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษัิ
ทล่วงหนา้ 

•
ความเท

า่เท
ยีมกัน

ใน
การออกเสียงลงคะแน

น
 

 
บรษัิ

ทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัท่ีไมส่ามารถออกเสียงลงคะแนนดว้ยตนเองสามารถออกเสยีงลงคะแนนได้

ดว้ยการมอบฉนัทะ ในกรณ
ีท่ีผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ได ้บรษัิ

ทไดอ้าํนวยความสะดวกโดยการ

เสนอหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ม้อบฉันทะสามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกับความตอ้งการของผูม้อบฉันทะ ทั้งนี ้

หนังสือมอบฉันทะทั้งหมดเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบ
บท่ีกําหนดโดยกรมพ

ัฒ
นาธุรกิจการคา้ กระทรวงพ

าณ
ิชย ์บริษั

ทอาํนวยความ

สะดวกใหผู้ม้อบฉันทะโดยผูม้อบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ ซึง่จะเป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามเจตนารมณ
ข์องผูม้อบ

ฉันทะ 

ทัง้นี ้บรษัิ
ทไดแ้นบรายละเอียดคณุ

สมบตัิของกรรมการอิสระดงักล่าวไปพรอ้มหนงัสือมอบฉันทะ 

 
ผูถื้อหุน้มสีิทธิออกเสียงในท่ีประชมุตามจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู่ โดยหน่ึงหุน้มสีิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 

•
ความเท

า่เท
ยีมกัน

ใน
การรับ

รู้ขอ้มลู 

 
บริษั

ทไดจ้ัดทาํหนังสือเชิญ
ประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปีและขอ้มลูการนาํเสนอทั้งภาษ
าไทยและภาษ

าอังกฤษ
 เพ่ื

อเป็นการ

อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ต่างชาติ นอกจากนี ้การประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปีไดม้ีการดาํเนินการประชมุทั้งในรูปแบบภาษ

าไทย

และภาษ
าองักฤษ

 เพื่อใหเ้กิดความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านอย่างเท่าเทียมกัน 

•
รายงาน

การมสี่วน
ได้เสียของกรรมการและผู ้บ

ริห
าร 

 
ตามมติท่ีประชมุคณ

ะกรรมการบรษัิ
ท บรษัิ

ทกาํหนดใหก้รรมการของบรษัิ
ท ผูบ้รหิาร และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง เปิดเผยรายงานการมี

ส่วนไดเ้สีย 2 ครัง้ต่อปี ในเดือนมิถนุายนและธันวาคม โดยไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษัิ
ทเป็นผูร้วบรวมและจดัเก็บรายงาน เลขานุการ
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6.1.2 นโยบายและแนวปฏบิตัิที่เกี่ยวกับผู้ถือหุน้และผู้มสี่วนได้เสีย 

นโยบายและแนวปฏบิตัิที่เกี่ยวกับผู้ถือหุน้  

การปฏบิตัิต่อผู้ถือหุน้โดยเทา่เทยีมกัน 

 คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามสาํคญัในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยได้

กาํหนดนโยบายในการดแูลและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้และสนับสนนุใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกันและมี

ความโปรง่ใส บรษัิทไดน้าํเสนอขอ้มลูอย่างถกูตอ้งและเพียงพอต่อผูถื้อหุน้ทกุท่านอย่างเท่าเทียม ไมม่สีิทธิพิเศษใหผู้ถื้อหุน้เพียงกลุ่มใดกลุ่ม

หน่ึง ในอันท่ีจะเปิดเผยขอ้มลูท่ีไมค่วรเปิดเผยเป็นกรณีเฉพาะ นอกจากนี ้นโยบายท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้จะตอ้งเป็นไปตาม

หลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท และตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายหลกัของบรษัิทท่ีกาํหนดขึน้

เพื่อดแูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิท่ีเสมอภาคเป็นธรรมและเท่าเทียมกันมดีงัต่อไปนี ้

• เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ส่วนน้อยมีสิทธิทีจ่ะเสนอวาระการประชุม เสนอชือ่บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

และส่งคาํถามในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้เป็นการอาํนวย 

 บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัทกุรายรวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลาย

รายรวมกันได ้โดยมีสัดส่วนการถือหุน้ขั้นตํ่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 2.5 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ สามารถเสนอระเบียบวาระ

การประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2564 บรษัิทไดป้ระกาศผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบรษัิท รวมถึงการส่งคาํถามเป็นการล่วงหนา้สาํหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ ตั้งแต่วันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 18 มกราคม 2564 หลกัเกณฑแ์ละวิธีต่าง ๆ ไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตบ์รษัิท (www.minor.com)  

 อย่างไรก็ดี เมือ่พน้กาํหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไมม่ผีูถื้อหุน้ส่งคาํถาม เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 และ

เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบรษัิทล่วงหนา้ 

• ความเทา่เทยีมกันในการออกเสียงลงคะแนน 

 บรษัิทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัท่ีไมส่ามารถออกเสียงลงคะแนนดว้ยตนเองสามารถออกเสยีงลงคะแนนได้

ดว้ยการมอบฉันทะ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ได ้ บรษัิทไดอ้าํนวยความสะดวกโดยการ

เสนอหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ม้อบฉันทะสามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกับความตอ้งการของผูม้อบฉันทะ ทั้งนี ้

หนังสือมอบฉันทะทั้งหมดเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์บริษัทอาํนวยความ

สะดวกใหผู้ม้อบฉันทะโดยผูม้อบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ ซึง่จะเป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามเจตนารมณข์องผูม้อบฉันทะ 

ทัง้นี ้บรษัิทไดแ้นบรายละเอียดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงักล่าวไปพรอ้มหนงัสือมอบฉันทะ 

 ผูถื้อหุน้มสีิทธิออกเสียงในท่ีประชมุตามจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู่ โดยหน่ึงหุน้มสีิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 

• ความเทา่เทยีมกันในการรับรู้ขอ้มลู 

 บริษัทไดจ้ัดทาํหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีและขอ้มลูการนาํเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการ

อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ต่างชาติ นอกจากนี ้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีไดม้ีการดาํเนินการประชมุทั้งในรูปแบบภาษาไทย

และภาษาองักฤษ เพื่อใหเ้กิดความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านอย่างเท่าเทียมกัน 

• รายงานการมสี่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท บรษัิทกาํหนดใหก้รรมการของบรษัิท ผูบ้รหิาร และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง เปิดเผยรายงานการมี

ส่วนไดเ้สีย 2 ครัง้ต่อปี ในเดือนมิถนุายนและธันวาคม โดยไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษัิทเป็นผูร้วบรวมและจดัเก็บรายงาน เลขานุการ
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บริษัทจะส่งรายงานการมสี่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและ

ควบคมุการมสี่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อใหเ้กิดการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

 

การส่งเสริมการใชส้ิทธิของผู้ถือหุน้ 

สิทธิของผู้ถือหุน้ 

 คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามสาํคัญกับสิทธิของผูถื้อหุน้ และกาํหนดในหลกัการกาํกับดูแลกิจการของบรษัิท ใหบ้รษัิทดแูลผูถื้อ

หุน้ และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบันทุกรายใหไ้ดร้บัสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการมคีวามมุ่งมั่นท่ีจะปกป้องสิทธิและ

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุกลุ่ม รวมทัง้สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไดใ้ชส้ิทธิอนัชอบธรรมภายใตม้าตรฐานการปฏิบัติ

ท่ีกาํหนดไวด้งันี ้

• สิทธิขัน้พืน้ฐาน 

 สิทธิขัน้พืน้ฐานตามท่ีผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัพึงจะไดร้บั ทัง้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรบัเงินปันผล 

สิทธิในการซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษัิทไมก่ระทาํการใด ๆ ในการจาํกัดโอกาสหรอืสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้

ในการเขา้ประชมุ สิทธิในการแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ ซึ่งในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละราย ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึง

หน่ึงของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชอิีสระ สิทธิในการอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินและสิทธิในการไดร้บัข้อมลูข่าวสารอย่างเพียงพอ เท่าเทียมกันและในรูปแบบท่ี

เหมาะสมต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ โดยคณะกรรมการไดด้แูลใหเ้รือ่งสาํคญัท่ีกฎหมายกาํหนดและเรือ่งท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศ

ทางการดาํเนินงานของบรษัิท ไดผ้่านการพิจารณาและ/หรอืการอนมุตัิของผูถื้อหุน้ โดยบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

• สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

และสิทธิในการส่งคาํถามสาํหรับการประชุมผู้ถือหุน้เป็นการล่วงหน้า 

 เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองคาํถามและคาํเสนอวาระการประชุมในเบือ้งต้นใหค้ณะกรรมการบริษัท ตาม

หลักเกณฑข์องบรษัิท คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งก่อน

นาํเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขัน้สดุทา้ย 

 สาํหรบัการเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมขอ้มลูเสนอต่อคณะกรรมการ

สรรหาและกาํกับดแูลกิจการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบือ้งตน้ก่อนนาํเสนอรายชื่อบคุคลท่ีผ่านการพิจารณาใหค้ณะกรรมการพิจารณาเป็น

ขัน้สดุทา้ย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 วาระการประชมุและบคุคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญ

ประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ สาํหรบัเรือ่งหรือบคุคลท่ีไมผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หุน้ทราบพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 ทั้งนี ้ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถาม เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็น

กรรมการบรษัิทล่วงหนา้ 

• สิทธิในการได้รับขอ้มลูของการประชุมผู้ถือหุน้ 

 ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มสีิทธิไดร้บัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีถกูตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอต่อการใช้

สิทธิของผูถื้อหุน้ เช่น วัน เวลา สถานท่ีจัดประชุม วาระการประชุม ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชมุและประเด็นท่ีใชใ้นการพิจารณา ทั้งนี ้บริษัทไดก้ําหนดวนั เวลา และสถานท่ีเพื่ออาํนวยความ

สะดวกสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 

 ในปี 2564 บริษัทไดจ้ัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในวันท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00น. และไดเ้ผยแพร่เอกสารการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในวันท่ี 22 มนีาคม 2564 (ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม) ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท (www.minor.com) ทัง้
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บริษัทจะส่งรายงานการมสี่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและ

ควบคมุการมสี่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร เพ่ือใหเ้กิดการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

 

การส่งเสริมการใชส้ิทธิของผู้ถือหุน้ 

สิทธิของผู้ถือหุน้ 

 คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามสาํคัญกับสิทธิของผูถื้อหุน้ และกาํหนดในหลกัการกาํกับดูแลกิจการของบรษัิท ใหบ้รษัิทดแูลผูถื้อ

หุน้ และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบันทุกรายใหไ้ดร้บัสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการมคีวามมุ่งมั่นท่ีจะปกป้องสิทธิและ

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุกลุ่ม รวมทัง้สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัไดใ้ชส้ิทธิอนัชอบธรรมภายใตม้าตรฐานการปฏิบัติ

ท่ีกาํหนดไวด้งันี ้

• สิทธิขัน้พืน้ฐาน 

 สิทธิขัน้พืน้ฐานตามท่ีผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัพึงจะไดร้บั ทัง้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรบัเงินปันผล 

สิทธิในการซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษัิทไมก่ระทาํการใด ๆ ในการจาํกัดโอกาสหรอืสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้

ในการเขา้ประชมุ สิทธิในการแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ ซึ่งในการแต่งตัง้กรรมการแต่ละราย ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึง

หน่ึงของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชอิีสระ สิทธิในการอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินและสิทธิในการไดร้บัข้อมลูข่าวสารอย่างเพียงพอ เท่าเทียมกันและในรูปแบบท่ี

เหมาะสมต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ โดยคณะกรรมการไดด้แูลใหเ้รือ่งสาํคญัท่ีกฎหมายกาํหนดและเรือ่งท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศ

ทางการดาํเนินงานของบรษัิท ไดผ้่านการพิจารณาและ/หรอืการอนมุตัิของผูถื้อหุน้ โดยบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

• สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

และสิทธิในการส่งคาํถามสาํหรับการประชุมผู้ถือหุน้เป็นการล่วงหน้า 

 เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองคาํถามและคาํเสนอวาระการประชุมในเบือ้งต้นใหค้ณะกรรมการบริษัท ตาม

หลักเกณฑข์องบรษัิท คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมท่ีเก่ียวขอ้งก่อน

นาํเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขัน้สดุทา้ย 

 สาํหรบัการเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมขอ้มลูเสนอต่อคณะกรรมการ

สรรหาและกาํกับดแูลกิจการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเบือ้งตน้ก่อนนาํเสนอรายชื่อบคุคลท่ีผ่านการพิจารณาใหค้ณะกรรมการพิจารณาเป็น

ขัน้สดุทา้ย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 วาระการประชมุและบคุคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนงัสือเชิญ

ประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ สาํหรบัเรือ่งหรือบคุคลท่ีไมผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หุน้ทราบพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 ทั้งนี ้ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถาม เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็น

กรรมการบรษัิทล่วงหนา้ 

• สิทธิในการได้รับขอ้มลูของการประชุมผู้ถือหุน้ 

 ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มสีิทธิไดร้บัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีถกูตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอต่อการใช้

สิทธิของผูถื้อหุน้ เช่น วัน เวลา สถานท่ีจัดประชุม วาระการประชุม ขอ้มลูเก่ียวกับบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชมุและประเด็นท่ีใชใ้นการพิจารณา ทั้งนี ้บริษัทไดก้ําหนดวนั เวลา และสถานท่ีเพื่ออาํนวยความ

สะดวกสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 

 ในปี 2564 บริษัทไดจ้ัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในวันท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00น. และไดเ้ผยแพร่เอกสารการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในวันท่ี 22 มนีาคม 2564 (ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนวนัประชุม) ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท (www.minor.com) ทัง้

 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ต่างชาติ และบริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวันท่ี 1 

เมษายน 2564 (ล่วงหนา้เป็นเวลาอย่างนอ้ย 21 วันก่อนวันประชุม) โดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด (TSD) เป็นผู้

จดัส่ง และไดจ้ดัทาํเอกสารการประชมุผูถื้อหุน้และรายงานประจาํปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถ

เรยีกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็  

 ภายหลงัการประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหลงัจากเสรจ็สิน้การประชุม

ในวนัเดียวกัน พรอ้มทัง้ผลการลงมติในแต่ละวาระ จาํนวนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียง แต่เน่ืองจากการประชมุในครัง้นีเ้ป็น

การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จึงไมม่กีารพิมพบ์ตัรลงคะแนน ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 14 วนันบัจากวนั

ประชุมบนเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัท (www.minor.com) โดยในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

บรษัิทไดบ้นัทึกรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุมและสดัสว่นกรรมการท่ีเขา้รว่มการประชมุ ไมเ่ขา้รว่มการประชมุ วิธีการลงคะแนน

และนบัคะแนน มติท่ีประชมุและผลการลงคะแนนเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสียง ของแต่ละวาระ รวมถึงประเด็นคาํถามและคาํตอบ

ในท่ีประชมุ และชื่อ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 

 บรษัิทมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ ในรายงานประจาํปีผ่านเว็บไซตต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบนหนา้เว็บไซตข์องบริษัท 

(www.minor.com) เพื่อเป็นช่องทางสาํหรบัผูถื้อหุน้และประชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ถึงขอ้มลูของบรษัิท 

• การประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจาํปี 

  ในปี 2564 ท่ามกลางสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ท่ีไดก้ลบัมาแพรร่ะบาดระลอกใหม ่ ซึ่งพบผูต้ิดเชือ้จาํนวนมาก 

และมกีารแพรก่ระจายอย่างรวดเรว็ บรษัิทมคีวามห่วงใยในสถานการณด์งักล่าว และคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั กรรมการบริหาร

ซึ่งไดร้บัมอบอาํนาจจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรใหเ้ปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานท่ีในการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี ครัง้ท่ี 28/2564 เป็นรูปแบบการประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) เท่านัน้ บรษัิทไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในวันท่ี 

22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบ E-AGM เผยแพร ่ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 12 อาคารเดอะปารค์ ถนนรชัดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

โดยดาํเนินการจดัประชมุภายใตพ้ระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บรษัิทได้

เผยแพรใ่หผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบการเปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานท่ีในการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท เมือ่วนัท่ี 9 เมษายน 2564 

 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมีความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งยืนยันตัวตนตามกระบวนการท่ีบริษัทไดเ้ผยแพร่ผ่าน

ช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซตบ์รษัิท (www.minor.com) และหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้น 

ภายในวนัท่ีกาํหนด โดยบรษัิทไดท้าํการส่งลิงคเ์ขา้รว่มประชุมเฉพาะบคุคล รวมถึงคู่มอื การเขา้ใชง้านในระบบ ไปยงัอีเมลของผูถื้อหุน้หรือ

ผูร้บัมอบฉันทะท่ีไดล้งทะเบียนไวก้ับบริษัทเพื่อใชใ้นการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่านทางระบบซึ่ง

รองรบัการเขา้รว่มประชมุทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting (ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครัง้ท่ี 28/2564 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)) โดยผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านัน้ 

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทปี 2564 ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงผูบ้รหิารท่ีเก่ียวข้อง 

ไดเ้ขา้รว่มประชมุเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แนะนาํและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมหรือการดาํเนินงาน

ของบริษัทไดอ้ย่างเต็มท่ี ก่อนท่ีจะมีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชมุ ขอ้คิดเห็นและ/หรือประเด็นซกัถามท่ีสาํคญัจะไดร้บัการ

บนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 

 ก่อนเริม่การประชุม ประธานในท่ีประชุมแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม จาํนวนและสดัส่วนของผูถื้อ

หุน้ท่ีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง ในวาระการแต่งตั้ง

กรรมการ บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล เน่ืองจากการประชุมในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์จึงไมม่กีารพิมพบ์ตัรลงคะแนน  

 บรษัิทยงัไดเ้ชิญบคุคลอิสระจากบรษัิทท่ีปรกึษาทางกฎหมายมาเขา้รว่มสงัเกตการณใ์นการประชมุและตรวจสอบการลงคะแนน

และการนบัคะแนนเสียง เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปรง่ใสและถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 
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• การอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุน้ในวันประชุมผู้ถือหุน้ 

 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บรษัิทไดป้ฏบิตัิตามแนวทางการดาํเนินการจดัประชมุ ภายใต้

พระราชกาํหนดว่าดว้ย การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีไดล้งทะเบียน

และยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามกระบวนการท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ จะสามารถเขา้รว่มประชมุผ่านลิงค์

เขา้ประชุมเฉพาะบคุคลท่ีไดน้าํส่งไวใ้หล้่วงหนา้ (อย่างนอ้ย 1 วันก่อนวันประชมุ) ผ่านระบบออนไลนซ์ึ่งรองรบัการเขา้รว่มประชุมทัง้แบบ  

E-Meeting และ E-Voting สาํหรบัการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจะใชแ้ถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํการลงคะแนนในแต่

ละวาระภายในเวลาท่ีกาํหนด หากไมล่งคะแนนใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็นเห็นดว้ยโดยอตัโนมตั ิ

 บรษัิทคาํนึงถึงช่องทางการสื่อสารสาํหรบัผูถื้อหุน้ต่างชาติโดยการจดัเตรยีมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นภาษาองักฤษ รวมถึงการจดัทาํ

คาํแปลภาษาองักฤษในสไลดก์ารนาํเสนอในหอ้งประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษัท และ/หรอืผูบ้ริหารจะตอบขอ้ซักถาม ความคดิเห็นและ

คาํแนะนาํจากผูถื้อหุน้ต่างชาติเป็นภาษาองักฤษ 

 ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดย

ดาํเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนดัประชุม จดัสรรเวลาสาํหรบัแต่ละวาระการประชุมท่ีกาํหนดไว้

ในหนังสือนัดประชมุอย่างเหมาะสม ทั้งนี ้บริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงลาํดบัวาระการประชมุ 

เวน้แต่การเพ่ิมหรอืเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมเีหตผุลอนัสมควร 

 ผูถื้อหุน้ทกุท่านมโีอกาสเท่าเทียมกันในการตัง้คาํถาม ขอคาํอธิบายและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการและท่ีประชมุไดต้าม

ความเหมาะสม 

 

การป้องกันการใชข้อ้มลูภายใน 

นโยบายและมาตรการการดูแลขอ้มลูภายใน 

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน  โดย

กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาํการนบั

จากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รบัโอนหลักทรพัยข์องบริษัท รวมถึงแจง้กับเลขานุการบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลง

หลกัทรพัยน์ัน้ ๆ  นอกจากนี ้บรษัิทมนีโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูเ้ก่ียวขอ้งทาํธรุกรรมซือ้ขายและโอนหลกัทรพัยข์องบริษัท 

ในระยะเวลา 30 วันก่อนกําหนดการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยเลขานุการบริษัทจะอีเมลแจง้เตือนใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดับสงูงดการซือ้ 

ขาย และโอนหลักทรพัยข์องบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณอ์ักษร เป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วันล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน 

นอกจากนี ้บรษัิทจะรายงานขอ้มลูการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการในการประชมุคณะกรรมการทกุไตรมาส 

 ในส่วนของพนกังาน บริษัทมีนโยบายใหพ้นกังานรกัษาขอ้มลูความลับของบริษัท ไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัของบริษัท ข่าวสาร

ของบริษัทใหบุ้คคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้แต่เป็นไปตามขอ้กําหนดหรอืกฎหมายระบุ หา้มใชข้อ้มลูภายในซือ้ขายหลักทรพัย ์โดย

พนกังานจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการปฏิบตัิงานท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกคนจะตอ้งเขา้รบัการทบทวนหลกัจรรยาบรรณและนโยบายการต่อตา้นทุจริตและ    

คอรร์ปัชนั โดยมเีนือ้หาครอบคลมุการใชข้อ้มลูภายในและการรกัษาขอ้มลูความลบัของบรษัิท โดยปัจจบุนัเป็นการทบทวนในระบบออนไลน์

และสามารถลงนามรบัทราบในการปฏิบตัิตามนโยบายภายหลงัจากการทบทวนและทาํแบบทดสอบความเขา้ใจ 
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• การอาํนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุน้ในวันประชุมผู้ถือหุน้ 

 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บรษัิทไดป้ฏบิตัิตามแนวทางการดาํเนินการจดัประชมุ ภายใต้

พระราชกาํหนดว่าดว้ย การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีไดล้งทะเบียน

และยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามกระบวนการท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ จะสามารถเขา้รว่มประชมุผ่านลิงค์

เขา้ประชุมเฉพาะบคุคลท่ีไดน้าํส่งไวใ้หล้่วงหนา้ (อย่างนอ้ย 1 วันก่อนวันประชมุ) ผ่านระบบออนไลนซ์ึ่งรองรบัการเขา้รว่มประชุมทัง้แบบ  

E-Meeting และ E-Voting สาํหรบัการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจะใชแ้ถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํการลงคะแนนในแต่

ละวาระภายในเวลาท่ีกาํหนด หากไมล่งคะแนนใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนเป็นเห็นดว้ยโดยอตัโนมตั ิ

 บรษัิทคาํนึงถึงช่องทางการสื่อสารสาํหรบัผูถื้อหุน้ต่างชาติโดยการจดัเตรยีมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นภาษาองักฤษ รวมถึงการจดัทาํ

คาํแปลภาษาองักฤษในสไลดก์ารนาํเสนอในหอ้งประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษัท และ/หรอืผูบ้ริหารจะตอบขอ้ซักถาม ความคดิเห็นและ

คาํแนะนาํจากผูถื้อหุน้ต่างชาติเป็นภาษาองักฤษ 

 ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท กฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดย

ดาํเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนดัประชุม จดัสรรเวลาสาํหรบัแต่ละวาระการประชุมท่ีกาํหนดไว้

ในหนังสือนัดประชมุอย่างเหมาะสม ทั้งนี ้บริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงลาํดบัวาระการประชมุ 

เวน้แต่การเพ่ิมหรอืเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมเีหตผุลอนัสมควร 

 ผูถื้อหุน้ทกุท่านมโีอกาสเท่าเทียมกันในการตัง้คาํถาม ขอคาํอธิบายและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการและท่ีประชมุไดต้าม

ความเหมาะสม 

 

การป้องกันการใชข้อ้มลูภายใน 

นโยบายและมาตรการการดูแลขอ้มลูภายใน 

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน  โดย

กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทต่อสาํนกังานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาํการนบั

จากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รบัโอนหลักทรพัยข์องบริษัท รวมถึงแจง้กับเลขานุการบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลง

หลกัทรพัยน์ัน้ ๆ  นอกจากนี ้บรษัิทมนีโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูเ้ก่ียวขอ้งทาํธรุกรรมซือ้ขายและโอนหลกัทรพัยข์องบริษัท 

ในระยะเวลา 30 วันก่อนกําหนดการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยเลขานุการบริษัทจะอีเมลแจง้เตือนใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดับสงูงดการซือ้ 

ขาย และโอนหลักทรพัยข์องบริษัทอย่างเป็นลายลกัษณอ์ักษร เป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วันล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน 

นอกจากนี ้บรษัิทจะรายงานขอ้มลูการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการในการประชมุคณะกรรมการทกุไตรมาส 

 ในส่วนของพนกังาน บริษัทมีนโยบายใหพ้นกังานรกัษาขอ้มลูความลับของบริษัท ไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัของบริษัท ข่าวสาร

ของบริษัทใหบุ้คคลท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้แต่เป็นไปตามขอ้กําหนดหรอืกฎหมายระบุ หา้มใชข้อ้มลูภายในซือ้ขายหลักทรพัย ์โดย

พนกังานจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการปฏิบตัิงานท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกคนจะตอ้งเขา้รบัการทบทวนหลกัจรรยาบรรณและนโยบายการต่อตา้นทุจริตและ    

คอรร์ปัชนั โดยมเีนือ้หาครอบคลมุการใชข้อ้มลูภายในและการรกัษาขอ้มลูความลบัของบรษัิท โดยปัจจบุนัเป็นการทบทวนในระบบออนไลน์

และสามารถลงนามรบัทราบในการปฏิบตัิตามนโยบายภายหลงัจากการทบทวนและทาํแบบทดสอบความเขา้ใจ 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการระหว่างกัน 

 เพ่ือป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ บริษัทได้กําหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนอ์ย่างเป็นลายลักษณอ์ักษรไวใ้นหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม และกําหนดขั้นตอนการอนุมตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ระหว่างบรษัิทหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 ในกรณีท่ีมกีรรมการท่ีมสี่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนัน้จะไม่มสีิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว รวมทัง้คณะกรรมการได้

กาํหนดนโยบายและวิธีการดแูลไมใ่หผู้บ้รหิารและผูเ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มลูภายในของบรษัิทไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตนดว้ย 

 ในการอนมุตัิรายการระหว่างกัน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจะเป็นผูป้ระเมนิรายการดงักล่าวในขัน้ตน้ โดยจะจดัหาขอ้มลูและทาํการ

วิเคราะหว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผล เป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบริษัทและมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ทรพัยส์ิน 

ฝ่ายการลงทนุจะตอ้งทาํการวเิคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุนโดยอาจมกีารว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือใหค้วามเห็นเพิ่มเติม จากนัน้จึง

นาํเสนอตามขัน้ตอนและกระบวนการอนุมตัิ โดยผูบ้รหิารหรอืกรรมการท่ีมสี่วนไดเ้สีย จะไมม่สี่วนในการอนุมตัิรายการดงักล่าว นอกจากนี ้

กรรมการตรวจสอบจะรว่มกันดแูลรายการระหว่างกนัดงักล่าวดว้ยว่า เป็นรายการท่ีมคีวามจาํเป็นและเป็นไปในราคาท่ียตุิธรรมหรอืไม ่

 ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคนจะตอ้งเขา้รบัการทบทวนหลกัจรรยาบรรณและนโยบายการต่อตา้นทจุรติและคอร์

รปัชนั โดยมเีนือ้หาครอบคลุมความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยปัจจบุนัเป็นการทบทวนในระบบออนไลนแ์ละสามารถลงนามรบัทราบใน

การปฏิบตัิตามนโยบายภายหลงัจากการทบทวนและทาํแบบทดสอบความเขา้ใจ นอกจากนี ้บรษัิทกาํหนดใหก้รรมการของบรษัิท ผูบ้รหิาร 

และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง เปิดเผยรายงานการมสี่วนไดเ้สีย 2 ครัง้ต่อปี ในเดือนมถินุายนและธนัวาคม 

 

ความรับผิดชอบต่อผู้มสี่วนได้เสีย 

 บริษัทไดใ้หค้วามสาํคัญต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามขอ้บังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้ิทธิของผูม้สี่วนได้

เสียเหล่านีไ้ดร้บัการดแูลอย่างดี 

• ผู้ถือหุน้ 

 บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัในเรื่องสิทธิของผูถื้อหุน้ ซึ่งจะตอ้งไดร้บัสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ สิทธิในการเขา้ร่วม

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ สิทธิในการ

เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ สิทธิในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงผลประกอบการ ฐานะการเงิน 

เป็นตน้ ทัง้นี ้บรษัิทมคีวามมุง่มั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส สรา้งความเจรญิเตบิโต และผลตอบแทนท่ีดีใหก้ับผูถื้อหุน้อย่างตอ่เน่ืองใน

ระยะยาว 

• ผู้ลงทุน 

 บริษัทเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศท่ีถูกตอ้งครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผูล้งทุนภายในกําหนดหรือตามช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม 

• ลูกคา้ 

 บริษัทปฏิบัติต่อลูกคา้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพสินคา้และบริการอย่างต่อเน่ือง 

รวมถึงการพฒันามาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้และบรกิาร เพื่อความปลอดภยัและความพอใจสงูสดุของลกูคา้ บรษัิทใหค้วามสาํคัญ

กับการนาํเสนอผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีสรา้งความพึงพอใจ 100% ใหก้ับลกูคา้ 

 มาตรฐานความปลอดภยัของอาหารเป็นสิ่งท่ีบรษัิททั้งในกลุ่มธรุกิจอาหารและธุรกิจโรงแรมใหค้วามสาํคญัยิ่ง ทัง้นี ้บรษัิททาํการ

ตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อใหม้ั่นใจว่า วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑม์ีมาตรฐานสูงและถูกสุขลักษณะ ตั้งแต่การตรวจสอบและคัดเลือกแหล่ง

วัตถุดิบ กระบวนการขนส่ง กระบวนการจัดเก็บในรา้นอาหาร จนถึงขั้นตอนการผลิต การขายและส่งมอบใหก้ับลูกคา้ บริษัทมีมาตรการ

คดัเลือกผูผ้ลิต รวมถึงผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถดุิบอย่างเขม้งวดและมกีารตรวจสอบคณุภาพอย่างต่อเน่ือง บรษัิทส่งเสรมิการตรวจสอบตน้ทางของ
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อาหาร (Food Traceability) เพื่อใหม้ั่นใจว่า บรษัิทสามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัของวตัถดุิบ ตัง้แต่จดุเริม่ตน้จนวัตถุดิบ

มาถึงบรษัิท 

 บรษัิทมคีวามตัง้ใจท่ีจะใหล้กูคา้มสี่วนรว่มกับบรษัิทในทกุขัน้ตอน นอกเหนือจากความสมัพนัธท์างธรุกิจตามปกติบริษัทได้เริ่มมี

ส่วนร่วมในการสรา้งประสบการณต์่าง ๆ  ของลูกคา้มากขึน้ อาทิ กลุ่มธุรกิจอาหารทุกแบรนดใ์นเครือบริษัทไดร้ิเริ่มการพิมพเ์บอรโ์ทรศพัท์

และอีเมลของฝ่ายลกูคา้สมัพนัธบ์นใบเสรจ็ เพื่อใหล้กูคา้สามารถติดต่อพนกังานไดเ้มื่อตอ้งการ และบรษัิทยงัใชห้ลายช่องทางในการรบัฟัง

ความคิดเห็นของลกูคา้ เช่น การทาํแบบสาํรวจความพึงพอใจของลกูคา้ การวิเคราะหค์าํติชมของลกูคา้ผ่านโซเซียลมเีดีย และการทาํการ

สาํรวจทางการตลาด เพ่ือนาํมาพิจารณาปรบัปรุงเพื่อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ 100% นอกจากนี ้บริษัทยังใหค้วามสาํคัญในเรื่องความ

รับผิดชอบในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อต่าง  ๆ  เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดประเด็นดา้นจริยธรรม  

(Non Controversial Content) 

 ทั้งนี ้บริษัทไดเ้ปิดช่องทางในการสื่อสารกับลูกคา้ผ่าน feedback@minor.com โดยขอ้มลูจะไดร้บัความคุม้ครองและเก็บเป็น

ความลบั 

• คูค่า้ 

 ค่านิยมองคก์รของบรษัิทประการหน่ึงคือ “คู่คา้” ทัง้นี ้บรษัิทมุง่เนน้การพฒันาความสัมพันธท่ี์ใหป้ระโยชนส์ูงสดุกับทกุภาคส่วน

ไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลิต ผูจ้ัดจาํหน่าย ผูด้าํเนินธุรกิจแฟรนไชส ์พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผูใ้หบ้ริการอ่ืน ๆ บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติต่อคู่คา้อย่าง

เสมอภาคและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนร์ว่มกัน 

 บรษัิทมเีกณฑใ์นการเลือกสรรคู่คา้ท่ีมชีื่อเสียงท่ีดี มมีาตรฐานเป็นท่ียอมรบัของอตุสาหกรรม มจีรรยาบรรณ มคีวามเป็นมอือาชีพ 

คาํนึงถึงสวสัดิภาพของพนกังาน และมนีโยบายต่อตา้นการทจุรติ โดยคู่คา้ท่ีมคีณุสมบตัิเหมาะสมจะตอ้งลงนามในหลกัจรรยาบรรณสาํหรบั

พันธมิตรทางธุรกิจของบรษัิท เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าคู่คา้จะมีความเขา้ใจอย่างเหมาะสมเก่ียวกับจดุมุ่งหมายทางธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในทาง

เดียวกัน ทัง้นี ้บรษัิทจดัใหม้กีระบวนการสรรหาคู่คา้ท่ีเป็นธรรม โดยมหีลกัปฏิบตัิโดยรวม ดงันี ้

1. บรษัิทจะปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาค และเปิดโอกาสใหคู้่คา้ทาํการแข่งขนับนขอ้มลูท่ีไดร้บัอย่างเท่าเทียมกัน 

2. บรษัิทจดัทาํรูปแบบสญัญากับคู่คา้อย่างเป็นมาตรฐาน โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

3. บริษัทจัดใหม้ีระบบการจัดการและติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสญัญาอย่างครบถว้น และป้องกันการ

ทจุรติประพฤติมชิอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

4. บรษัิทมนีโยบายไมส่นบัสนนุคู่คา้ท่ีประพฤติมชิอบ ทาํผิดกฎหมาย มคีวามเก่ียวขอ้งในการทจุรติคอรร์ปัชนั หรอืมกีารละเมิดสิทธิ

มนษุยชน ในการเติบโตของบรษัิทนัน้ย่อมควบคู่ไปกับจาํนวนคู่คา้ท่ีเพิ่มขึน้ดว้ย  

 บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของการมคีู่คา้ซึ่งมคีณุสมบตัิตรงตามมาตรฐานของบรษัิท โดยจะทาํการตรวจสอบมาตรฐานของคู่

คา้อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้บรษัิทมุง่มั่นในการพัฒนาและเติบโตไปพรอ้มกับคู่คา้ โดยเรยีนรูข้อ้ดีและจดุแข็งของกันและกัน เพ่ือเสรมิสรา้งให้

เกิดผลเชิงบวกยิ่งขึน้ 

 ทัง้นี ้วตัถดุิบส่วนใหญ่ของบรษัิทเป็นวตัถดุิบท่ีผลิตภายในประเทศ โดยบรษัิทจะสรรหาวตัถดุิบจากผูผ้ลิตในชมุชนใกลเ้คียงก่อน

เป็นอันดับแรก ดว้ยเป้าหมายท่ีจะใชว้ัตถุดิบทอ้งถ่ินใหม้ากท่ีสุด และในขณะเดียวกันก็ร่วมพัฒนาผูผ้ลิตในประเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อ

ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินคา้ใหเ้ท่าเทียมกับมาตรฐานสากล อาทิ โครงการรว่มระหว่างซิซซเ์ลอรแ์ละโครงการหลวง โดยไดน้าํผกัท่ีปลกู

ในไรท่ดลองของโครงการหลวงมานาํเสนอแก่ลกูคา้และทาํการสาํรวจผลตอบรบัทางการตลาดและดาํเนินการวิจยัเพ่ือพฒันาผลผลิตอย่าง

ต่อเน่ือง 

• เจ้าหนี ้

 บรษัิทประกอบธรุกิจดว้ยความระมดัระวัง ปฏิบตัิต่อเจา้หนีอ้ย่างเป็นธรรมและชาํระหนีค้ืนตรงเวลาตามเงื่อนไขท่ีกาํหนด รวมถึง

ปฏิบตัิตามเงื่อนไข ขอ้กาํหนดของสญัญาและพนัธะทางการเงินอย่างเครง่ครดั ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมเีหตอุนัควรตอ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเมื่อ

มเีหตสุาํคญั อนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมนียัสาํคญัและอาจกระทบต่อหนีท่ี้ตอ้งชาํระ บรษัิทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบ เพื่อรว่มกันหา

วิธีแก้ไขและป้องกันอย่างสมเหตุสมผล เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหาย คอยติดตามอย่างใกลช้ิดโดยใหฝ่้ายจัดการรายงานสถานะอย่าง
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อาหาร (Food Traceability) เพื่อใหม้ั่นใจว่า บรษัิทสามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัของวตัถดุิบ ตัง้แต่จดุเริม่ตน้จนวัตถุดิบ

มาถึงบรษัิท 

 บรษัิทมคีวามตัง้ใจท่ีจะใหล้กูคา้มสี่วนรว่มกับบรษัิทในทกุขัน้ตอน นอกเหนือจากความสมัพนัธท์างธรุกิจตามปกติบริษัทได้เริ่มมี

ส่วนร่วมในการสรา้งประสบการณต์่าง ๆ  ของลูกคา้มากขึน้ อาทิ กลุ่มธุรกิจอาหารทุกแบรนดใ์นเครือบริษัทไดร้ิเริ่มการพิมพเ์บอรโ์ทรศพัท์

และอีเมลของฝ่ายลกูคา้สมัพนัธบ์นใบเสรจ็ เพื่อใหล้กูคา้สามารถติดต่อพนกังานไดเ้มื่อตอ้งการ และบรษัิทยงัใชห้ลายช่องทางในการรบัฟัง

ความคิดเห็นของลกูคา้ เช่น การทาํแบบสาํรวจความพึงพอใจของลกูคา้ การวิเคราะหค์าํติชมของลกูคา้ผ่านโซเซียลมเีดีย และการทาํการ

สาํรวจทางการตลาด เพ่ือนาํมาพิจารณาปรบัปรุงเพื่อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ 100% นอกจากนี ้บริษัทยังใหค้วามสาํคัญในเรื่องความ

รับผิดชอบในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อต่าง  ๆ  เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดประเด็นดา้นจริยธรรม  

(Non Controversial Content) 

 ทั้งนี ้บริษัทไดเ้ปิดช่องทางในการสื่อสารกับลูกคา้ผ่าน feedback@minor.com โดยขอ้มลูจะไดร้บัความคุม้ครองและเก็บเป็น

ความลบั 

• คูค่า้ 

 ค่านิยมองคก์รของบรษัิทประการหน่ึงคือ “คู่คา้” ทัง้นี ้บรษัิทมุง่เนน้การพฒันาความสัมพันธท่ี์ใหป้ระโยชนส์ูงสดุกับทกุภาคส่วน

ไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลิต ผูจ้ัดจาํหน่าย ผูด้าํเนินธุรกิจแฟรนไชส ์พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผูใ้หบ้ริการอ่ืน ๆ บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติต่อคู่คา้อย่าง

เสมอภาคและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนร์ว่มกัน 

 บรษัิทมเีกณฑใ์นการเลือกสรรคู่คา้ท่ีมชีื่อเสียงท่ีดี มมีาตรฐานเป็นท่ียอมรบัของอตุสาหกรรม มจีรรยาบรรณ มคีวามเป็นมอือาชีพ 

คาํนึงถึงสวสัดิภาพของพนกังาน และมนีโยบายต่อตา้นการทจุรติ โดยคู่คา้ท่ีมคีณุสมบตัิเหมาะสมจะตอ้งลงนามในหลกัจรรยาบรรณสาํหรบั

พันธมิตรทางธุรกิจของบรษัิท เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าคู่คา้จะมีความเขา้ใจอย่างเหมาะสมเก่ียวกับจดุมุ่งหมายทางธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในทาง

เดียวกัน ทัง้นี ้บรษัิทจดัใหม้กีระบวนการสรรหาคู่คา้ท่ีเป็นธรรม โดยมหีลกัปฏิบตัิโดยรวม ดงันี ้

1. บรษัิทจะปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาค และเปิดโอกาสใหคู้่คา้ทาํการแข่งขนับนขอ้มลูท่ีไดร้บัอย่างเท่าเทียมกัน 

2. บรษัิทจดัทาํรูปแบบสญัญากับคู่คา้อย่างเป็นมาตรฐาน โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย 

3. บริษัทจัดใหม้ีระบบการจัดการและติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสญัญาอย่างครบถว้น และป้องกันการ

ทจุรติประพฤติมชิอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

4. บรษัิทมนีโยบายไมส่นบัสนนุคู่คา้ท่ีประพฤติมชิอบ ทาํผิดกฎหมาย มคีวามเก่ียวขอ้งในการทจุรติคอรร์ปัชนั หรอืมกีารละเมิดสิทธิ

มนษุยชน ในการเติบโตของบรษัิทนัน้ย่อมควบคู่ไปกับจาํนวนคู่คา้ท่ีเพิ่มขึน้ดว้ย  

 บรษัิทตระหนกัถึงความสาํคญัของการมคีู่คา้ซึ่งมคีณุสมบตัิตรงตามมาตรฐานของบรษัิท โดยจะทาํการตรวจสอบมาตรฐานของคู่

คา้อย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้บรษัิทมุง่มั่นในการพัฒนาและเติบโตไปพรอ้มกับคู่คา้ โดยเรยีนรูข้อ้ดีและจดุแข็งของกันและกัน เพ่ือเสรมิสรา้งให้

เกิดผลเชิงบวกยิ่งขึน้ 

 ทัง้นี ้วตัถดุิบส่วนใหญ่ของบรษัิทเป็นวตัถดุิบท่ีผลิตภายในประเทศ โดยบรษัิทจะสรรหาวตัถดุิบจากผูผ้ลิตในชมุชนใกลเ้คียงก่อน

เป็นอันดับแรก ดว้ยเป้าหมายท่ีจะใชว้ัตถุดิบทอ้งถ่ินใหม้ากท่ีสุด และในขณะเดียวกันก็ร่วมพัฒนาผูผ้ลิตในประเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อ

ยกระดบัมาตรฐานการผลิตสินคา้ใหเ้ท่าเทียมกับมาตรฐานสากล อาทิ โครงการรว่มระหว่างซิซซเ์ลอรแ์ละโครงการหลวง โดยไดน้าํผกัท่ีปลกู

ในไรท่ดลองของโครงการหลวงมานาํเสนอแก่ลกูคา้และทาํการสาํรวจผลตอบรบัทางการตลาดและดาํเนินการวิจยัเพ่ือพฒันาผลผลิตอย่าง

ต่อเน่ือง 

• เจ้าหนี ้

 บรษัิทประกอบธรุกิจดว้ยความระมดัระวัง ปฏิบตัิต่อเจา้หนีอ้ย่างเป็นธรรมและชาํระหนีค้ืนตรงเวลาตามเงื่อนไขท่ีกาํหนด รวมถึง

ปฏิบตัิตามเงื่อนไข ขอ้กาํหนดของสญัญาและพนัธะทางการเงินอย่างเครง่ครดั ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมเีหตอุนัควรตอ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเมื่อ

มเีหตสุาํคญั อนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมนียัสาํคญัและอาจกระทบต่อหนีท่ี้ตอ้งชาํระ บรษัิทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบ เพื่อรว่มกันหา

วิธีแก้ไขและป้องกันอย่างสมเหตุสมผล เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหาย คอยติดตามอย่างใกลช้ิดโดยใหฝ่้ายจัดการรายงานสถานะอย่าง

 

สมํ่าเสมอต่อคณะกรรมการ และปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มลู นอกจากนี ้บรษัิทจะนาํสินเชื่อท่ีเจา้หนีห้รอืสถาบนัการเงิน 

อนมุตัิมาใชต้ามวตัถปุระสงคข์องบรษัิทตามท่ีไดแ้สดงเจตนาไวต้่อเจา้หนีห้รอืสถาบนัการเงิน 

 ก่อนการอนมุตัิรายการใด ๆ หรอืการเสนอความเห็นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิ บรษัิทตอ้งมั่นใจว่า การทาํรายการดงักล่าวจะไม่

กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดาํเนินกิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน หรอืความสามารถในการชาํระหนี ้

• คูแ่ขง่ 

 บรษัิทจะปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล สนบัสนนุนโยบายการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ไมท่าํลายชื่อเสยีงของคู่แข่งดว้ย

การกลา่วหาในทางรา้ย โดยปราศจากซึ่งมลูความจรงิ 

• พนักงาน 

 บรษัิทถือว่าพนกังานเป็นทรพัยากรท่ีมคีณุค่าและตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การพฒันาศกัยภาพ มกีารจดัสรรทรพัยากรท่ีเพียงพอในการทาํงาน พรอ้มใหค้วามมั่นใจในคณุภาพชีวิตและ

ความปลอดภยัในการทาํงาน   

 

การพฒันาศักยภาพ: บรษัิทมกีารพฒันาทีมงานอย่างต่อเน่ือง ดว้ยการสรา้งมาตรฐานระดบัสงู เนน้ความเป็นเลิศดา้นการปฏิบตัิการและ

การปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม มีระบบการประเมินผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งองคก์รและมีโครงการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ใน

ขณะเดียวกันก็ส่งเสรมิใหพ้นกังานมีแนวคิดในการทาํงานเสมือนว่าตวัเองเป็นเจา้ของกิจการ บรษัิทจดัหลกัสตูรอบรมใหก้ับพนกังานอย่าง

ต่อเน่ืองในหลากหลายสาขา อาทิ หลกัสตูรการขาย การตลาด การบญัชี ภาวะผูน้าํ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ และหลกัสตูรการพัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษ รวมถึงทักษะอ่ืน ๆ  อาทิ การอบรมพฤติกรรมสู่ความสาํเร็จ (Behaviors for Success) การพัฒนาบุคลิกภาพและการรกัษา

สุขอนามัย ตลอดจนการอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อม และจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทได้ตระหนักถึงการตอ้ง

ปรบัเปลี่ยน และปรบัตัว เพื่อใหเ้กิดความยั่งยืนในเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชือ้โรคต่าง ๆ  ในอนาคตมากขึน้ดว้ย 

บริษัทจึงออกแบบการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนและลดความวิตกกังวลจากสถานการณด์ังกล่าวผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์  

(e-learning) เช่น การใหค้วามรูเ้รือ่งการลดความเสี่ยงจากการติดเชือ้จากโรคโควิด-19 การรกัษาสขุภาพเมือ่ตอ้งอยู่บา้น (Body Fit@home) 

เคล็ดลบัการทาํงานท่ีบา้นใหม้ปีระสิทธิภาพ (Work@Home) การจดัการกับความเครยีด (Mental Fit@home) พรอ้มการประเมนิตนเองผ่าน

แบบทดสอบระดบัความเครยีด (Stress Assessment) 

 นอกจากนี ้บริษัทจัดใหม้ีการฝึกอบรมแก่พนกังานในหัวขอ้ การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูส่วนบุคคล (General Data 

Protection Regulation: GDPR) การสรา้งความตระหนักถึงเหตุการณท่ี์ไม่ปลอดภัยของขอ้มลูและรูเ้ท่าทันการโจมตีทางไซเบอรพ์รอ้ม

รบัมอืกับเหตกุารณด์ังกล่าวได ้ (IT Security & Cyber Attack Prevention Training) ท่ีจะช่วยใหพ้นกังานเขา้ถึง ใช ้และแบ่งปันขอ้มลูและ

แพลตฟอรม์ไดอ้ย่างปลอดภยัและมคีวามรบัผิดชอบ เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอรแ์ละการละเมดิความปลอดภยัดา้นไอที รวมถึงเพื่อให้

พนกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุรติของบรษัิท บรษัิทไดจ้ดัอบรมหลกัปฏบิตัิทางจรยิธรรม

และการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัในรูปแบบ e-training ใหก้ับพนกังานของกลุ่มบรษัิทขึน้ เพื่อเป็นการทบทวนความรูค้วามเขา้ใจและรบัทราบ

หลกัปฏิบัติทางจริยธรรมประจาํปี รวมถึงจัดใหม้ีการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งจรยิธรรมและการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัหลงัจาก

การอบรมแลว้ ซึ่งพนกังานทกุคนสามารถผ่านการทดสอบดงักล่าว  

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ: บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนใหก้ับพนักงานอย่างเป็นธรรม สอดคลอ้งกับทิศทางและกลยุทธข์อง

องคก์ร เหมาะสมกับหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและสามารถแข่งขนักับบรษัิทอ่ืนในอุตสาหกรรมได ้ บรษัิทยงัมนีโยบายจ่ายเงินโบนัสพิเศษแก่

พนกังาน เมือ่บรษัิทสามารถทาํกาํไรไดถึ้งเป้าหมาย ทัง้นีขึ้น้อยู่กับผลงานของพนกังานแต่ละคน มโีครงการรว่มลงทุนระหว่างนายจา้งและ

ลูกจา้ง (Employee Joint Investment Program: EJIP) เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งการเติบโตในระยะยาวใหก้ับบริษัท และสามารถ

รกัษาพนักงานท่ีมีความสามารถไวก้ับองคก์ร นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ บริษัทไดจ้ัดสวัสดิการค่า

รกัษาพยาบาล สวสัดิการรถรบัส่งระยะทางระหว่างบรษัิทกับสถานีรถไฟฟ้า เพื่ออาํนวยความสะดวก ใหก้ับผูบ้รหิารและพนกังานตามความ

เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและการดาํรงชีพ  
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สุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทํางาน: บรษัิทยึดมั่นและใหค้วามสาํคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามยัของพนักงานในการ

ปฏิบตัิงานรวมถึงชมุชนท่ีบรษัิทตัง้อยู ่

การรายงานเบาะแสสาํหรับพนักงาน: ในกรณีท่ีพนกังานตอ้งการแจง้ขอ้รอ้งเรยีน การฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั การแจง้

เบาะแสการกระทาํผิด พฤติกรรมท่ีไมส่มควร ไมถ่กูตอ้ง ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิของบรษัิท ผิดจรยิธรรม 

 บรษัิทมชี่องทางใหพ้นกังานส่งเรือ่งราวมาไดต้ามช่องทางต่าง ๆ ดงันี ้

1. อีเมล:  whistleblower@minor.com 

2. ออนไลน:์  www.minor.com/whistleblowing  

3. ทางไปรษณีย:์  คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส  

 บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

  เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก  

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องราวท่ีรอ้งเรียนและถือเป็นความลับสูงสุด เรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บัการตรวจสอบอย่าง

เหมาะสม เป็นความลบั โดยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสามารถติดตามได ้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ผูร้อ้งเรยีนจะไมถ่กูก่อกวนหรือถกูมุ่งรา้ย

จากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแส หากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแสนัน้กระทาํดว้ยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุง่รา้ยทาํลายบรษัิทหรอืบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้ง บรษัิทจะชดเชยค่าเสียหายท่ีเหมาะสมหากเกิดเหตกุารณท่ี์ไมเ่หมาะสมขึน้กับผูร้อ้งเรยีน 

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมจากนโยบายการแจง้เบาะแสจากพนกังานท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท

(www.minor.com)  

• หน่วยงานราชการ หน่วยงานกาํกับดูแล 

 ในการดาํเนินธุรกิจ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับและระเบียบของหน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดแูลท่ี

เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

• การต่อต้านการทุจริต 

 บรษัิทดาํเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อตา้นการทุจรติทกุรูปแบบ โดยจดัใหม้กีระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทจุรติ การ

บริหารความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสรา้ง

วฒันธรรมองคก์รใหย้ึดมั่นในความซื่อสตัยแ์ละความถกูตอ้งชอบธรรม  

 บรษัิทไดเ้ขา้รว่มลงนามเป็นหน่ึงในรายชื่อบรษัิทท่ีประกาศเจตนารมณเ์ขา้เป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทจุรติ ตัง้แต่ปี 2556 และไดร้บัการรบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC Certification) 

จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2559 บริษัทไดร้บัการรบัรองการต่อ

อายสุมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC Re-Certification) ครัง้แรกเมือ่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 และ

จะยื่นรบัรองการต่ออายใุนกรอบระยะเวลา 3 ปีอีกครัง้ในปี 2565 บรษัิทจะนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสอบทานความถกูตอ้งของ

เอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองก่อนการยื่นแบบเพ่ือรบัรองการต่ออายุสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทจุรติ  

 ในระหว่างปี 2564 แผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดอบรมหลักจรรยาบรรณและการต่อต้านทุจริตคอร ์รัปชันในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-training) ใหก้ับพนกังานของกลุ่มบรษัิทขึน้ เพื่อเป็นการทบทวนความรูค้วามเขา้ใจและรบัทราบหลกัปฏิบตัิทางจรยิธรรม

ประจาํปี รวมถึงจดัใหม้กีารทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณและการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชันหลังจากการอบรมแลว้ ซึ่ง

พนกังานทกุคนสามารถผ่านการทดสอบดงักล่าว 

 บรษัิทยงัใชช้่องทางการรายงานเบาะแสของพนกังานและการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนในการกาํกับดูแลและติดตามการทจุรติคอรร์ปัชัน

และรายงานสรุปเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท 
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สุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทํางาน: บรษัิทยึดมั่นและใหค้วามสาํคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามยัของพนักงานในการ

ปฏิบตัิงานรวมถึงชมุชนท่ีบรษัิทตัง้อยู ่

การรายงานเบาะแสสาํหรับพนักงาน: ในกรณีท่ีพนกังานตอ้งการแจง้ขอ้รอ้งเรยีน การฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั การแจง้

เบาะแสการกระทาํผิด พฤติกรรมท่ีไมส่มควร ไมถ่กูตอ้ง ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิของบรษัิท ผิดจรยิธรรม 

 บรษัิทมชี่องทางใหพ้นกังานส่งเรือ่งราวมาไดต้ามช่องทางต่าง ๆ ดงันี ้

1. อีเมล:  whistleblower@minor.com 

2. ออนไลน:์  www.minor.com/whistleblowing  

3. ทางไปรษณีย:์  คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส  

 บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

  เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก  

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องราวท่ีรอ้งเรียนและถือเป็นความลับสูงสุด เรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บัการตรวจสอบอย่าง

เหมาะสม เป็นความลบั โดยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสามารถติดตามได ้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ผูร้อ้งเรยีนจะไมถ่กูก่อกวนหรือถกูมุ่งรา้ย

จากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแส หากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแสนัน้กระทาํดว้ยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุง่รา้ยทาํลายบรษัิทหรอืบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้ง บรษัิทจะชดเชยค่าเสียหายท่ีเหมาะสมหากเกิดเหตกุารณท่ี์ไมเ่หมาะสมขึน้กับผูร้อ้งเรยีน 

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมจากนโยบายการแจง้เบาะแสจากพนกังานท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท

(www.minor.com)  

• หน่วยงานราชการ หน่วยงานกาํกับดูแล 

 ในการดาํเนินธุรกิจ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับและระเบียบของหน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับดแูลท่ี

เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

• การต่อต้านการทุจริต 

 บรษัิทดาํเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อตา้นการทุจรติทกุรูปแบบ โดยจดัใหม้กีระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทจุรติ การ

บริหารความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสรา้ง

วฒันธรรมองคก์รใหย้ึดมั่นในความซื่อสตัยแ์ละความถกูตอ้งชอบธรรม  

 บรษัิทไดเ้ขา้รว่มลงนามเป็นหน่ึงในรายชื่อบรษัิทท่ีประกาศเจตนารมณเ์ขา้เป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทจุรติ ตัง้แต่ปี 2556 และไดร้บัการรบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC Certification) 

จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2559 บริษัทไดร้บัการรบัรองการต่อ

อายสุมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC Re-Certification) ครัง้แรกเมือ่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 และ

จะยื่นรบัรองการต่ออายใุนกรอบระยะเวลา 3 ปีอีกครัง้ในปี 2565 บรษัิทจะนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานความถกูตอ้งของ

เอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองก่อนการยื่นแบบเพ่ือรบัรองการต่ออายุสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทจุรติ  

 ในระหว่างปี 2564 แผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดอบรมหลักจรรยาบรรณและการต่อต้านทุจริตคอร ์รัปชันในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-training) ใหก้ับพนกังานของกลุ่มบรษัิทขึน้ เพื่อเป็นการทบทวนความรูค้วามเขา้ใจและรบัทราบหลกัปฏิบตัิทางจรยิธรรม

ประจาํปี รวมถึงจดัใหม้กีารทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องจรรยาบรรณและการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชันหลังจากการอบรมแลว้ ซึ่ง

พนกังานทกุคนสามารถผ่านการทดสอบดงักล่าว 

 บรษัิทยงัใชช้่องทางการรายงานเบาะแสของพนกังานและการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนในการกาํกับดูแลและติดตามการทจุรติคอรร์ปัชัน

และรายงานสรุปเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการและคณะกรรมการบรษัิท 

 

 ทั้งนี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชันท่ีแสดงบนเว็บไซตข์องบริษัท 

(www.minor.com)  

 กลุ่มบรษัิท ไมเนอร ์ มเีจตนารมณท่ี์ชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ รบัผิดชอบต่อสงัคม และปฏิบตัิต่อผูม้สี่วนได้

เสียอย่างเท่าเทียมกัน ภายใตห้ลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมมาอย่างต่อเน่ือง บริษัทจึงไดก้ําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่อง

ของขวญั ของกาํนลัและการเลีย้งรบัรองหรอืผลประโยชนใ์ด ๆ ท่ีไดร้บัจากหรอืใหก้ับคู่คา้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการต่อตา้นการทจุรติ

และคอรร์ปัชัน โดยประสงคใ์หบุ้คลากรของกลุ่มบริษัท ไมเนอร ์ยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดัในอันท่ีจะไม่เรียกรอ้ง ไม่รบัของขวญั 

ของกาํนลั การเลีย้งรบัรองหรอืสิ่งตอบแทนใด ๆ ท่ีไมเ่หมาะสมจากผูร้ว่มดาํเนินธรุกิจกับกลุ่มบรษัิท 

 ดว้ยเหตุนี ้บริษัทไดร้ณรงคเ์รื่อง “การงดรบัของขวัญ (No gift Policy)” ในทุกเทศกาลและทุกโอกาสมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 

โดยไดป้ระกาศใชน้โยบายนีม้าตัง้แต่ปี 2561 เพือ่สรา้งบรรทดัฐานดา้นจรยิธรรมการปฏิบตัิงานและธรรมาภิบาลภายในองคก์ร อนัจะนาํมา

ซึ่งความเชื่อถือ เชื่อมั่นจากผูม้สี่วนไดเ้สียทกุกลุ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกดว้ย  

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิจัดตั้งคณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์ ใหร้บัผิดชอบในการกําหนดและ

ควบคมุดแูลนโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน ใหม้กีารตรวจสอบการปรบัใช ้ เผยแพร ่ดาํเนินการปรบัปรุง แกไ้ข และใหม้กีารปฏิบัติ

ตามนโยบายของบรษัิท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

• มาตรการดาํเนินการกับผู้ทีก่ระทาํไมเ่ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตั ิ

บริษัทมีมาตรการกับผูฝ่้าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายหากการฝ่าฝืนนั้นมีมลูความจริง ภายหลังจากไดด้าํเนินการตามมาตรการ

สอบสวนจนถึงท่ีสุด รวมถึงผูบ้ังคับบัญชาโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อการกระทาํผิดหรือรบัทราบว่ามีการกระทาํผิดแต่ไม่ดาํเนินการจัดการให้

ถกูตอ้ง ซึ่งมบีทลงโทษตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนบทลงโทษทางวนิยัจนถึงขัน้ใหอ้อกจากงาน  

• สิทธิมนุษยชน 

 สาํหรบัธุรกิจของบริษัทท่ีเติบโตและก้าวขยายไปในระดับสากล บริษัทไดต้ระหนักถึงความสัมพันธอ์ันดีกับชุมชนในทอ้งถ่ินท่ี

บรษัิทดาํเนินการอยู่ ซึ่งถือเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความสาํเรจ็อย่างยั่งยืนของบรษัิท ทัง้นี ้บรษัิทยึดมั่นในการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาค

ส่วน ดว้ยความเคารพต่อสิทธิมนษุยชนและความต่างในเชิงวฒันธรรมอนัหลากหลาย บรษัิทมพีนัธสญัญาท่ีจะปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความ

เสมอภาค ยตุิธรรมและใหเ้กียรติต่อกัน พนกังานจะไดร้บัสิทธิของการทาํงานในสถานท่ีทาํงานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี ปราศจากการละเมิด

สิทธิทางวาจา การกระทาํในแง่ของสิทธิและเสรภีาพของลกูจา้ง ทัง้นี ้การปฏิบตัิใด ๆ ของบรษัิทจะตอ้งไม่ละเมดิสิทธิมนษุยชนขั้นพืน้ฐาน

ของบุคคลและชุมชน อาทิ การไม่ละเมิดทรพัยส์ิน สิทธิทางปัญญา สิทธิในการแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติท่ีเท่าเทียม ไม่พิจารณาถึง

ความแตกต่างดา้นเพศ ศาสนา เชือ้ชาติ และความคิดเห็นทางการเมืองและการละเมิดสิทธิทางเพศ ในดา้นการคัดเลือกคู่คา้ บริษัทจะ

พิจารณาคู่คา้ของบรษัิทท่ีมกีารดาํเนินธรุกิจท่ีคาํนึงถึงหลกัสิทธิมนษุยชนในการดาํเนินกิจการ 

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนท่ีแสดงบนเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com)  

• การชดเชยกรณีทีเ่กิดการละเมดิสิทธิ 

 บรษัิทปกป้องสิทธิของพนกังาน รวมทัง้ปลกูฝังวัฒนธรรมองคก์รท่ีใหพ้นักงานยึดมั่นในการปฏิบตัิอย่างซื่อสตัยแ์ละถกูตอ้งชอบ

ธรรม บริษัทเคารพอย่างสงูในสิทธิของพนักงาน และทุกการปฏิบัติต่อพนักงานตอ้งสอดคลอ้งกับระเบียบขอ้บังคับระหว่างประเทศและ

ทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บรษัิทกาํหนดอตัราค่าจา้ง ชั่วโมงการทาํงาน การทาํงานล่วงเวลาและสวสัดิการของพนกังานเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเต็มรูปแบบ และชดเชยใหก้ับพนกังานอย่างเป็นธรรมตามประเภทของอตุสาหกรรมและสภาวะตลาดแรงงานทอ้งถ่ิน   
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• ทรัพยส์ินทางปัญญา

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยบริษัทไม่สนับสนุนการดําเนินการ

ใด ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา้ ขอ้มลูระบบสารสนเทศ และ

ทรพัยส์ินทางปัญญาทกุประเภท โดยมแีนวปฏบิตัิดงันี ้

• บรษัิทจะสาํรวจตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอว่า ขอ้มลูสารสนเทศ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพท่ี์จะนาํมาใชใ้นธรุกิจของบรษัิทนั้น หาก

เป็นงานอนัมลีิขสิทธิ ์บรษัิทจะตรวจสอบขอ้กาํหนดและเงื่อนไขและปฏิบตัิตามใหถ้กูตอ้ง

• บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็คทรอนิคสส์าํหรับพนักงาน เพ่ือมุ่งรกัษาความมั่นคง

ปลอดภยัในขอ้มลูสารสนเทศของบรษัิท

• บรษัิทไมอ่นญุาตใหเ้ผยแพรห่รอืทาํซํา้ เพื่อเผยแพรเ่อกสารท่ีละเมดิกฎหมายเก่ียวกับลิขสิทธิ์

• บริษัทไม่อนุญาตให้ใช้หรือติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ไม่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทหรือไม่มีใบอนุญาตบนเครื่อง

คอมพิวเตอรข์องบรษัิท

• บรษัิทไมส่นบัสนนุใหพ้นกังานเลือกใชส้ินคา้ท่ีละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลิขสิทธิ ์

• สังคมและสิ่งแวดล้อม

ไมเนอรต์ระหนกัดีว่าความสาํเรจ็ในระยะยาวของบรษัิทและความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคม รวมถึงความอดุมสมบรูณข์องสิ่งแวดลอ้ม

นั้นมีความเก่ียวเน่ืองกันและไม่สามารถแยกออกจากกันได ้แนวคิดของ "การสรา้งคณุค่าร่วม" เป็นหน่ึงในปัจจยัเสริมของยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร ์เรามุ่งมั่นในการผสมผสานแนวคิดนีเ้ขา้กับการดาํเนินธุรกิจทั่วโลก และมองหาโอกาสในการส่งเสริมการ

ดาํเนินงานท่ีมคีวามสามารถในการแข่งขนัทางธรุกิจ ควบคู่ไปกับการตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

เพื่อสรา้งวฒันธรรมการสรา้งคณุค่ารว่มในหมูพ่นกังาน ไมเนอรไ์ดพ้ฒันาและจดัอบรมออนไลน ์ "Sustainability 101" ครัง้แรกใน

ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งความเขา้ใจในแนวคิดดา้นความยั่งยืนและส่งเสริมใหพ้นักงานผสานแนวคิดการสรา้งคณุค่าร่วมใน

ชีวิตประจาํวนัและในการดาํเนินธุรกิจ พนกังานกว่า 8,000 คนจากทกุหน่วยธรุกิจในประเทศไทผ่านการอบรมนีเ้ป็นรุ่นแรกในปี 2562 และ

ในรุน่ท่ี 2 มพีนกังานมากกว่า 7,000 คน ของไมเนอร ์โฮเทลสจ์าก 19 ประเทศ ผ่านการอบรมนี ้ 

นอกจากนี ้เพื่อเนน้ยํา้ความุง่มั่นของเราในการสรา้งทรพัยากรมนษุยท่ี์มทีกัษะและความสามารถ และสรา้งประโยชนเ์ชิงบวกให้

ทัง้กับสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ในปี 2564 ไมเนอรไ์ดร้เิริม่นาํตวัชีว้ดัดา้นความยั่งยืน โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ 5 ของตวัชีว้ดัในการประเมนิผลงาน

ทั้งหมดมาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลงานของพนักงานประจาํสาํนักงานใหญ่ ไมเนอร ์ ไลฟ์สไตล ์และไมเนอร ์ โฮเทลสใ์นเอเชีย 

คาบสมทุรอินเดีย ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา และบราซิล  

เรายินดีท่ีจะรายงานว่าบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืนดา้นทรพัยากรมนุษย ์โดยมากกว่า 1 ลา้นคนไดร้บั

การสนบัสนนุและพฒันาตัง้แตปี่ 2562 เราสามารถบรรลเุป้าหมายดว้ยแนวการดาํเนินงานดา้นการพฒันาศกัยภาพบคุลากรทัง้ 3 ระดบัของ

ไมเนอรค์รอบคลมุการพฒันาและสนบัสนนุทัง้กลุ่มสมาชิกชมุชนท่ีดอ้ยโอกาส กลุ่มพนกังาน และกลุ่มผูบ้รหิารศกัยภาพสงูและผูน้าํ ไมเนอร ์

มุง่มั่นในการเป็นนายจา้งท่ีมคีวามรบัผิดชอบและองคก์รท่ีทกุคนอยากทาํงานดว้ย เราสรา้งสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีและปลอดภัย 

ส่งเสรมิความเป็นอยู่ท่ีดี และสนบัสนนุโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพอย่างเต็มท่ี บรษัิทลงทนุอย่างต่อเน่ืองเพื่อสนบัสนุนและพัฒนา

เด็ก เยาวชนและสมาชิกในชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสผ่านการลงทุนกับชุมชน การใหค้วามสนับสนุนเชิงพาณิชยแ์ละการบริจาคเพื่อการกุศล 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ Business for Societal Impact (B4SI) นอกจากนีเ้รายงัสนบัสนนุการสรา้งจิตสาํนึกรบัผิดชอบต่อสงัคมใหก้ับพนกังาน

ของเราโดยกระตุน้ใหห้น่วยธุรกิจทั่วโลกดาํเนินกิจกรรมสรา้งจิตสาํนึกรบัผิดชอบต่อสงัคมและจิตอาสาท่ีเชื่อมโยงกับกลยุทธก์ารพัฒนา

อยา่งยั่งยนื และส่งผลเชิงบวกต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

ไมเนอรต์ระหนักดีถึงวาระเร่งด่วนระดบัโลกเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศท่ีส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งมีชีวิต ใน

เดือนพฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัทไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล มีมติอนุมตัิใหค้าํมั่นในการเป็น “องคก์รปล่อยคารบ์อนสทุธิเป็น
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ศูนย ์ภายในปี 2593” เรามุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มจากการดาํเนินธุรกิจของเราและสนับสนนุการปกป้องความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ดว้ยความห่วงใยท่ีมีต่อชมุชนและสิ่งแวดลอ้ม บริษัทส่งเสริมใหพ้นกังานและลูกคา้มีจิตสาํนึกในการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ผ่าน

แนวทาง “4R”: การลด การใชซ้ ํา้ การรีไซเคิลทรพัยากรธรรมชาติและของเสียกลับมาใชใ้หม่ และการทดแทนวสัดท่ีุใชใ้นปัจจบุันดว้ยวสัดุ

ทางเลือกท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ ในปี 2564 ไมเนอรล์งทุนมากกว่า 26 ลา้นบาทในดา้นการจดัการและโครงการดา้นสิ่งแวดล้อม

ทั่วโลก ส่งผลใหส้ามารถลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดม้ากกว่า 15,000 ตนั   

นอกจากนีไ้มเนอร ์ โฮเทลส ์มีโรงแรมกว่า 50 แห่ง ท่ีตั้งอยู่ใน ติดกับหรือไดม้าซึ่งรายได้หรือชื่อเสียงจากพืน้ท่ีคุ้มครองทาง

ธรรมชาติหรอืมคีวามสาํคญัในเชิงนิเวศวิทยาของบญัชีแดงขององคก์ารระหว่างประเทศเพ่ือการอนรุกัษ์ธรรมชาติ  เป็นสิ่งสาํคญัท่ีเราจะตอ้ง

ปกป้องและอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ีเหล่านี ้ ความใกลช้ิดกับธรรมชาติเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการดึงดดูแขกใหเ้ขา้พักใน

โรงแรมของเรา ในปี 2564 บญัชีแดงขององคก์ารระหว่างประเทศเพ่ือการอนรุกัษ์ธรรมชาติ จาํนวน 81 สายพนัธุไ์ดร้บัการปกป้องภายใตก้าร

อนรุกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รายละเอียดของโครงการดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม สามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซดข์องไมเนอร ์ในส่วน 

ทรัพยากรมนุษย ์และ สิ่งแวดล้อม ตามลาํดบั 

ทั้งนี  ้เพื่อบรรลุเป้าหมายดา้นสิ่งแวดล้อมในระยะยาว บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมแนวปฏิบัติและการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มท่ี

หลากหลายใหก้ับพนกังานและคู่คา้ ทัง้ในเรือ่งโลกคารบ์อนสทุธิเป็นศนูย ์การตัง้เป้าหมายท่ีอิงหลกัวิทยาศาสตร ์(Science-based targets)  

จนถึงหวัขอ้เก่ียวกับความรูเ้ฉพาะดา้น เช่น การตัง้เป้าหมาย Science-Based Target การอนรุกัษ์พลงังาน การจดัการนํา้ การจดัการขยะ

และพลาสติก  นอกจากนีพ้นกังานของ เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ไดผ้่านการอบรมหลกัสตูรสรา้งจิตสาํนึกดา้นสิ่งแวดลอ้มออนไลน ์ หน่วยธรุกิจ

ภายใตไ้มเนอรไ์ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน BREEAM, LEED, ISO 14001: ขอ้กาํหนดและการตรวจสอบภายใน, ISO 50001 และการสรา้ง

การตระหนกัรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มอ่ืน ๆ นอกจากนี ้บรษัิทยงัมอบประสบการณโ์ดยตรงดา้นสิ่งแวดลอ้มใหก้ับลกูคา้ เช่น ไมเนอร ์ฟู้ด นาํเสนอ

เมนูอาหารท่ียั่งยืนหรือเพื่อสุขภาพออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเพ่ิมขึน้ของลูกคา้ในเรื่องการใส่ใจต่อสิ่งแวดลอ้มและ

สขุภาพท่ีดี ไมเนอร ์ โฮเทลส ์และไมเนอร ์ ฟู้ด ในประเทศไทยยงัคงลดการใชช้อ้นสอ้มและบรรจุภณัฑพ์ลาสติก โดยเปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์

ทางเลือกท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้มใหก้ับลกูคา้ 

รายละเอียดของสมาชิกและประกาศนียบตัรดา้นสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งพนักงานจะตอ้งผ่านการอบรมเพื่อใหไ้ดร้บัการรบัรอ้งดงักล่าว 

สามารถอา้งอิงไดจ้ากเว็บไซดข์องไมเนอร ์ในส่วน ผลการดาํเนินงานด้านการพฒันาอยา่งยั่งยนืปี 2564 

• ชุมชน

บรษัิทใหค้วามสาํคญักับชมุชนท่ีบรษัิทดาํเนินกิจการอยู่ โดยมสี่วนรว่มกับชมุชนผ่านการจา้งงาน การจดัซือ้วตัถดุบิและกิจกรรม

การพฒันาชมุชนอ่ืน ๆ รวมถึงใหค้วามรู ้ส่งเสรมิและสนบัสนนุชมุชนทอ้งถ่ินในโครงการอนรุกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ คอยติดตาม

ความคืบหนา้โครงการท่ีทาํรว่มกับชมุชนในทกุ ๆ ปี 

• การแจ้งขอ้ร้องเรียนและการรายงานเบาะแส

บรษัิทสนบัสนนุใหผู้ม้สี่วนไดเ้สียทกุภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด และ/หรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีน เก่ียวกับสินคา้และบรกิารของ

บรษัิทไดท้างอีเมล feedback@minor.com และสาํหรบัการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิเก่ียวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน การ

ละเมิดสิทธิมนษุยชนหรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการรายงานการกระทาํผิดใด ๆ  ท่ีเกิดขึน้ภายในบริษัท การรายงานเบาะแส

ดงักล่าวสามารถทาํไดผ้่านช่องทางท่ีบรษัิทไดก้าํหนดไวอ้ย่างเป็นทางการและเป็นความลบัตามรายละเอียดดา้นล่าง ดงันี:้ 

1. อีเมล:  whistleblower@minor.com 

2. ออนไลน:์  www.minor.com/whistleblowing 

3. ทางไปรษณีย:์  คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

217

https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-people-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-planet-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-sd-performance-data-th.pdf
mailto:feedback@minor.com


218

ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องราวท่ีรอ้งเรียนและถือเป็นความลับสูงสุด เรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บัการตรวจสอบอย่าง

เหมาะสม เป็นความลบั โดยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสามารถติดตามได ้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ผูร้อ้งเรยีนจะไมถ่กูก่อกวนหรือถกูมุ่งรา้ย

จากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแส หากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแสนัน้กระทาํดว้ยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุง่รา้ยทาํลายบรษัิทหรอืบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้ง บรษัิทจะชดเชยค่าเสยีหายท่ีเหมาะสมหากเกิดเหตกุารณท่ี์ไมเ่หมาะสมขึน้กับผูร้อ้งเรยีน 

คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสทาํหนา้ท่ีสนับสนุนฝ่ายบริหารในการรบัผิดชอบดูแลการรายงานเบาะแสของบริษัท ซึ่งรวมถึง 

(แต่ไม่จาํกัดเพียง) การทบทวนรายงานท่ีไดร้บัผ่านทางช่องทางการรบัแจง้เบาะแส การติดตามการสอบสวนในเรื่องท่ีไดร้บัแจง้เบาะแส  

การดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษัิทไดป้ฎิบตัิตามกฎหมายและจรยิธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับผูแ้จง้เบาะแส และจะนาํเสนอรายงานการรบัแจง้เบาะแส

ซึ่งรวมถึงแนวทางการปฏิบตัิ ขอ้แนะนาํในเรือ่งท่ีเกิดขึน้ต่อคณะกรรมการจดัการ และรายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

(ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน) และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส นอกจากนี ้คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสจะรายงานต่อ

คณะกรรมการชดุย่อยท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่องนั้น ๆ  อาทิ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่งท่ีเก่ียวกับบัญชี การตวจสอบภายใน หรือ

เรือ่งท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ เป็นตน้    

ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายการแจง้เบาะแสจากพนกังานท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท 

(www.minor.com)  

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัทและบริษัทในเครือยึดมั่นในคุณธรรมและมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจ โดยคาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติและ

สนับสนุนใหเ้กิดมาตรฐานดา้นจริยธรรมและความถูกตอ้ง เคารพต่อกฏหมาย ตลอดจนไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอรร์ปัชันทุก

รูปแบบ พนกังานตอ้งไมห่ลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามมาตรฐานดา้นจรยิธรรม เพื่อนาํบรษัิทใหบ้รรลถึุงวิสยัทศันใ์นการเป็นผูน้าํในธรุกิจท่ีส่งมอบ

ประสบการณอ์นัยอดเยี่ยม เหนือความคาดหมาย เพื่อสรา้งความพึงพอใจสงูสดุและผลกระทบเชิงบวกใหก้ับลกูคา้และทกุฝ่ายท่ีมีส่วนใน

ความสาํเรจ็ของเรา 

ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากหลกัจรรยาบรรณท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com) 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่าํคญัของนโยบาย แนวปฏบิตัิ และระบบการกาํกับดแูลกจิการในรอบปีทีผ่า่นมา 

6.3.1  การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัเก่ียวกับการทบทวนนโยบาย 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการไดท้บทวนนโยบายต่าง ๆ  ประกอบดว้ย การทบทวนวาระท่ีเกิดขึน้เป็น

ประจาํทุกปี ไดแ้ก่ การทบทวนนาํนโยบายและแนวทางการกํากับดแูลกิจการตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน 

(CG Code) การทบทวนผลคะแนนการกาํกับดูแลกิจการ (CG Rating) การพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ การพิจารณา

แบบประเมนิการปฏิบตัิงานของกรรมการและผลการประเมิน การพิจารณาโครงสรา้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นตน้ 

นอกจากนี ้ยังมีการทบทวนนโยบายและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ีความเหมาะสมตามสภาพแวดลอ้มหรือกฎหมาย เช่น การทบทวนหลัก

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับพนกังานและท่ีเก่ียวขอ้งกับพันธมติรทางธุรกิจ การทบทวนนโยบายการแจง้เบาะแส นโยบายต่อตา้นการทุจริต

และคอรร์ปัชนั เป็นตน้  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดร้บัทราบและ/หรอือนุมตัิการทบทวนแนวทางกาํกับดแูลกิจการของบรษัิท อาทิ ไมม่กีรรมการอิสระท่ี

มีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมากกว่ารอ้ยละ 66 เป็นตน้ นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทยงัไดอ้นุมตัิจดัตั้งคณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมดา้นจริยธรรมและการปฏิบตัิ

ตามกฎเกณฑท์ั่วทั้งบริษัท ใหม้ีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัต ินโยบายบริษัทและขอ้กําหนด กฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ และปรบัปรุง

โครงสรา้งคณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสเพื่อรบัผิดชอบต่อการนาํนโยบายการแจง้เบาะแสไปปฏิบตัิใหม้ปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องราวท่ีรอ้งเรียนและถือเป็นความลับสูงสุด เรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บัการตรวจสอบอย่าง

เหมาะสม เป็นความลบั โดยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสามารถติดตามได ้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ผูร้อ้งเรยีนจะไมถ่กูก่อกวนหรือถกูมุ่งรา้ย

จากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแส หากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแสนัน้กระทาํดว้ยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุง่รา้ยทาํลายบรษัิทหรอืบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้ง บรษัิทจะชดเชยค่าเสยีหายท่ีเหมาะสมหากเกิดเหตกุารณท่ี์ไมเ่หมาะสมขึน้กับผูร้อ้งเรยีน 

 คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสทาํหนา้ท่ีสนับสนุนฝ่ายบริหารในการรบัผิดชอบดูแลการรายงานเบาะแสของบริษัท ซึ่งรวมถึง  

(แต่ไม่จาํกัดเพียง) การทบทวนรายงานท่ีไดร้บัผ่านทางช่องทางการรบัแจง้เบาะแส การติดตามการสอบสวนในเรื่องท่ีไดร้บัแจง้เบาะแส  

การดแูลเพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษัิทไดป้ฎิบตัิตามกฎหมายและจรยิธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับผูแ้จง้เบาะแส และจะนาํเสนอรายงานการรบัแจง้เบาะแส

ซึ่งรวมถึงแนวทางการปฏิบตัิ ขอ้แนะนาํในเรือ่งท่ีเกิดขึน้ต่อคณะกรรมการจดัการ และรายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

(ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็นประธาน) และคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส นอกจากนี ้คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสจะรายงานต่อ

คณะกรรมการชดุย่อยท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่องนั้น ๆ  อาทิ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในเรือ่งท่ีเก่ียวกับบัญชี การตวจสอบภายใน หรือ

เรือ่งท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ เป็นตน้    

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายการแจง้เบาะแสจากพนกังานท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท 

(www.minor.com)  

 

6.2   จรรยาบรรณธุรกิจ  

 บริษัทและบริษัทในเครือยึดมั่นในคุณธรรมและมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจ โดยคาดหวังว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติและ

สนับสนุนใหเ้กิดมาตรฐานดา้นจริยธรรมและความถูกตอ้ง เคารพต่อกฏหมาย ตลอดจนไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอรร์ปัชันทุก

รูปแบบ พนกังานตอ้งไมห่ลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามมาตรฐานดา้นจรยิธรรม เพื่อนาํบรษัิทใหบ้รรลถึุงวิสยัทศันใ์นการเป็นผูน้าํในธรุกิจท่ีส่งมอบ

ประสบการณอ์นัยอดเยี่ยม เหนือความคาดหมาย เพื่อสรา้งความพึงพอใจสงูสดุและผลกระทบเชิงบวกใหก้ับลกูคา้และทกุฝ่ายท่ีมีส่วนใน

ความสาํเรจ็ของเรา 

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากหลกัจรรยาบรรณท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท (www.minor.com)  

 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่าํคญัของนโยบาย แนวปฏบิตัิ และระบบการกาํกับดแูลกจิการในรอบปีทีผ่า่นมา 

6.3.1  การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัเก่ียวกับการทบทวนนโยบาย 

 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการไดท้บทวนนโยบายต่าง ๆ  ประกอบดว้ย การทบทวนวาระท่ีเกิดขึน้เป็น

ประจาํทุกปี ไดแ้ก่ การทบทวนนาํนโยบายและแนวทางการกํากับดแูลกิจการตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน 

(CG Code) การทบทวนผลคะแนนการกาํกับดูแลกิจการ (CG Rating) การพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ การพิจารณา

แบบประเมนิการปฏิบตัิงานของกรรมการและผลการประเมิน การพิจารณาโครงสรา้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นตน้ 

นอกจากนี ้ยังมีการทบทวนนโยบายและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ีความเหมาะสมตามสภาพแวดลอ้มหรือกฎหมาย เช่น การทบทวนหลัก

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกับพนกังานและท่ีเก่ียวขอ้งกับพันธมติรทางธุรกิจ การทบทวนนโยบายการแจง้เบาะแส นโยบายต่อตา้นการทุจริต

และคอรร์ปัชนั เป็นตน้  

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดร้บัทราบและ/หรอือนุมตัิการทบทวนแนวทางกาํกับดแูลกิจการของบรษัิท อาทิ ไมม่กีรรมการอิสระท่ี

มีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมากกว่ารอ้ยละ 66 เป็นตน้ นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทยงัไดอ้นุมตัิจดัตั้งคณะกรรมการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมดา้นจริยธรรมและการปฏิบตัิ

ตามกฎเกณฑท์ั่วทั้งบริษัท ใหม้ีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ นโยบายบริษัทและขอ้กําหนด กฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ และปรบัปรุง

โครงสรา้งคณะกรรมการรบัแจง้เบาะแสเพ่ือรบัผิดชอบต่อการนาํนโยบายการแจง้เบาะแสไปปฏิบตัิใหม้ปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

6.3.2 เหตผุลท่ีบรษัิทยงัมไิดน้าํหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ในเรือ่งใดมาปฏิบตัิ 

 ในปี 2564 บริษัทไดป้ฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีด ีโดยคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาทบทวนการนาํนโยบายและ

แนวทางการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code 

(CG Code) เพื่อการสรา้งคณุค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม มีบางหลักปฏิบัติท่ีบรษัิทยังไม่ไดป้ฏิบตัิตามหลกั CG Code และได้

บนัทึกไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของรายงานคณะกรรมการบรษัิทพรอ้มเหตผุลดงันี ้

- ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ 

- คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระมากกว่ารอ้ยละ 50 

ปัจจุบันโครงสรา้งกรรมการยงัคงเป็นโครงสรา้งท่ีมีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานท่ีเหมาะสม เน่ืองจากโครงสรา้ง

คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้ริหารมากกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมด และเพื่อเป็นการถ่วงดุล

อาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและอาํนาจและหนา้ท่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการ

ตรวจสอบในฐานะตวัแทนกรรมการอิสระใหม้สี่วนรว่มในการพิจารณากาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ 

- การกาํหนดนโยบายจาํกัดจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้มเ่กิน 9 ปี 

 บริษัทไม่มีการกําหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ เน่ืองจากกรรมการอิสระของบริษัทมีคณุสมบัติตาม

นิยามกรรมการอิสระท่ีคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุและบรษัิทกาํหนด และสามารถใหค้วามเห็นอย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการ มี

ความเป็นอิสระจากฝ่ายบรหิารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท ทัง้นี ้หากมกีรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี ครบกาํหนด

วาระตามกฎหมายและคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิใหก้รรมการอิสระท่านนัน้ดาํรงตาํแหน่งต่อ โดยคณะกรรมการจะนาํเสนอถึงเหตผุลใน

การขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเลือกกรรมการดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป  

6.3.3 ขอ้มลูการปฏิบตัิในเรือ่งอ่ืน ๆ 

 นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 

หรอื Corporate Governance Code (CG Code) แลว้ การดาํเนินการของบรษัิทยงัรองรบัการประเมนิตามเกณฑต์่าง ๆ ทัง้ในประเทศ อาทิ 

โครงการสาํรวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Corporate Governance 

Report of Thai Institute of Directors) โครงการประเมินคณุภาพการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยอีกดว้ย และใน

ระดบัสากล อาทิ ASEAN CG Scorecard, Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), FTSE4GOOD Index เป็นตน้  
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7 โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ และขอ้มลูสาํคญัเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผู้บริหาร พนักงาน

และอืน่ ๆ 

7.1 โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ 

 

โครงสร้างภายในบริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

 

      

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

และบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการกาํหนด

คา่ตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

และกาํกบัความเส่ียง

คณะกรรมการกาํกบัโครงการ

บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการสรรหา

และกาํกบัดแูลกิจการ

- คณะกรรมการกาํกบัการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

- คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส

เลขานกุารบริษัท
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7 โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ และขอ้มลูสาํคญัเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผู้บริหาร พนักงาน

และอืน่ ๆ 

7.1 โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ 

 

โครงสร้างภายในบริษัท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

 

      

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

และบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการกาํหนด

คา่ตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

และกาํกบัความเส่ียง

คณะกรรมการกาํกบัโครงการ

บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการสรรหา

และกาํกบัดแูลกิจการ

- คณะกรรมการกาํกบัการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

- คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส

เลขานกุารบริษัท

 

7.2 ขอ้มลูเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

7.2.1  องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิท 

 ขอ้บงัคบัของบรษัิทกําหนดไวว้่า คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน แต่ไมเ่กิน 12 ท่าน โดย

กรรมการมากกว่าก่ึงหน่ึงตอ้งมีถ่ินฐานในประเทศไทย และตอ้งมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดโดยพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัดและ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 11 ท่าน มกีรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารจาํนวน 8 

ท่าน ซึ่งมสีดัส่วนเกินกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทัง้หมด โดยสามารถแยกโครงสรา้งคณะกรรมการไดด้งันี ้

 

กรรมการ จาํนวน ร้อยละ 

ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 
 

73 

เป็นผูบ้รหิาร 
 

27 

กรรมการอิสระ 
 

36 

ชาย 
 

82 

หญิง 
 

18 

 

 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมคีณุสมบตัิหลากหลายในดา้นความรูเ้ชงิอตุสาหกรรม การบญัชีและการเงิน การ

บรหิารจดัการ การตลาดระหว่างประเทศ กลยทุธท์างธรุกิจ การบรหิารเชิงวิกฤติ การกาํกับดแูลกิจการและกฎหมาย รวมถึงมคีวามแตกต่าง

ในเรื่องเพศ เชือ้ชาติ การศึกษา สีผิว อายุ สถานภาพการสมรส ความคิดเห็นทางการเมืองและศาสนา และเพื่อเป็นการสนับสนุนความ

หลากหลายทางเพศนัน้  การสรรหากรรมการในแต่ละครัง้จะมบีคุคลเพศหญิงรวมอยู่ในรายชื่อท่ีนาํเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและกํากับ

ดแูลกิจการพิจารณา 

 คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คนและมสีดัส่วนไมน่อ้ยกว่าหน่ึงในสามของคณะกรรมการทั้ง

คณะ ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นอิสระจะตอ้งมคีณุสมบตัิท่ีบริษัทกาํหนด และตอ้งมคีณุสมบตัิสอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาด

ทุนและขอ้บังคับตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทไดก้ําหนดคณุสมบัติของกรรมการอิสระเพิ่มเติมใหเ้ขม้กว่าท่ีคณะกรรมการ

กาํกับตลาดทนุกาํหนด 

 กรรมการของบริษัทเป็นบคุคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธรุกิจของบริษัท โดย

บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอเป็นกรรมการจะผ่านกระบวนการสรรหาท่ีโปรง่ใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ จะเป็นผูพิ้จารณา

รายละเอียดในเบือ้งตน้ ก่อนท่ีจะนาํเสนอรายละเอียดของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบรษัิท ทัง้นี ้บคุคลท่ีไดร้บั

การเสนอเป็นกรรมการท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ บริษัทไดเ้ปิดเผยประวตัิ คุณวุฒิ ประสบการณแ์ละการถือหุน้ในบริษัทของกรรมการในรายงานประจาํปีซึ่งไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์อง

บรษัิท (www.minor.com)  

• ความอสิระของประธานกรรมการ 

 เมือ่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ต่งตัง้นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี ขึน้ดาํรงตาํแหน่งประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มบรษัิท สืบแทนนายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ท่ีครบกาํหนดตามสญัญา โดยมผีลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้

ตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารแยกจากกัน  
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 นอกจากนี ้นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ยงัคงดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งประธานกรรมการมิไดเ้ป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้

โครงสรา้งดงักล่าวยังคงเป็นโครงสรา้งท่ีมีการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงานท่ีเหมาะสม เน่ืองจากโครงสรา้งคณะกรรมการของ

บรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้ริหารมากกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทัง้หมด และเพื่อเป็นการถ่วงดลุอาํนาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการและอาํนาจและหนา้ท่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบในฐานะ

ตวัแทนกรรมการอิสระใหม้สี่วนรว่มในการพิจารณากาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ 

 

7.2.2 ขอ้มลูคณะกรรมการและผูม้อีาํนาจควบคมุบรษัิทรายบคุคล 
 

      รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเนค็ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการจดัการ 

2. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง 

 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

3. นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และ 

กรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ 

4. นางสาวคามิลล ์มา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ 

5. นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮูเบนเน็ท กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 

6. นายอานิล ธาดาน่ี 

7. นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี 

กรรมการ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

กรรมการ 

8. นายธีรพงศ ์จนัศิริ กรรมการ และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

9. นายนติิ โอสถานเุคราะห ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 

10. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรีย กรรมการ และประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิารกลุม่บรษิัท 

11. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเนค็ กรรมการ และกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 

 

7.2.3  ขอ้มลูเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามแทนบรษัิท 

 นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี นายอานิล ธาดาน่ี นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี กรรมการสอง

ในสี่คนเป็นผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษัิท 

  คณะกรรมการบรษัิททาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย วางแผน ควบคมุ และตดัสนิใจในการดาํเนินงานของบรษัิท รวมทัง้การลงทุนใน

ธุรกิจใหม่ เวน้แต่เรื่องกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในขณะท่ีฝ่ายจัดการจะมีหนา้ท่ีในการบริหารบริษัทตามนโยบายท่ี

กาํหนดโดยคณะกรรมการ 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

1. คัดสรร ประเมินผล และกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และควบคุมดูแลแผนการสืบทอดตาํแหน่งของประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

2. ใหค้าํแนะนาํ และควบคมุ กระบวนการคดัสรร การประเมนิผล การพฒันา และกาํหนดค่าตอบแทน ของกรรมการ  

3. ทบทวน ควบคมุดแูล และอนมุตัิ กลยทุธท์างการเงิน กลยทุธท์างธรุกิจ และกิจกรรมหลกัของบรษัิทตามความเหมาะสม เพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบรษัิท  
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 นอกจากนี ้นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค ยงัคงดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งประธานกรรมการมิไดเ้ป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้

โครงสรา้งดงักล่าวยังคงเป็นโครงสรา้งท่ีมีการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงานท่ีเหมาะสม เน่ืองจากโครงสรา้งคณะกรรมการของ

บรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้ริหารมากกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทัง้หมด และเพื่อเป็นการถ่วงดลุอาํนาจและหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการและอาํนาจและหนา้ท่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบในฐานะ

ตวัแทนกรรมการอิสระใหม้สี่วนรว่มในการพิจารณากาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ 

 

7.2.2 ขอ้มลูคณะกรรมการและผูม้อีาํนาจควบคมุบรษัิทรายบคุคล 
 

      รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเนค็ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการจดัการ 

2. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง 

 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

3. นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และ 

กรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ 

4. นางสาวคามิลล ์มา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํกบัดูแลกิจการ 

5. นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮูเบนเน็ท กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 

6. นายอานิล ธาดาน่ี 

7. นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี 

กรรมการ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการ 

กรรมการ 

8. นายธีรพงศ ์จนัศิริ กรรมการ และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

9. นายนติิ โอสถานเุคราะห ์ กรรมการ และกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 

10. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรีย กรรมการ และประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิารกลุม่บรษิัท 

11. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเนค็ กรรมการ และกรรมการบรหิารและกาํกบัความเส่ียง 

 

7.2.3  ขอ้มลูเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามแทนบรษัิท 

 นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเน็ค นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี นายอานิล ธาดาน่ี นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี กรรมการสอง

ในสี่คนเป็นผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษัิท 

  คณะกรรมการบรษัิททาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย วางแผน ควบคมุ และตดัสนิใจในการดาํเนินงานของบรษัิท รวมทัง้การลงทุนใน

ธุรกิจใหม่ เวน้แต่เรื่องกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในขณะท่ีฝ่ายจัดการจะมีหนา้ท่ีในการบริหารบริษัทตามนโยบายท่ี

กาํหนดโดยคณะกรรมการ 

หนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

1. คัดสรร ประเมินผล และกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และควบคุมดูแลแผนการสืบทอดตาํแหน่งของประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

2. ใหค้าํแนะนาํ และควบคมุ กระบวนการคดัสรร การประเมนิผล การพฒันา และกาํหนดค่าตอบแทน ของกรรมการ  

3. ทบทวน ควบคมุดแูล และอนมุตัิ กลยทุธท์างการเงิน กลยทุธท์างธรุกิจ และกิจกรรมหลกัของบรษัิทตามความเหมาะสม เพ่ือใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบรษัิท  

 

4. ประเมนิความเสี่ยงสาํคญัท่ีอาจมอิีทธิพลต่อบรษัิท และพิจารณาทางเลือกเพื่อลดหรอืบรรเทาความเสี่ยงดงักล่าว  

5. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปเพื่อรกัษาความซื่อตรงต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงความซื่อตรงในการรายงานขอ้มลูทางการเงิน 

ความซื่อตรงในการปฏิบตัิตามกฎหมายและจรรยาบรรณ ความซื่อตรงในการปฏิบตัิต่อลกูคา้และคู่คา้ และผูม้สี่วนไดเ้สียอ่ืน 

6. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบตัิงานเป็นไปเพื่อป้องกันและลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท

และผูถื้อหุน้  

7. สรา้งความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปเพื่อการกํากับดแูลกิจการท่ีดีและมีประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 

8. สรา้งความมั่นใจว่าไดป้ฏิบตัิงานตามกฎหมายท่ีบังคบัใช ้ ซึ่งรวมถึงกฎหมายมหาชน พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

พระราชบญัญัติทรพัยส์ินทางปัญญา และกฎหมาย หลกัเกณฑ ์หรอืขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและบงัคบัใช ้ 

  ทั้งนี ้เรื่องท่ีเป็นอาํนาจอนุมตัิของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย แผนการดาํเนินธุรกิจประจาํปี และงบประมาณ นโยบายเงินปันผล 

แผนดาํเนินการธรุกิจต่อเน่ือง การออกหลกัทรพัยใ์หม ่ การปรบัโครงสรา้งทางธรุกิจ ค่าใชจ้่ายท่ีเกินจากท่ีกาํหนดไว ้ การไดม้าและจาํหน่าย

ไปของทรพัยส์ินท่ีสาํคญั หรอืการจาํหน่ายจ่ายโอนของกิจการภายในกลุ่มบรษัิท เป็นตน้ 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษัิท 

 คณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัอิาํนาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารไวอ้ย่าง

ชดัเจนเพื่อหลีกเลี่ยงอาํนาจอนมุตัิท่ีไมจ่าํกัด 

 ประธานกรรมการบรษัิท ทาํหนา้ท่ีบริหารจัดการและพัฒนาการทาํงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และทาํหน้าท่ี

ประธานในคณะกรรมการบรษัิทในทกุ ๆ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินการของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปดว้ย 

1. กาํกับ ติดตาม และดแูลใหม้ั่นใจไดว้่า การปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2. ดแูลใหม้ั่นใจวา่ กรรมการทกุคนมสี่วนรว่มในการส่งเสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมจีรยิธรรม และการกาํกับดแูลกิจการท่ีด ี

3. วางแผนและจดัการกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับคณะกรรมการบรษัิท รวมถึงการจดัเตรยีมและการดาํเนินการประชมุ การดแูลขอ้มลู สาํหรบั

การประชมุใหถึ้งมอืกรรมการบรษัิททกุท่านใหต้รงเวลา กาํหนดวาระการประชมุ และดแูลใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่อง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็นสาํคญักันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน 

การส่งเสรมิใหก้รรมการมกีารใชด้ลุยพินิจท่ีรอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

5. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

6. เป็นประธานในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้  

 หากในวาระใดท่ีประธานกรรมการมีส่วนไดเ้สีย ประธานกรรมการจะไม่สามารถออกเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อเป็นการ

ถ่วงดลุอาํนาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและอาํนาจและหนา้ท่ีระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้ประธาน

กรรมการตรวจสอบใหม้สี่วนรว่มในการกาํหนดวาระการประชมุในการประชมุคณะกรรมการ 

• การประชุมคณะกรรมการ 

 เพ่ือใหก้รรมการสามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานกุารบรษัิทไดก้าํหนดตารางการประชมุคณะกรรมการ สาํหรบัปี 

2564 ล่วงหนา้ และไดแ้จง้ใหก้รรมการทกุท่านรบัทราบตารางการประชุมดงักล่าวตัง้แต่ช่วงปลายปีก่อนเริ่มปีใหม ่ เพื่อใหก้รรมการทุกท่าน

สามารถวางแผนการเขา้รว่มประชมุได ้ซึง่รวมถึงการประชมุประจาํไตรมาสและการประชมุเพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมตัิวิสยัทศัน ์ภารกิจ

ของบริษัท แผนกลยุทธแ์ละแผนธุรกิจ 5 ปีขา้งหนา้เป็นประจาํทกุปี นอกจากนี ้ก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ กรรมการและฝ่าย

จดัการสามารถเสนอเรื่องเขา้สู่วาระประชุมต่อประธานกรรมการ โดยมปีระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบในฐานะตัวแทน
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กรรมการอิสระ ร่วมพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสาร

ประกอบก่อนการประชมุล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัหรอือย่างนอ้ย 5 วนัทาํการใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

 คณะกรรมการบรษัิทมกีารประชุมเพื่อวางแผนกลยทุธแ์ละแผนงานระยะ 5 ปี เป็นประจาํทกุปี ทาํใหม้โีอกาสในการทบทวน และ

อนุมตัิ วัตถุประสงค ์เป้าหมายทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน กลยุทธแ์ละแผนงานใหเ้หมาะสมกับปัจจัยแวดลอ้มของธุรกิจท่ีอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ในการประชุมแผนกลยุทธแ์ละแผนธุรกิจ 5 ปีขา้งหนา้ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความเสี่ยง โอกาสต่าง ๆ ท่ีอาจมผีลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดสาย รวมทัง้ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมผีล

ต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัท  และถ่ายทอดวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยทุธแ์ละแผนงานไปในองคก์ร โดยมี

ฝ่ายวางแผนกลยทุธค์อยทบทวน ติดตามและกาํกับการดาํเนินการตามกลยุทธแ์ละแผนงาน นอกจากนี ้บรษัิทส่งเสริมการสรา้งนวตักรรม

และนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สีย  

 ในปี 2564 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารประชุมรวมทั้งสิน้ 5 ครัง้ โดยฝ่ายเลขานกุารบรษัิทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม

พรอ้มเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันหรืออย่างนอ้ย 5 วันทาํการล่วงหนา้ ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ี

ประชมุไดเ้ปิดโอกาสและจดัสรรเวลาใหก้รรมการสอบถามจากฝ่ายจดัการและพิจารณาขอ้มลูอย่างรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ มกีาร

ติดตามดแูลใหม้กีารนาํกลยทุธข์องบรษัิทไปปฏิบตัิและไดม้กีารจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษรและจดัเก็บรายงานการประชุมท่ี

ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ พรอ้มใหก้รรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ นอกจากนี ้บรษัิทไดส้รุปผลประกอบการของบรษัิทและ

รายงานใหค้ณะกรรมการทราบทกุเดือน เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถติดตามผลประกอบการและการดาํเนินงานใหม้คีวามสอดคลอ้งไป

กับกลยทุธข์องบรษัิทอย่างใกลช้ิด 

 ในปี 2565 บรษัิทจะดาํเนินการตามระเบียบการประชมุคณะกรรมการตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 ในการประชมุคณะกรรมการ กรรมการหรอืผูบ้รหิารท่ีมสี่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะไมม่สีิทธิเขา้ประชมุในวาระนัน้ ๆ หรอืไมม่ีสิทธิ

ออกเสียงในวาระดงักล่าว เพื่อใหแ้น่ใจว่า คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้ิจารณาตดัสินใจในเรือ่งนัน้ ๆ เพื่อประโยชนส์งูสดุต่อ ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้

จาํนวนองคป์ระชมุขัน้ต ํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ ตอ้งมกีรรมการอยู่ไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

 ผูบ้รหิารของบรษัิทไดเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อคณะกรรมการ อีกทัง้เป็นการเรยีนรูก้าร

ทาํงานของกรรมการและนโยบายในการทาํงานอย่างมปีระสิทธิภาพ และเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาแผนสืบทอดตาํแหน่ง คณะกรรมการ

ยงัสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพิ่มเติมไดจ้าก ฝ่ายจดัการ เลขานกุารบรษัิท ภายใตข้อบเขตท่ีกาํหนด 

 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการแลว้ ในปี 2564 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารไดร้่วมประชมุระหว่างกันเอง เพ่ืออภิปราย

ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการโดยไมม่ฝ่ีายจดัการรว่มดว้ย จาํนวน 1 ครัง้ และไดแ้จง้ผลการประชมุใหค้ณะกรรมการรบัทราบ 

 

เลขานุการบริษทั 

 บรษัิทไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษัิท มีหนา้ท่ีดาํเนินการดงันี ้

1. จดัเตรยีมและจดัเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ ซึ่งไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและผู้

ถือหุน้ รายงานการประชมุคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ และรายงานประจาํปีของบรษัิท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบรษัิท 

2. จดัเก็บรายงานการมสี่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท 

3. แนะนาํกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ เพื่อใหก้รรมการมีความเขา้ใจเก่ียวกับกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเสี่ยงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนัอย่าง

สมํ่าเสมอ 

4. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 เลขานกุารบรษัิท ไดแ้ก่ นางสาวสรญัญา สนุทรส ทัง้นี ้ขอ้มลูประวตัิการศึกษา ประสบการณท์าํงาน และประวตัิการเขา้รบัการ

ฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งของผูท้าํหนา้ท่ีสนบัสนุนการทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบ 1  
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ประกอบก่อนการประชมุล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัหรอือย่างนอ้ย 5 วนัทาํการใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

 คณะกรรมการบรษัิทมกีารประชุมเพ่ือวางแผนกลยทุธแ์ละแผนงานระยะ 5 ปี เป็นประจาํทกุปี ทาํใหม้โีอกาสในการทบทวน และ

อนุมตัิ วัตถุประสงค ์เป้าหมายทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน กลยุทธแ์ละแผนงานใหเ้หมาะสมกับปัจจัยแวดลอ้มของธุรกิจท่ีอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา ในการประชุมแผนกลยุทธแ์ละแผนธุรกิจ 5 ปีขา้งหนา้ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความเสี่ยง โอกาสต่าง ๆ ท่ีอาจมผีลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดสาย รวมทัง้ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอาจมผีล

ต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษัท  และถ่ายทอดวัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยทุธแ์ละแผนงานไปในองคก์ร โดยมี

ฝ่ายวางแผนกลยทุธค์อยทบทวน ติดตามและกาํกับการดาํเนินการตามกลยุทธแ์ละแผนงาน นอกจากนี ้บรษัิทส่งเสริมการสรา้งนวตักรรม

และนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สีย  

 ในปี 2564 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารประชุมรวมทั้งสิน้ 5 ครัง้ โดยฝ่ายเลขานกุารบรษัิทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม

พรอ้มเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันหรืออย่างนอ้ย 5 วันทาํการล่วงหนา้ ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ี

ประชมุไดเ้ปิดโอกาสและจดัสรรเวลาใหก้รรมการสอบถามจากฝ่ายจดัการและพิจารณาขอ้มลูอย่างรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ มกีาร

ติดตามดแูลใหม้กีารนาํกลยทุธข์องบรษัิทไปปฏิบตัิและไดม้กีารจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษรและจดัเก็บรายงานการประชุมท่ี

ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ พรอ้มใหก้รรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ นอกจากนี ้บรษัิทไดส้รุปผลประกอบการของบรษัิทและ

รายงานใหค้ณะกรรมการทราบทกุเดือน เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถติดตามผลประกอบการและการดาํเนินงานใหม้คีวามสอดคลอ้งไป

กับกลยทุธข์องบรษัิทอย่างใกลช้ิด 

 ในปี 2565 บรษัิทจะดาํเนินการตามระเบียบการประชมุคณะกรรมการตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 ในการประชมุคณะกรรมการ กรรมการหรอืผูบ้รหิารท่ีมสี่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ จะไมม่สีิทธิเขา้ประชมุในวาระนัน้ ๆ หรอืไมม่ีสิทธิ

ออกเสียงในวาระดงักล่าว เพื่อใหแ้น่ใจว่า คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้ิจารณาตดัสินใจในเรือ่งนัน้ ๆ เพื่อประโยชนส์งูสดุต่อ ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้

จาํนวนองคป์ระชมุขัน้ต ํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ ตอ้งมกีรรมการอยู่ไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

 ผูบ้รหิารของบรษัิทไดเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท เพ่ือใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อคณะกรรมการ อีกทัง้เป็นการเรยีนรูก้าร

ทาํงานของกรรมการและนโยบายในการทาํงานอย่างมปีระสิทธิภาพ และเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาแผนสืบทอดตาํแหน่ง คณะกรรมการ

ยงัสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพิ่มเติมไดจ้าก ฝ่ายจดัการ เลขานกุารบรษัิท ภายใตข้อบเขตท่ีกาํหนด 

 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการแลว้ ในปี 2564 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารไดร้่วมประชมุระหว่างกันเอง เพ่ืออภิปราย

ปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการโดยไมม่ฝ่ีายจดัการรว่มดว้ย จาํนวน 1 ครัง้ และไดแ้จง้ผลการประชมุใหค้ณะกรรมการรบัทราบ 

 

เลขานุการบริษทั 

 บรษัิทไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษัิท มีหนา้ท่ีดาํเนินการดงันี ้

1. จดัเตรยีมและจดัเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ ซึ่งไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและผู้

ถือหุน้ รายงานการประชมุคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ และรายงานประจาํปีของบรษัิท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบรษัิท 

2. จดัเก็บรายงานการมสี่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท 

3. แนะนาํกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ เพื่อใหก้รรมการมีความเขา้ใจเก่ียวกับกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเสี่ยงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนัอย่าง

สมํ่าเสมอ 

4. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 เลขานกุารบรษัิท ไดแ้ก่ นางสาวสรญัญา สนุทรส ทัง้นี ้ขอ้มลูประวตัิการศึกษา ประสบการณท์าํงาน และประวตัิการเขา้รบัการ

ฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งของผูท้าํหนา้ท่ีสนบัสนุนการทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบ 1  

 

 

 

7.3 ขอ้มลูเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอ่ย 

7.3.1  ใหแ้สดงขอ้มลูคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

 โครงสรา้งกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายจรมัพร โชตกิเสถียร  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นางสาวคามลิล ์มา  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบมรีะยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี และสามารถไดร้บัการแต่งตัง้ต่อวาระไดอี้กหลงัจากครบกาํหนดวาระ โดย

กรรมการตรวจสอบทกุท่านมคีวามรูแ้ละความเชี่ยวชาญดา้นบญัช ีและมปีระสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ประชุมรว่มกับผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบัญชีอิสระ เพื่อพิจารณางบการเงินตรวจสอบประจาํปี และงบการเงินสอบทานรายไตรมาส 

รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทเก่ียวกับการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ท่ี

จาํเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ประชมุรว่มกับผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเท่าท่ีเห็นสมควรเพื่อพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูดา้นผลการดาํเนินงานต่อสาธารณะ 

รวมถึงแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและผลการดาํเนินงานต่อนกัวิเคราะหแ์ละสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 

3. คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เลือกกลบัเขา้มาใหมแ่ละเลิกจา้ง ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระเพ่ือใหด้าํเนินการตรวจสอบบญัชี ระบบควบคมุและงบ

การเงินของบรษัิท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการคดัเลือก ประเมนิผล พิจารณาค่าตอบแทน รวมถึง

ดแูลควบคมุงานท่ีเก่ียวกับบญัชีของบรษัิทมหาชน ซึ่งไดแ้ก่ วตัถปุระสงคใ์นการจดัเตรยีม หรอืการนาํเสนอรายงานการตรวจสอบ หรือ

การดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบดา้นอ่ืน ๆ นอกจากนี ้ยงัดแูลการรบับรกิารดา้นอ่ืนของบรษัิท (รวมถึงมติท่ีเก่ียวกับรายงานทาง

การเงิน ซึ่งมคีวามเห็นแตกต่างกันระหว่างผูบ้ริหารและผูต้รวจสอบบญัชี ทัง้นี ้ผูต้รวจสอบบญัชีอิสระและบรษัิทท่ีใหบ้รกิารดา้นบัญชี

ทกุ ๆ บรษัิท จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอาํนาจในการอนุมตัิเงื่อนไข และค่าบริการ

เบือ้งตน้สาํหรบับริการดา้นการตรวจสอบและบรกิารดา้นอ่ืนท่ีเสนอโดยผูต้รวจสอบบัญชีอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้

คาํแนะนาํต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื่อเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท รวมถึงค่าบริการ

ตรวจสอบในการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้  

4. ประชุมร่วมกับผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบบัญชีอิสระเท่าท่ีเห็นสมควร ในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหา หรือขอ้จาํกัดในการตรวจสอบ และ

การดาํเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือขอ้จาํกัดนั้น ๆ  และการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบจากความเสี่ยงดา้นการเงินของบริษัทท่ีมีนัยสาํคัญ และมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลด

ผลกระทบจากความเสี่ยงดงักล่าว  

5. สอบทานรายงานทางการเงินของบรษัิทและมาตรฐานบญัช ี หลกัเกณฑ ์และการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคญัของมาตรฐานบญัชี หลกัเกณฑ์

หรอืแนวทางปฏิบตั ิรวมถึงการตดัสินใจดา้นบญัชีท่ีสาํคญั ท่ีส่งผลกระทบต่องบการเงินซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตสุมผลของการ

ตดัสินใจดงักล่าว  

6. สอบทานและอนมุติัการทาํงานของเจา้หนา้ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท ซึ่งรวมถงึ  

• วตัถปุระสงค ์อาํนาจ และสายการบงัคบับญัชา  

• แผนการตรวจสอบ แผนงบประมาณ และแผนงานดา้นบคุคลากรประจาํปี และ  

• การแต่งตัง้ การกาํหนดค่าตอบแทน รวมถึงการหมนุเวียนผูบ้ริหารงานฝ่ายตรวจสอบภายใน  
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7. สอบทานร่วมกับประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร เพ่ือพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบรษัิท และระบบควบคมุภายในดา้นการเงนิ รวมถึงผลการตรวจสอบภายใน  

8. สอบทานรายงานของผูต้รวจสอบบัญชีอิสระอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบภายในของบริษัท 

ตรวจสอบบัญชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบัญชี และประเด็นสาํคัญท่ีไดถู้กนาํเสนอในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น

ประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบัญชีเรื่องการตรวจสอบการควบคมุภายใน ผลการสอบทานการควบคมุภายใน ผลการสอบทาน เมื่อ

เทียบเคียงกับกลุ่มอตุสาหกรรม หรอืประเด็นท่ีรอ้งขอโดยหน่วยงานราชการหรือขอ้รอ้งขออ่ืน หรอืขอ้สงัเกตท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบซึ่ง

ดาํเนินการโดยบริษัท ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขั้นตอนตามท่ีบริษัทตรวจสอบบัญชีไดต้รวจพบตามท่ีไดก้ล่าว

ขา้งตน้ นอกจากนี ้เพื่อสอบทานความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน ความสัมพนัธร์ะหว่างผู้

ตรวจสอบบญัชีกับบรษัิทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

9. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์ หรอืกฎหมาย ท่ี

เก่ียวขอ้งกับธรุกิจของบรษัิท  

10. กาํหนดนโยบายในการว่าจา้งพนกังานหรอืพนกังานท่ีเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบรษัิท 

11. สอบทานและตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับความสจุรติของผูบ้รหิาร ซึ่งรวมถึงรายการท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืรายการ

ใดท่ีเก่ียวขอ้งกับจรรยาบรรณธุรกิจท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดงักล่าวรวมถึงการสอบทานระบบ ตรวจสอบ

อย่างสมํ่าเสมอ การดาํเนินการสอบทานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับท่ีปรึกษาทั่วไปและเจา้หนา้ท่ีหรอื

พนกังานของบรษัิทตามท่ีเห็นสมควร  

12. กําหนดและควบคุมขั้นตอนการรับเรื่องดูแล และดําเนินการแก้ไขข้อรอ้งเรียนท่ีเก่ียวข้องกับบัญชี การควบคุมภายใน หรือการ

ตรวจสอบบญัช ีรวมถึงเก็บรกัษาขอ้มลูท่ีไดร้บัเป็นความลบัและไมร่ะบชุื่อพนกังานของบรษัิทท่ีแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ท่ีเก่ียวกับขอ้สงสยัดา้น

บญัชีหรอืการตรวจสอบบญัช ี 

13. ดาํเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกับกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู  

14. สอบทานและอนุมตัิ หรือใหส้ัตยาบรรณรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง ซึ่งเป็นรายการท่ีถกูกาํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตาม 

กฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. 

15. จดัเตรยีมและนาํเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปีของบรษัิท โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้ 

• ความเห็นเก่ียวกับความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท  

• ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท  

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจของบรษัิท  

• ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี 

• ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

• จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  

• ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร  

• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท  

16. รายงานเหตกุารณซ์ึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทต่อคณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้ 

• รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

• การทจุรติ หรอืมสีิ่งผิดปกติหรอืมคีวามบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน  

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจ

ของบรษัิท  
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7. สอบทานร่วมกับประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร เพ่ือพิจารณาระบบตรวจสอบภายในของบรษัิท และระบบควบคมุภายในดา้นการเงนิ รวมถึงผลการตรวจสอบภายใน  

8. สอบทานรายงานของผูต้รวจสอบบัญชีอิสระอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยรายงานประกอบดว้ยแนวทางการตรวจสอบภายในของบริษัท 

ตรวจสอบบัญชี ความเป็นอิสระของบริษัทตรวจสอบบัญชี และประเด็นสาํคัญท่ีไดถู้กนาํเสนอในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น

ประเด็นจากบริษัทตรวจสอบบัญชีเรื่องการตรวจสอบการควบคมุภายใน ผลการสอบทานการควบคมุภายใน ผลการสอบทาน เมื่อ

เทียบเคียงกับกลุ่มอตุสาหกรรม หรอืประเด็นท่ีรอ้งขอโดยหน่วยงานราชการหรือขอ้รอ้งขออ่ืน หรอืขอ้สงัเกตท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบซึ่ง

ดาํเนินการโดยบริษัท ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานตามขั้นตอนตามท่ีบริษัทตรวจสอบบัญชีไดต้รวจพบตามท่ีไดก้ล่าว

ขา้งตน้ นอกจากนี ้เพ่ือสอบทานความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทาน ความสัมพนัธร์ะหว่างผู้

ตรวจสอบบญัชีกับบรษัิทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

9. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์ หรอืกฎหมาย ท่ี

เก่ียวขอ้งกับธรุกิจของบรษัิท  

10. กาํหนดนโยบายในการว่าจา้งพนกังานหรอืพนกังานท่ีเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีอิสระของบรษัิท 

11. สอบทานและตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับความสจุรติของผูบ้รหิาร ซึ่งรวมถึงรายการท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืรายการ

ใดท่ีเก่ียวขอ้งกับจรรยาบรรณธุรกิจท่ีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายของบริษัท การตรวจสอบดงักล่าวรวมถึงการสอบทานระบบ ตรวจสอบ

อย่างสมํ่าเสมอ การดาํเนินการสอบทานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบสามารถนัดประชุมกับท่ีปรึกษาทั่วไปและเจา้หนา้ท่ีหรอื

พนกังานของบรษัิทตามท่ีเห็นสมควร  

12. กําหนดและควบคุมขั้นตอนการรับเรื่องดูแล และดําเนินการแก้ไขข้อรอ้งเรียนท่ีเก่ียวข้องกับบัญชี การควบคุมภายใน หรือการ

ตรวจสอบบญัช ีรวมถึงเก็บรกัษาขอ้มลูท่ีไดร้บัเป็นความลบัและไมร่ะบชุื่อพนกังานของบรษัิทท่ีแจง้ขอ้รอ้งเรยีน ท่ีเก่ียวกับขอ้สงสยัดา้น

บญัชีหรอืการตรวจสอบบญัช ี 

13. ดาํเนินการแกไ้ขความขดัแยง้ดา้นผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกับกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู  

14. สอบทานและอนุมตัิ หรือใหส้ัตยาบรรณรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง ซึ่งเป็นรายการท่ีถกูกาํหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตาม 

กฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. 

15. จดัเตรยีมและนาํเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาํปีของบรษัิท โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้ 

• ความเห็นเก่ียวกับความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท  

• ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท  

• ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจของบรษัิท  

• ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี 

• ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

• จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  

• ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัร  

• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท  

16. รายงานเหตกุารณซ์ึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทต่อคณะกรรมการบรษัิท ดงันี ้ 

• รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

• การทจุรติ หรอืมสีิ่งผิดปกติหรอืมคีวามบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน  

• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับธรุกิจ

ของบรษัิท  

 

17. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

  ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท 

(www.minor.com)  

 

คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 5 ท่าน ดงันี ้

1. นางสาวคามลิล ์มา   ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายอานิล ธาดาน่ี    กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายจรมัพร โชติกเสถียร   กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง   กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

5. นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ   กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

1. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพฒันาและพิจารณาผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ี

บรหิาร และดแูลการพฒันาแผนผูส้ืบทอดตาํแหน่งสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู  

2. ทบทวนและอนุมัติเป้าหมายและวัตถุประสงคป์ระจําปีของบริษัทเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดย

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในส่วนท่ีเก่ียวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ี

กาํหนด โดยการประเมนิในครัง้นีจ้ะเป็นปัจจยัท่ีใชใ้นการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน 

โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุน้และไมใ่ช่หุน้  

3. ทบทวนและอนมุตัิขัน้ตอนการประเมินและโครงสรา้งผลตอบแทนประจาํปีของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทตามการแนะนาํเบือ้งตน้ของ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลงานของผูบ้รหิารระดับสูงของบริษัท และจะพิจารณา

อนมุตัิผลตอบแทนประจาํปีของผูบ้ริหารระดบัสงู ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนอ่ืนท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นหุน้และไม่ใช่หุ้น 

นอกจากนี ้คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะดแูลการตัดสินใจของผูบ้ริหารในส่วนท่ีเก่ียวกับผลการดาํเนินงานและค่าตอบแทน

ของพนกังานบรษัิท  

4. ทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบของหุน้ และแผนค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกับหุน้ รวมถึงใหค้าํแนะนาํในการปรบัปรุง

แผนค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิทตามท่ีเห็นสมควร โดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิทในการบรหิารแผนค่าตอบแทนดงักล่าว  

5. ดาํเนินการร่วมกันอย่างต่อเน่ืองกับผูบ้ริหารของบริษัทในการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาผูบ้ริหาร การพิจารณาขอ้มลูจากความเห็นของ

พนกังาน และการพิจารณาผลของขัน้ตอนในการประเมนิผูบ้รหิารประจาํปี 

6. ทบทวนและประสานงานกับผูบ้รหิารในการพิจารณาและวิเคราะหค์่าตอบแทนของบรษัิทและนาํเสนอคาํแนะนาํต่อคณะกรรมการบรษัิท  

  ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท 

(www.minor.com)  
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คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง   ประธานกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

2. นายอานิล ธาดาน่ี    กรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

3. นายจรมัพร โชติกเสถียร   กรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

4. นางสาวคามลิล ์มา   กรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ  

1.  สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพ่ือนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิในการ

ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการจะคดัเลือกบุคคลท่ีมีความซื่อสตัยท์ั้งในดา้นส่วนตวัและ

ดา้นการทาํงาน เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถและมีการตดัสินใจท่ีดีเลิศ อีกทั้งเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติหนา้ท่ีร่วมกับ

กรรมการบรษัิทท่านอ่ืน ๆ ทัง้นี ้เพื่อผลประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้  

2.  กําหนดหลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษัท และใหค้าํแนะนาํตอ่คณะกรรมการในการพิจารณาอนุมตั ิโดยทบทวนหลกัเกณฑก์าร

สรรหาดงักล่าวเป็นระยะ ๆ  

3.  พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการชุดย่อยและใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและ

ประสบการณเ์พ่ือดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยและประธานคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ โดยทกุปีคณะกรรมการสรรหา

และกาํกับดแูลกิจการจะพิจารณาและเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อทดแทนตาํแหน่งท่ีว่างลง

ตามความจาํเป็น  

4.  กาํหนดและใหค้าํแนะนาํคณะกรรมการบรษัิทในการพิจารณาแนวทางกาํกับดแูลกิจการท่ีด ี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแล

กิจการจะพิจารณาหรอืแนะนาํเพ่ิมเติมแกไ้ขนโยบายดงักล่าวทกุปีหรอืตามความจาํเป็น  

5.  กําหนดและให้ค ําแนะนําเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทํางานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการจะดแูลการประเมนิประจาํปีดงักล่าว  

6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการประจาํปี และแนะนาํใหม้กีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามเห็นสมควร  

  ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการท่ีแสดงในเว็บไซต์ของ

บรษัิท (www.minor.com)  

 

คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  คณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยงประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นายจรมัพร โชติกเสถียร  ประธานกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

2. นายเอ็ดเวิรธ์ คีธ ฮเูบนเน็ท  กรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

3. นายนิติ โอสถานเุคราะห ์  กรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

4. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค  กรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกับโครงการบรหิารความเสี่ยง  

1. สอบทานและประชมุร่วมกับผูบ้ริหารเก่ียวกับโครงสรา้งการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ขอ้ควรปฏิบัติและแนวทาง 

นโยบาย และกระบวนการในการประเมนิความเสี่ยงและการบรหิารความเสีย่ง 

2. สอบทานและประชมุร่วมกับผูบ้ริหารเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้และกลยุทธท่ี์เก่ียวขอ้งกับความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงดา้น

เครดิต ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องและการระดมทนุ ความเสี่ยงดา้นการตลาด ความเสี่ยงจากการดาํเนินงานและความเสี่ยงดา้นชือ่เสยีง 

รวมถึงการกาํหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคมุและลดความเสี่ยงดงักล่าว 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแลกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง   ประธานกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

2. นายอานิล ธาดาน่ี    กรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

3. นายจรมัพร โชติกเสถียร   กรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

4. นางสาวคามลิล ์มา   กรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ  

1.  สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพ่ือนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิในการ

ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการจะคดัเลือกบุคคลท่ีมีความซื่อสตัยท์ั้งในดา้นส่วนตวัและ

ดา้นการทาํงาน เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถและมีการตดัสินใจท่ีดีเลิศ อีกทั้งเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติหนา้ท่ีร่วมกับ

กรรมการบรษัิทท่านอ่ืน ๆ ทัง้นี ้เพ่ือผลประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้  

2.  กําหนดหลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษัท และใหค้าํแนะนาํตอ่คณะกรรมการในการพิจารณาอนุมตั ิโดยทบทวนหลกัเกณฑก์าร

สรรหาดงักล่าวเป็นระยะ ๆ  

3.  พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการชุดย่อยและใหค้าํแนะนาํต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกบคุคลท่ีมีคุณวุฒิและ

ประสบการณเ์พ่ือดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยและประธานคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ โดยทกุปีคณะกรรมการสรรหา

และกาํกับดแูลกิจการจะพิจารณาและเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อทดแทนตาํแหน่งท่ีว่างลง

ตามความจาํเป็น  

4.  กาํหนดและใหค้าํแนะนาํคณะกรรมการบรษัิทในการพิจารณาแนวทางกาํกับดแูลกิจการท่ีด ี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดูแล

กิจการจะพิจารณาหรอืแนะนาํเพ่ิมเติมแกไ้ขนโยบายดงักล่าวทกุปีหรอืตามความจาํเป็น  

5.  กําหนดและให้ค ําแนะนําเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทํางานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการจะดแูลการประเมนิประจาํปีดงักล่าว  

6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการประจาํปี และแนะนาํใหม้กีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามเห็นสมควร  

  ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการท่ีแสดงในเว็บไซต์ของ

บรษัิท (www.minor.com)  

 

คณะกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  คณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยงประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นายจรมัพร โชติกเสถียร  ประธานกรรมการบริหารและกาํกับความเสี่ยง 

2. นายเอ็ดเวิรธ์ คีธ ฮเูบนเน็ท  กรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

3. นายนิติ โอสถานเุคราะห ์  กรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

4. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค  กรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง 

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํกับโครงการบรหิารความเสี่ยง  

1. สอบทานและประชมุร่วมกับผูบ้ริหารเก่ียวกับโครงสรา้งการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ขอ้ควรปฏิบัติและแนวทาง 

นโยบาย และกระบวนการในการประเมนิความเสี่ยงและการบรหิารความเสีย่ง 

2. สอบทานและประชมุร่วมกับผูบ้ริหารเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้และกลยุทธท่ี์เก่ียวขอ้งกับความเสี่ยงหลัก เช่น ความเสี่ยงดา้น

เครดิต ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องและการระดมทนุ ความเสี่ยงดา้นการตลาด ความเสี่ยงจากการดาํเนินงานและความเสี่ยงดา้นชือ่เสยีง 

รวมถึงการกาํหนดแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคมุและลดความเสี่ยงดงักล่าว 

 

3. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับแนวทาง นโยบายและกระบวนการในการประเมินความเสี่ยง

และการบริหารความเสี่ยงตามท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการบริหารและกํากับความเสี่ยงควรประชุมร่วมกับคณะกรรมการกํากับ

โครงการบรหิารความเสี่ยงอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

4. รบัรายงานผลการสอบทานการบรหิารความเสีย่งและประเมนิความเสี่ยงจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษัิท 

5. อนมุตัิการแต่งตัง้และถอดถอนประธานคณะกรรมการกาํกับโครงการบรหิารความเสี่ยง 

6. สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงในรายงานประจาํปีของบรษัิทและแบบรายการแสดงขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One 

Report) 

7. สอบทานหวัขอ้รายงานความเสี่ยงตามท่ีคณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยงเห็นสมควรเป็นครัง้คราว 

8. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

  ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยงท่ีแสดงในเว็บไซตข์อง

บรษัิท (www.minor.com) 

 
7.3.2  คณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา     

และกาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบรหิาร   

และกาํกบัความเส่ียง 

นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง ● ● ●  

นายจรมัพร โชติกเสถียร ● ● ● ● 
นางสาวคามิลล ์มา ● ● ●  

นายอานิล ธาดาน่ี  ● ●  

นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ  ●   

นายเอ็ดเวริธ์ คีธ ฮูเบนเน็ท    ● 

นายนติิ โอสถานเุคราะห ์    ● 

นายจอหน์ สก๊อต ไฮเนค็     

 

7.4 ขอ้มลูเกี่ยวกับผู้บริหาร 

7.4.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผูบ้รหิารของบรษัิทมดีงันี ้

1. นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรยี   ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มบรษัิท  

2. นายไบรอนั เจมส ์เดลาน่ี*   ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

3. นายชยัพฒัน ์ไพฑรูย*์*    ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพฒันาเชิงกลยทุธ ์

4. นายโกศิน ฉันธิกลุ     ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการลงทนุ 

5. นางสาวสมศร ีรชัฎาภรณก์ลุ    รองประธานฝ่ายกาํกับดแูลกิจการ 

6. นางจฑุาทิพ อดลุพนัธุ*์**   รองประธานฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

7. นางสาวรวิกานต ์อินชยัวงศ ์   รองประธานฝ่ายการเงิน 

8. นายพลพิพฒั อศัวนิก   รองประธานฝ่ายจดัซือ้และกระจายสินคา้ 

 * ลาออก มีผลวนัที ่1 เมษายน 2565 
** แต่งตัง้เป็นประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงิน มผีลวนัที ่1 เมษายน 2565 
*** ลาออก มีผลวนัที ่12 มกราคม 2565 

  ผูบ้ริหารลาํดับท่ี 1 ถึง 8 คือผูบ้ริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการกําหนดบทนิยามในประกาศ

เก่ียวกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

            ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของบรษัิทมีอาํนาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเวน้กิจการในเรื่องดังต่อไปนี ้ ซึ่งตอ้งไดร้บั

อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทหรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

1. การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีตามหนงัสือมอบอาํนาจภายใน 

2. การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท 

3. การควบกิจการ การแบ่งแยกกิจการหรอืเปลี่ยนแปลงแกไ้ขรูปแบบกิจการของบรษัิท 

4. การเลิกกิจการ 

5. การเพิ่มทนุ ลดทนุ หรอืโอนทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

6. การเริม่ดาํเนินธรุกิจใหม ่หรอืยกเลิกการดาํเนินธรุกิจท่ีมอียู่เดิม 

7. การถอดถอนกรรมการบรษัิทและแต่งตัง้ผูด้าํรงตาํแหน่งแทน 

8. การอนมุตัิงบประมาณประจาํปี 

 ทั้งนีใ้นการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่มีอาํนาจอนุมตัิการทาํรายการท่ีประธานเจา้หน้าท่ี

บรหิารหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สียหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 ในส่วนของการอนมุตัิการทาํรายการทั่วไปในการบรหิารงานของบรษัิท ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 16/2541 เมือ่

วันท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมกีรรมการอิสระเขา้ร่วมประชมุดว้ย คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากําหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และการ

มอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรอืบคุคลอ่ืนทาํหนา้ท่ีแทน โดยมขีอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบอาํนาจในการอนุมตัิตามสาย

งานและมลูค่าของรายการซึ่งไดก้าํหนดไวอ้ย่างชดัเจน  

 นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 10/2548 ซึ่งประชมุเมือ่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2548 มมีติอนมุตัินโยบายในการมอบ

อาํนาจของคณะกรรมการ และนโยบายเก่ียวกับการอนมุตัิรายการท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งันี ้

 คณะกรรมการจะไม่อนุมตัิการมอบอาํนาจใหก้ับประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรอืบคุคลใด ๆ ท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับ

บรษัิทหรอืบรษัิทย่อย  

(1)  เขา้ทาํรายการ อนมุตัิ หรอืตดัสินใจในการเขา้ทาํรายการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอาํนาจชว่ง ซึ่งเป็นบคุคลท่ีมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์ต่อรายการดงักล่าว หรอื  

(2)  มคีวามขดัแยง้ส่วนตวั ต่อรายการดงักล่าว หรอื  

(3)  เขา้ทาํรายการซึ่งไมใ่ช่รายการท่ีมลีกัษณะธรุกรรมปกติกับบคุคลใด ๆ เวน้แต่รายการดงักล่าวมเีงื่อนไขท่ีเป็นประโยชนต์่อบรษัิท  

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 

 บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ ์

ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ อยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได ้ โดยอยู่ในระดบัท่ีสามารถเปรยีบเทียบไดก้ับอตุสาหกรรม 

เพื่อดึงดดูและรกัษากรรมการและผูบ้รหิารท่ีมคีณุภาพ  

 ค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปเบีย้ประชมุกรรมการ บาํเหน็จกรรมการ โบนสัประจาํปีสาํหรบักรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร และสิทธิ

พิเศษสาํหรบักรรมการ ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ สาํหรบัในส่วนของผูบ้ริหารรวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะไดร้บั

ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั โดยประเมนิจากตวัชีว้ดัผลงานหรอืความสาํเรจ็ของงาน (Key Performance Indicators; KPIs) ซึ่งจะ

ประกอบไปดว้ยมติิทางธรุกิจท่ีหลากหลาย ในรูปของตวัชีว้ดัท่ีเป็นตวัเงินและท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน เป้าหมายของความสาํเรจ็จะถกูกาํหนดเป็นราย

ปีใหเ้ป็นไปในทางเดียวกันกับกลยทุธร์ะยะสัน้และระยะยาวของบรษัิท 

• ตวัชีว้ดัที่เป็นตวัเงิน (เช่น ผลประกอบการของบรษัิทในรูปของรายได ้กาํไร สภาพคลอ่ง และความสามารถในการชาํระหนี)้ 

• ตวัชีว้ดัท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน 
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ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

            ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของบรษัิทมีอาํนาจในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทยกเวน้กิจการในเรื่องดังต่อไปนี ้ ซึ่งตอ้งไดร้บั

อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทหรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

1. การกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีตามหนงัสือมอบอาํนาจภายใน 

2. การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท 

3. การควบกิจการ การแบ่งแยกกิจการหรอืเปลี่ยนแปลงแกไ้ขรูปแบบกิจการของบรษัิท 

4. การเลิกกิจการ 

5. การเพิ่มทนุ ลดทนุ หรอืโอนทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

6. การเริม่ดาํเนินธรุกิจใหม ่หรอืยกเลิกการดาํเนินธรุกิจท่ีมอียู่เดิม 

7. การถอดถอนกรรมการบรษัิทและแต่งตัง้ผูด้าํรงตาํแหน่งแทน 

8. การอนมุตัิงบประมาณประจาํปี 

 ทั้งนีใ้นการบริหารกิจการตามปกติของบริษัท ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่มีอาํนาจอนุมตัิการทาํรายการท่ีประธานเจา้หน้าท่ี

บรหิารหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สียหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 ในส่วนของการอนมุตัิการทาํรายการทั่วไปในการบรหิารงานของบรษัิท ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 16/2541 เมือ่

วันท่ี 13 สิงหาคม 2541 ซึ่งมกีรรมการอิสระเขา้ร่วมประชมุดว้ย คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณากําหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และการ

มอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรอืบคุคลอ่ืนทาํหนา้ท่ีแทน โดยมขีอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบอาํนาจในการอนุมตัิตามสาย

งานและมลูค่าของรายการซึ่งไดก้าํหนดไวอ้ย่างชดัเจน  

 นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 10/2548 ซึ่งประชมุเมือ่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2548 มมีติอนมุตัินโยบายในการมอบ

อาํนาจของคณะกรรมการ และนโยบายเก่ียวกับการอนมุตัิรายการท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งันี ้

 คณะกรรมการจะไม่อนุมตัิการมอบอาํนาจใหก้ับประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรอืบคุคลใด ๆ ท่ีมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับ

บรษัิทหรอืบรษัิทย่อย  

(1)  เขา้ทาํรายการ อนมุตัิ หรอืตดัสินใจในการเขา้ทาํรายการ ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอาํนาจชว่ง ซึ่งเป็นบคุคลท่ีมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์ต่อรายการดงักล่าว หรอื  

(2)  มคีวามขดัแยง้ส่วนตวั ต่อรายการดงักล่าว หรอื  

(3)  เขา้ทาํรายการซึ่งไมใ่ช่รายการท่ีมลีกัษณะธรุกรรมปกติกับบคุคลใด ๆ เวน้แต่รายการดงักล่าวมเีงื่อนไขท่ีเป็นประโยชนต์่อบรษัิท  

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 

 บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ ์

ภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ อยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได ้ โดยอยู่ในระดบัท่ีสามารถเปรยีบเทียบไดก้ับอตุสาหกรรม 

เพื่อดึงดดูและรกัษากรรมการและผูบ้รหิารท่ีมคีณุภาพ  

 ค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปเบีย้ประชมุกรรมการ บาํเหน็จกรรมการ โบนสัประจาํปีสาํหรบักรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร และสิทธิ

พิเศษสาํหรบักรรมการ ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ สาํหรบัในส่วนของผูบ้ริหารรวมถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะไดร้บั

ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนสั โดยประเมนิจากตวัชีว้ดัผลงานหรอืความสาํเรจ็ของงาน (Key Performance Indicators; KPIs) ซึ่งจะ

ประกอบไปดว้ยมติิทางธรุกิจท่ีหลากหลาย ในรูปของตวัชีว้ดัท่ีเป็นตวัเงินและท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน เป้าหมายของความสาํเรจ็จะถกูกาํหนดเป็นราย

ปีใหเ้ป็นไปในทางเดียวกันกับกลยทุธร์ะยะสัน้และระยะยาวของบรษัิท 

• ตวัชีว้ดัที่เป็นตวัเงิน (เช่น ผลประกอบการของบรษัิทในรูปของรายได ้กาํไร สภาพคลอ่ง และความสามารถในการชาํระหนี)้ 

• ตวัชีว้ดัท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน 

 

- ดา้นความยั่งยืน (เช่น ตัวชีว้ัดผลประกอบการดา้นสิ่งแวดลอ้ม เช่น การลดการใชถุ้งพลาสติกท่ีใชเ้พียงครัง้เดียว อัตราการใช้

พลงังาน และอตัราการใชน้ํา้) 

- ดา้นการจดัการทรพัยากรบคุคล (เช่น แผนสืบทอดงาน อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน) 

- อ่ืนๆ (เช่น กระบวนการภายใน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การกาํกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ความสาํเร็จและ

ความกา้วหนา้ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นโครงงานเฉพาะกิจ) 

 นอกจากนี ้บริษัทจัดใหม้ีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment Program: “EJIP”) และ

แผนการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long Term Incentive Plan: LTIP) เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งการเติบโตในระยะยาวใหก้ับ

บริษัท ทั้งนี ้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จะพิจารณาค่าตอบแทน

ดงักล่าว รวมถึงเงินเดือนและโบนสัของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนทบทวนและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีอยู่ในรูปแบบของหุน้และแผน

ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวกับหุน้ รวมถึงใหค้าํแนะนาํในการปรบัปรุงแผนค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิทตามท่ีเห็นสมควร 

7.4.3 ระบจุาํนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 

(ก) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารของบรษัิท 

 ในปี 2564 บริษัทไดจ้่ายผลตอบแทนใหก้ับผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท สาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มี

จาํนวน 138 ลา้นบาท และ 110 ลา้นบาท ตามลาํดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นผลประโยชนร์ะยะสั้น ซึ่งไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส และ

สวสัดิการอ่ืน 

(ข) ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้รหิาร 

• กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

 ในปี 2564 บรษัิทไดจ้่ายเงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพสาํหรบัผูบ้รหิาร 8 ราย จาํนวน 1.3 ลา้นบาท    

• โครงการรว่มลงทนุระหว่างนายจา้งและลกูจา้ง (Employee Joint Investment Program:“EJIP”) 

 บริษัทจัดใหม้ีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้งตัง้แต่ปี 2554 เพื่อสรา้งแรงจูงใจและความรูส้ึกมีส่วนร่วมใน

ความเป็นเจา้ขององคก์รและรกัษาบคุลากรไวก้ับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทจะหกัเงินเดือนพนกังานท่ีเขา้ร่วมโครงการ

เป็นรายเดือนตามรอ้ยละท่ีผูเ้ขา้รว่มโครงการแจง้ความประสงคไ์ว ้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับอายุงาน และตาํแหน่งงาน 

ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ถึงรอ้ยละ 20 บรษัิทจะสมทบเงินในจาํนวนท่ีเท่ากัน เพื่อนาํไปซือ้หลกัทรพัยข์องบรษัิท 

  ทัง้นี ้กรรมการบรษัิทไมม่สีว่นรว่มในโครงการดงักล่าว  

7.5 ขอ้มลูเกี่ยวกับพนักงาน 

 บรษัิทและบรษัิทย่อยมจีาํนวนพนกังานท่ีบรษัิทจา้งทั้งทางตรงและทางออ้ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รวมทัง้สิน้ 64,389 คน ซึ่งใน

จาํนวนนีร้วมถึงพนกังานของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ จาํนวนพนกังานลดลงรอ้ยละ 3.1 เมือ่เทียบกับจาํนวนรวมทัง้หมด 66,451 คน ณ สิน้ปีก่อน 

บรษัิทไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ตัง้แต่ตน้ปี 2563 ทาํใหจ้าํนวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ถึงรอ้ยละ 16.6 อย่างไรก็ตาม แมว้่าในปี 2564 สถานการณโ์ควิด-19 จะยังไม่ดีขึน้ บริษัทยังคง

รกัษาการจา้งงานไวไ้ดใ้นระดบัเดียวกันกับปี 2563 โดยการเปลี่ยนแปลงของจาํนวนพนกังานส่วนใหญ่ มาจากการปรบัโครงสรา้งการจดัการ 

เช่น การปรบัรูปแบบการจา้งงานของพนกังานขบัรถส่งอาหาร การยกเลิกจาํหน่ายแบรนดไ์ลฟ์สไตลบ์างแบรนด ์ และการรวมพนกังานบาง

แผนกจากกลุ่มธรุกิจเขา้มาท่ีสาํนกังานใหญ่ เป็นตน้ 
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รายละเอียดจาํนวนพนกังาน (คน) และสดัสว่นตามประเภทการจา้งงาน(1) มดีงันี ้

ไมเนอร ์โฮเทลส ์
(2)

ไมเนอร ์ฟูด้ ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์ โกลบอล แชร ์เซอรว์สิ 

และสาํนักงานใหญ ่

รวมทั้งสิน้ 

จาํนวนพนักงานรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 29,203 33,066 1,687 433 64,389 

พนักงานประจาํ 88% 44% 58% 89% 65% 

พนักงานชั่วคราว 12% 56% 42% 11% 35% 

จาํนวนพนักงานรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 29,849 34,245 1,980 377 66,451 

เปล่ียนแปลง -2.2% -3.4% -14.8% 14.9% -3.1% 

โดยในปี 2564 บรษัิทมคี่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังานซึ่งประกอบไปดว้ย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพฒันาพนกังานและผลประโยชนต์อบ

แทนอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ 23,160 ลา้นบาท เมือ่เทียบกับจาํนวน 22,170 ลา้นบาท ในปี 2563 

หมายเหตุ: 
(1) พนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมถึงพนกังานของโรงแรมท่ีบรษิัทรบัจา้งบรหิาร และแฟรนไชส ์
(2) รวมพนกังานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

นโยบายการพฒันาพนกังาน 

บรษัิทมุง่เนน้การพัฒนาบคุลากร โดยจดัใหม้กีารฝึกอบรมทกัษะ พฒันาความสามารถ และการเรยีนรูใ้นทุกระดับของพนักงาน

อย่างต่อเน่ือง บรษัิทเนน้การเลื่อนตาํแหน่งจากภายใน และประเมนิผลการทาํงานเพื่อใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัสาํหรบัการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกรง่ ซึ่งนโยบายการพัฒนาอบรมดังกล่าวสอดคลอ้งกับลกัษณะธุรกิจ

และหน่วยงานในองคก์รท่ีมคีวามรบัผิดชอบโดยตรงและสอดคลอ้งกับการใหค้าํปรกึษาจากท่ีปรกึษาภายนอกองคก์ร 

7.6 ขอ้มลูสาํคญัอืน่ ๆ 

7.6.1 รายชื่อผู้ท่ีได ้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริษัท  

ผูต้รวจสอบภายในและหน่วยงานสนบัสนนุการกาํกับการปฏิบตัิงาน  

• ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน

นายไบรอนั เจมส ์เดลาน่ี* ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

• ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัชี

นายอิสรา ศิรบิญุฤทธิ์ รองประธานฝ่ายการจดัการ (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

• เลขานกุารบรษัิท

นางสาวสรญัญา สนุทรส ผูอ้าํนวยการกลุ่มบรษัิทฝ่ายเลขานกุารบรษัิท (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

• หวัหนา้ผูต้รวจสอบภายใน

นายต่อพงษ์ เหมอืดชยัภมูิ ผูอ้าํนวยการกลุ่มบรษัิทฝ่ายตรวจสอบภายในและบรหิารความเสี่ยง (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎ

ในเอกสารแนบ 3) 

• หวัหนา้หน่วยงานสนบัสนนุการกาํกับการปฏิบตัิงาน

นายสตีเฟ่น แอนดรูว ์ฮอยนาสกี ้ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการพาณชิยแ์ละกลุ่มงานกฎหมาย (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสาร

แนบ 3) 
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 รายละเอียดจาํนวนพนกังาน (คน) และสดัส่วนตามประเภทการจา้งงาน(1) มดีงันี ้

  ไมเนอร ์โฮเทลส ์
(2) 

ไมเนอร ์ฟูด้ ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์ โกลบอล แชร ์เซอรว์สิ 

และสาํนักงานใหญ ่

รวมทั้งสิน้ 

จาํนวนพนักงานรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 29,203 33,066 1,687 433 64,389 

พนักงานประจาํ 88% 44% 58% 89% 65% 

พนักงานชั่วคราว 12% 56% 42% 8% 35% 

      
จาํนวนพนักงานรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 29,849 34,245 1,980 377 66,451 

เปล่ียนแปลง -2.2% -3.4% -14.8% 14.9% -3.1% 

 โดยในปี 2564 บรษัิทมคี่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังานซึ่งประกอบไปดว้ย เงินเดือน ค่าแรง ค่าพฒันาพนกังานและผลประโยชนต์อบ

แทนอ่ืน ๆ รวมทัง้สิน้ 23,160 ลา้นบาท เมือ่เทียบกับจาํนวน 22,170 ลา้นบาท ในปี 2563 

หมายเหตุ: 
(1) พนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมถึงพนกังานของโรงแรมท่ีบรษิัทรบัจา้งบรหิาร และแฟรนไชส ์
(2) รวมพนกังานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 

 

นโยบายการพฒันาพนกังาน 

 บรษัิทมุง่เนน้การพัฒนาบคุลากร โดยจดัใหม้กีารฝึกอบรมทกัษะ พฒันาความสามารถ และการเรยีนรูใ้นทุกระดับของพนักงาน

อย่างต่อเน่ือง บรษัิทเนน้การเลื่อนตาํแหน่งจากภายใน และประเมนิผลการทาํงานเพื่อใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัสาํหรบัการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกรง่ ซึ่งนโยบายการพัฒนาอบรมดังกล่าวสอดคลอ้งกับลกัษณะธุรกิจ

และหน่วยงานในองคก์รท่ีมคีวามรบัผิดชอบโดยตรงและสอดคลอ้งกับการใหค้าํปรกึษาจากท่ีปรกึษาภายนอกองคก์ร 

7.6 ขอ้มลูสาํคญัอืน่ ๆ 

7.6.1 รายชื่อผู้ท่ีได ้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี เลขานุการบริษัท              

ผูต้รวจสอบภายในและหน่วยงานสนบัสนนุการกาํกับการปฏิบตัิงาน  

• ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน  

 นายไบรอนั เจมส ์เดลาน่ี*  ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

• ผูค้วบคมุดแูลการทาํบญัช ี

 นายอิสรา ศิรบิญุฤทธิ ์  รองประธานฝ่ายการจดัการ (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

• เลขานกุารบรษัิท      

 นางสาวสรญัญา สนุทรส   ผูอ้าํนวยการกลุ่มบรษัิทฝ่ายเลขานกุารบรษัิท (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสารแนบ 1) 

• หวัหนา้ผูต้รวจสอบภายใน  

 นายต่อพงษ์ เหมอืดชยัภมู ิ ผูอ้าํนวยการกลุ่มบรษัิทฝ่ายตรวจสอบภายในและบรหิารความเสี่ยง (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎ

ในเอกสารแนบ 3) 

• หวัหนา้หน่วยงานสนบัสนนุการกาํกับการปฏิบตัิงาน  

 นายสตีเฟ่น แอนดรูว ์ฮอยนาสกี ้ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการพาณชิยแ์ละกลุ่มงานกฎหมาย (ประวตัิและคณุสมบตัิ ปรากฎในเอกสาร

แนบ 3) 

7.6.2 รายชื่อหวัหนา้งานนกัลงทนุสมัพนัธ ์และขอ้มลูเพ่ือการติดต่อ 

ผูด้แูลส่วนงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ นมดิา อธิศพงศ ์ กานติ์ชนติ บางทา่ไม้ 

นกัวเิคราะห ์อาวโุสฝายนักลงทุนสัมพันธ์  

Kanchanit_ba@minor.com  

โทร: +662-365-7638

ผูอ้าํนวยการฝ่ ายนักลงทุนสมัพนัธ ์ 

Namida_ar@minor.com  

โทร: +662-365-7636 

7.6.3 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์เอบีเอเอส จํากัด และไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ใน

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นสาํนักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบัญชีสงักัดอยู่ ในปี 2564 เป็นจาํนวนรวมทัง้สิน้ 117 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าสอบบญัชีของ

บรษัิทจาํนวน 2 ลา้นบาท ค่าสอบบญัชีของบรษัิทย่อยในประเทศและต่างประเทศ จาํนวน 115 ลา้นบาท ไมม่คี่าตอบแทนสาํหรบัค่าบริการ

อ่ืน ๆ  
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8 รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัด้านการกาํกับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

8.1.1  การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

8.1.1 (1) กรรมการอิสระ (คณุสมบตัิ/กระบวนการสรรหา) 

หลักเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอสิระ  

• นิยามความเป็นอสิระ 

 คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณากาํหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเขม้กว่าขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบคุคลท่ีจะไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษัิทตอ้งมี

คณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมสี่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมคีวามสัมพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และ

บตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น

กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสัมพนัธท์างธรุกิจกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบริษัท

ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของ

บรษัิท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ความสมัพนัธท์างธุรกิจ

ตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย  ์ รายการ

เก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรบัหรือใหกู้้ยืม คํา้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็น

หลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้รษัิทหรือคู่สญัญามภีาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่

รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มตีวัตนสทุธิของบรษัิท หรอืตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้การคาํนวณภาระหนี ้

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์น

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมี

ความสมัพนัธท์างธรุกิจกับบคุคลเดียวกัน 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษัิทและไม่

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัช ี ซึ่งมผีูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิท

รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษัิทสงักัดอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี

ก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับ

ค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบริษัท 

และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมนียั ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
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8 รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัด้านการกาํกับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

8.1.1  การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

8.1.1 (1) กรรมการอิสระ (คณุสมบตัิ/กระบวนการสรรหา) 

หลักเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอสิระ  

• นิยามความเป็นอสิระ 

 คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณากาํหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ซึ่งเขม้กว่าขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบคุคลท่ีจะไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษัิทตอ้งมี

คณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมสี่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมคีวามสัมพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และ

บตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น

กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสัมพนัธท์างธรุกิจกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบริษัท

ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของ

บรษัิท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ความสมัพนัธท์างธุรกิจ

ตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย  ์ รายการ

เก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรบัหรือใหกู้้ยืม คํา้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็น

หลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้รษัิทหรือคู่สญัญามภีาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่

รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มตีวัตนสทุธิของบรษัิท หรอืตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้การคาํนวณภาระหนี ้

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์น

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมี

ความสมัพนัธท์างธรุกิจกับบคุคลเดียวกัน 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษัิทและไม่

เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัช ี ซึ่งมผีูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิท

รว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษัิทสงักัดอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี

ก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับ

ค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบริษัท 

และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมนียั ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักับกิจการของบรษัิทหรือบรษัิทย่อย หรอืไมเ่ป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยใน

หา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการท่ีมสี่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของ

จาํนวนหุน้ท่ีมสีิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักับกิจการของ

บรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

9. ไมม่ลีกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดาํเนินงานของบรษัิท 

 

8.1.1 (2) การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 

ขัน้ตอนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมคีณุสมบตัิหลากหลายในดา้นความรูเ้ชิงอตุสาหกรรม การบญัชีและการเงิน การ

บรหิารจดัการ การตลาดระหว่างประเทศ กลยทุธท์างธรุกิจ การบรหิารเชิงวิกฤต ิการกาํกับดแูลกิจการและกฎหมาย รวมถึงมคีวามแตกต่าง

ในเรื่องเพศ เชือ้ชาติ การศึกษา สีผิว อายุ สถานภาพการสมรส ความคิดเห็นทางการเมืองและศาสนา และเพื่อเป็นการสนับสนุนความ

หลากหลายทางเพศนัน้  การสรรหากรรมการในแต่ละครัง้จะมบีคุคลเพศหญิงรวมอยู่ในรายชื่อท่ีนาํเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและกํากับ

ดแูลกิจการพิจารณา 

คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คนและมสีดัส่วนไมน่อ้ยกว่าหน่ึงในสามของคณะกรรมการทั้ง

คณะ ทัง้นี ้กรรมการและกรรมการอิสระจะตอ้งมคีณุสมบตัิท่ีบรษัิทกาํหนด และตอ้งมคีณุสมบตัิสอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเพิ่มเติมให้เข้มกว่าท่ี

คณะกรรมการกาํกับตลาดทนุกาํหนด 

 กรรมการของบริษัทเป็นบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธรุกิจของบริษัท โดย
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ธาดาน่ี 3) นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท และ 4) นายนิติ โอสถานเุคราะห ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  
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 นอกจากนี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮูเบนเน็ท ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหน่ึงดว้ย 

 กระบวนการแต่งตัง้ดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้่านการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 28/2564 เมือ่วนัท่ี 22 เมษายน 2564 ใน

การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ บรษัิทใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเลือกตัง้ (E-Voting) กรรมการเป็นรายบคุคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง

ทัง้หมดท่ีตนมอียู่เลือกบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน 

 

ความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นของกรรมการบริษัท 
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1 นายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเนค็  ● ● ● ● ● ● ●  ●  ● 

2 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง  ● ●  ● ● ● ● ●  ●  ● 

3 นายจรมัพร โชติกเสถียร ● ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● 

4 นางสาวคามิลล ์มา ●  ● ● ●  ● ●  ●  ● 

5 นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮูเบนเน็ท  ● ●   ●  ● ●  ● ● ● 

6 นายอานิล ธาดาน่ี  ● ● ● ● ● ● ●  ●  ● 

7 นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี   ●  ● ● ● ●  ●  ● 

8 นายธีรพงศ ์จนัศิริ   ● ● ●  ● ●  ● ● ● 

9 นายนติิ โอสถานเุคราะห ์    ● ● ● ● ●  ● ● ● 

10 นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรีย  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 

11 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเนค็   ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

หมายเหต:ุ ประสบการณ์ในอตุสาหกรรมของกรรมการบริษัท อา้งอิงตามการจดัหมวด GICS ระดบั 1 ไดแ้สดงไวใ้นเอกสารแนบ 1 

• วิธีการคดัเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด 

 คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาและมอบหมายใหค้ณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ และเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมมากกว่าหน่ึงชื่อ พรอ้มเหตุผล

เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแต่งตัง้ตอ่ไป โดยในการสรรหาไดพ้จิารณากลั่นกรองสรรหาบคุคลท่ีมคีณุสมบตัิครบถว้น เหมาะสม มี

ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบรษัิท และเขา้ใจในธรุกิจของบรษัิทเป็นอย่างดี และ

สามารถบรหิารงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบรษัิทกาํหนดไวไ้ด ้
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• แผนสืบทอดงาน 

 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีในการพัฒนาและพิจารณาผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิท ซึ่งรวมถึง

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และดแูลการพฒันาแผนผูส้ืบทอดตาํแหน่งสาํหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู และนาํเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

อนมุตัิ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอนมุตัิแผนสืบทอดตาํแหน่งดงักล่าวทกุปี 

• การพฒันากรรมการ 

 คณะกรรมการมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาความรูข้องกรรมการและผูบ้ริหารอย่างต่อเน่ือง โดยเลขานุการ

บริษัทจะประสานงาน เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้ับกรรมการ เพื่อเขา้ร่วมในการสัมมนาโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรูต้่าง ๆ  ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการ 

 ปัจจุบัน กรรมการบริษัทท่ีเขา้รบัการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการ (Director Certification Program; 

DCP และ/หรือ Director Accreditation Program; DAP) ของ IOD แลว้จาํนวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 82 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด (11 

คน) (รายละเอียดสามารถพิจารณาไดจ้ากเอกสารแนบ 1)  

 นอกจากนี ้ในปี 2564 คณะกรรมการไดเ้ขา้รว่มโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนความรูต้่าง ๆ เพื่อเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบัติงาน 

ดงันี ้ 

 

กรรมการ สัมมนาและกจิกรรม จัดโดย 

นายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเนค็ 

นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง 

นางสาวคามิลล ์มา 

นายนติิ โอสถานเุคราะห ์

National Director Conference 2021: Leadership Behind 

Closed Door 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท

ไทย (IOD) 

นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง Director Refreshment Training Program สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท

ไทย (IOD) 

นางสาวคามิลล ์มา Directorship Essentials: Risk Oversight and Management 

2021 

Art of Directorship: CEO Succession 

Art of Directorship: Strategy and Long Term Value Creation 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท

ไทย (IOD) 

National Association of Corporate 

Directors (NACD) 

นายนติิ โอสถานเุคราะห ์ Chairman Forum: Chairing a Virtual Board Meeting 

Director's Briefing: AGM - จ่ายปันผลและออกหุน้กู ้

คณะกรรมการตอ้งพจิารณาอะไร  

Director's Briefing: Reenergizing and Refocusing Board 

Members in 2021 

Director’s Briefing: Founder Mentality: Roadmap for Post-

Pandemic World 

Director’s Briefing: What your board needs to have about c-

suite development  

Director’s Briefing: Zoom Out Zoom In-Driving strategic 

focus in chaotic times 

Director’s Briefing: How Boards have Risen to The Covid-19 

Challenge, and What’s Next 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท

ไทย (IOD) 
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 นอกจากนี ้เลขานุการบริษัทยังจัดให้มีการเผยแพร่หลักจรรยาบรรณและการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชันในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์ (e-training) ใหก้ับกรรมการทกุท่าน ผ่านช่องทางท่ีกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงได ้ เพื่อกรรมการทกุท่านสามารถทบทวน

ความรูเ้ก่ียวกับหลกัจรรยาบรรณและนโยบายต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัตามความเหมาะสม  

• การประเมนิผลการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 สาํหรบัการประเมินผลการปฏิบตัิงานปี 2564 การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการรายบคุคลโดยตนเอง ประกอบดว้ย 3 

หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) บทบาทดา้นการกาํกับดแูล (2) ความรูเ้ก่ียวกับองคก์รและสภาพแวดลอ้ม (3) ประสิทธิภาพและสมัพนัธภาพผลการประเมิน

พบว่า การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑท่ี์ดี 

 การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทัง้คณะประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ คือ (1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ (2) 

การประชุมคณะกรรมการ (3) หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และ (4) อ่ืน ๆ ผลการประเมินพบว่า การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการอยู่ในเกณฑท่ี์ดี 

 ทัง้นี ้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะชดุย่อย ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ และคณะกรรมการบรหิารและกาํกับความเสี่ยง ในปี 2564 อยู่ในเกณฑด์ี 

 

8.1.2  การเขา้รว่มประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล 

 ตารางสรุปการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการ 

 กรรมการ 
ประชุมดว้ย

ตนเอง 

ประชุมผา่นส่ือ

อิเลคทรอนคิส ์

จาํนวนรวม 

ท่ีเขา้รว่มประชุม 
รอ้ยละ 

1 นายวลิเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเนค็ 2/5 3/5 5/5 100 

2 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง  2/5 3/5 5/5 100 

3 นายจรมัพร โชติกเสถียร 2/5 2/5 4/5 80 

4 นางสาวคามิลล ์มา 2/5 2/5 4/5 80 

5 นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮูเบนเน็ท  0/5 4/5 4/5 80 

6 นายอานิล ธาดาน่ี 0/5 5/5 5/5 100 

7 นายพอล ชาลีส ์เคนน่ี 2/5 3/5 5/5 100 

8 นายธีรพงศ ์จนัศิริ 2/5 3/5 5/5 100 

9 นายนติิ โอสถานเุคราะห ์ 2/5 3/5 5/5 100 

10 นายเอ็มมานเูอล จู๊ด ดิลปิรจั ราชากาเรีย 2/5 3/5 5/5 100 

11 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเนค็ 2/5 3/5 5/5 100 
 
 

  

  



239
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 การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทัง้คณะประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ คือ (1) โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ (2) 

การประชุมคณะกรรมการ (3) หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และ (4) อ่ืน ๆ ผลการประเมินพบว่า การปฏิบัติงานของ
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5 นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮูเบนเน็ท  0/5 4/5 4/5 80 

6 นายอานิล ธาดาน่ี 0/5 5/5 5/5 100 
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ในปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร มรีายละเอียดดงันี ้

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

  กรรมการ 
ประเภทของ

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)* 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะ 

กรรมการ

กําหนด

ค่าตอบแทน 

คณะ 

กรรมการสรร

หาและกํากับ

ดูแลกิจการ 

คณะ 

กรรมการ 

บริหารและ

กํากับความ

เส่ียง 

รวม 

1 นายวิลเลียม เอ็ลลว์ู๊ด ไฮเนค็ ค่าตอบแทนรายปี 140,000 - - - - 140,000 

2 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง ค่าตอบแทนรายปี - 250,000 100,000 150,000 - 500,000 

    ค่าประชมุ 947,500 186,000 42,500 42,500 - 1,2185,00 

    รวมค่าตอบแทน 947,500 436,000 142,500 192,500 - 1,718,500 

3 นายจรมัพร โชติกเสถียร ค่าตอบแทนรายปี - 125,000 100,000 100,000 150,000 475,000 

    ค่าประชมุ 737,500 124,000 42,500 42,500 77,500 1,024,000 

    รวมค่าตอบแทน 737,500 249,000 142,500 142,500 227,500 1,499,000 

4 นางสาวคามิลล ์มา ค่าตอบแทนรายปี - 125,000 150,000 100,000 - 375,000 

    ค่าประชมุ 930,000 124,000 42,500 42,500 - 1,139,000 

    รวมค่าตอบแทน 930,000 249,000 192,500 142,500 - 1,514,000 

5 นายเอ็ดเวิรด์ คีธ ฮเูบนเน็ท  ค่าตอบแทนรายปี - - - - 100,000 100,000 

    ค่าประชมุ 647,500 - - - 17,500 665,000 

    รวมค่าตอบแทน 647,500 - - - 117,500 765,000 

6 นายอานิล ธาดาน่ี ค่าตอบแทนรายปี - - 100,000 100,000 - 200,000 

    ค่าประชมุ 947,500 - 17,500 17,500 - 982,500 

    รวมค่าตอบแทน 947,500 - 117,500 117,500 - 1,182,500 

7 นายพอล ชาลีส ์เคนนี ่ ค่าตอบแทนรายปี - - - - - - 

    ค่าประชมุ 947,500 - - - - 947,500 

    รวมค่าตอบแทน 947,500 - - - - 947,500 

8 นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ ค่าตอบแทนรายปี - - 100,000 - - 100,000 

    ค่าประชมุ 947,500 - 42,500 - - 990,000 

    รวมค่าตอบแทน 947,500 - 142,500 - - 1,090,000 

9 นายนติิ โอสถานเุคราะห ์ ค่าตอบแทนรายปี - - - - 100,000 100,000 

    ค่าประชมุ 947,500 - - - 77,500 1,025,000 

    รวมค่าตอบแทน 947,500 - - - 177,500 1,125,000 

10 นายเอ็มมานเูอล จูด๊ ดิลิปรจั 

ราชากาเรีย 

ค่าตอบแทนรายปี 140,000 - - - - 140,000 

11 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค ค่าตอบแทนรายปี 140,000 - - - - 140,000 

* เพื่อรกัษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด-19 ผู้บริหาร และพนักงาน แสดงความสมัครใจลดเงินเดือนในอัตราก้าวหน้า ขึน้อยู่กับอัตราเงินเดือน ในขณะท่ี

คณะกรรมการบรษัิทแสดงความสมัครใจ ในการลดเบีย้ประชุมลงในอตัรารอ้ยละ 30 

 (2) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

 นอกจากค่าตอบแทนกรรมการในการเขา้รว่มประชุมแลว้ กรรมการยงัไดร้บัสิทธิพิเศษในการเขา้พกัหรอืใชบ้รกิาร โรงแรมในเครือ

ของบรษัิทตามท่ีกาํหนดไว ้มลูค่า 25,000 บาทต่อปีต่อโรงแรม 
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8.1.3  การกาํกับดแูลบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม 

8.1.3 (1) กลไกในการกาํกับดแูล 

 

การกาํกับดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 ในการกาํกับดแูลการดาํเนินงานบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม บรษัิทมนีโยบายส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบรษัิท เพื่อเป็นตัวแทน

ของบรษัิทไปเป็นกรรมการในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มของบริษัทอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือเป็นตวัแทนในการกาํหนดนโยบาย

และดาํเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มใหม้ีความสอดคลอ้งกับนโยบายหลกัของบริษัท และเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทย่อยหรอื

บรษัิทรว่มนัน้ ๆ การส่งตวัแทนของบรษัิทเพื่อเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มนั้น เป็นขอบเขตอาํนาจของฝ่ายจดัการ 

กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนบริษัทจะเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารในบรษัิทย่อยและบริษัทร่วม สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีตามขอบเขต

อาํนาจหนา้ท่ี เพื่อรกัษาประโยชนส์ูงสดุของบริษัท และรายงานตรงต่อฝ่ายจดัการ หากเมือ่มกีารขออนุมตัิในเรื่องท่ีสาํคญั จะตอ้งรายงาน

ต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อขออนมุตัิ 

 บรษัิทยงัมนีโยบายในการนาํหลกัเกณฑต์ามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่งรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันระหว่างบรษัิท บรษัิทย่อยและบริษัทรว่ม เป็นแนวปฏิบตัิ ซึ่งครอบคลมุทกุ ๆ บรษัิทในกลุ่ม และจดัให้

มรีะบบควบคมุภายใน ในเรือ่งการติดตามควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรพัยส์ินของบรษัิทและบรษัิทย่อย

จากการท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารนาํไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีาํนาจ โดยมกีารติดตามการทาํรายการตา่งๆ ผ่านการรายงานรายการ

ระหว่างกันในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิททกุ ๆ ไตรมาส รวมถึงกาํกับดแูลการบนัทึกบญัชีของบรษัิทย่อย

ใหบ้รษัิทสามารถรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นัตามกาํหนดเวลา  

8.1.3 (2) เปิดเผย shareholders’ agreement (ถา้ม)ี 

 ไมม่ี 

8.1.4 การติดตามใหม้กีารปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการกาํกับดแูลกิจการ 

 ในปี 2564 คณะกรรมการกาํกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑไ์ดถ้กูจดัตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํกับดแูลกิจการในการกาํกับดแูลหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและกิจกรรมการปฏิบตัติามกฎระเบียบของบรษัิท ตลอดจนใหค้าํแนะนาํแก่

คณะกรรมการจดัการเก่ียวกับการดาํเนินโครงการกาํกับดแูลกิจการของบรษัิท 

8.1.4 (1) การป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการระหว่างกัน 

 เพ่ือป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ บริษัทได้กําหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนอ์ย่างเป็นลายลักษณอ์ักษรไวใ้นหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม และกําหนดขั้นตอนการอนุมตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ระหว่างบรษัิทหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 ในกรณีท่ีมกีรรมการท่ีมสี่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนัน้จะไม่มสีิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว รวมทัง้คณะกรรมการได้

กาํหนดนโยบายและวิธีการดแูลไมใ่หผู้บ้รหิารและผูเ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มลูภายในของบรษัิทไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตนดว้ย 

 ในการอนมุตัิรายการระหว่างกัน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจะเป็นผูป้ระเมนิรายการดงักล่าวในขัน้ตน้ โดยจะจดัหาขอ้มลูและทาํการ

วิเคราะหว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผล เป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษัทและมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ทรพัยส์ิน 

ฝ่ายการลงทนุจะตอ้งทาํการวเิคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุนโดยอาจมกีารว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก เพื่อใหค้วามเห็นเพิ่มเติม จากนัน้จึง

นาํเสนอตามขัน้ตอนและกระบวนการอนุมตัิ โดยผูบ้รหิารหรอืกรรมการท่ีมสี่วนไดเ้สีย จะไมม่สี่วนในการอนุมตัิรายการดงักล่าว นอกจากนี ้

กรรมการตรวจสอบจะรว่มกันดแูลรายการระหว่างกันดงักลา่วดว้ยว่า เป็นรายการท่ีมคีวามจาํเป็นและเป็นไปในราคาท่ียตุิธรรมหรอืไม ่

 ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคนจะตอ้งเขา้รบัการทบทวนขอ้พึงปฏิบตัิทางจรยิธรรมและนโยบายการต่อตา้นทุจริต

และคอรร์ปัชัน โดยมีเนือ้หาครอบคลุมความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยปัจจุบันเป็นการทบทวนในระบบออนไลนแ์ละสามารถลงนาม
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8.1.3  การกาํกับดแูลบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม 

8.1.3 (1) กลไกในการกาํกับดแูล 

 

การกาํกับดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 ในการกาํกับดแูลการดาํเนินงานบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม บรษัิทมนีโยบายส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบรษัิท เพื่อเป็นตัวแทน

ของบรษัิทไปเป็นกรรมการในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มของบริษัทอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือเป็นตวัแทนในการกาํหนดนโยบาย

และดาํเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มใหม้ีความสอดคลอ้งกับนโยบายหลกัของบริษัท และเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทย่อยหรอื

บรษัิทรว่มนัน้ ๆ การส่งตวัแทนของบรษัิทเพื่อเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มนั้น เป็นขอบเขตอาํนาจของฝ่ายจดัการ 

กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นตวัแทนบริษัทจะเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีตามขอบเขต

อาํนาจหนา้ท่ี เพื่อรกัษาประโยชนส์ูงสดุของบริษัท และรายงานตรงต่อฝ่ายจดัการ หากเมือ่มกีารขออนุมตัิในเรื่องท่ีสาํคญั จะตอ้งรายงาน

ต่อคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือขออนมุตัิ 

 บรษัิทยงัมนีโยบายในการนาํหลกัเกณฑต์ามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่งรายการไดม้าและจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันระหว่างบรษัิท บรษัิทย่อยและบริษัทรว่ม เป็นแนวปฏิบตัิ ซึ่งครอบคลมุทกุ ๆ บรษัิทในกลุ่ม และจดัให้

มรีะบบควบคมุภายใน ในเรือ่งการติดตามควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบรษัิทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรพัยส์ินของบรษัิทและบรษัิทย่อย

จากการท่ีกรรมการหรอืผูบ้รหิารนาํไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีาํนาจ โดยมกีารติดตามการทาํรายการตา่งๆ ผ่านการรายงานรายการ

ระหว่างกันในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิททกุ ๆ ไตรมาส รวมถึงกาํกับดแูลการบนัทึกบญัชีของบรษัิทย่อย

ใหบ้รษัิทสามารถรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นัตามกาํหนดเวลา  

8.1.3 (2) เปิดเผย shareholders’ agreement (ถา้ม)ี 

 ไมม่ี 

8.1.4 การติดตามใหม้กีารปฏบิตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการกาํกับดแูลกิจการ 

 ในปี 2564 คณะกรรมการกาํกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑไ์ดถ้กูจดัตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํกับดแูลกิจการในการกาํกับดแูลหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและกิจกรรมการปฏิบตัติามกฎระเบียบของบรษัิท ตลอดจนใหค้าํแนะนาํแก่

คณะกรรมการจดัการเก่ียวกับการดาํเนินโครงการกาํกับดแูลกิจการของบรษัิท 

8.1.4 (1) การป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการระหว่างกัน 

 เพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ บริษัทได้กําหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนอ์ย่างเป็นลายลักษณอ์ักษรไวใ้นหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม และกําหนดขั้นตอนการอนุมตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ระหว่างบรษัิทหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 ในกรณีท่ีมกีรรมการท่ีมสี่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนัน้จะไม่มสีิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว รวมทัง้คณะกรรมการได้

กาํหนดนโยบายและวิธีการดแูลไมใ่หผู้บ้รหิารและผูเ้ก่ียวขอ้งนาํขอ้มลูภายในของบรษัิทไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตนดว้ย 

 ในการอนมุตัิรายการระหว่างกัน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบจะเป็นผูป้ระเมนิรายการดงักล่าวในขัน้ตน้ โดยจะจดัหาขอ้มลูและทาํการ

วิเคราะหว์่า รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตสุมผล เป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษัทและมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซือ้ทรพัยส์ิน 

ฝ่ายการลงทนุจะตอ้งทาํการวเิคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุนโดยอาจมกีารว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก เพื่อใหค้วามเห็นเพิ่มเติม จากนัน้จึง

นาํเสนอตามขัน้ตอนและกระบวนการอนุมตัิ โดยผูบ้รหิารหรอืกรรมการท่ีมสี่วนไดเ้สีย จะไมม่สี่วนในการอนุมตัิรายการดงักล่าว นอกจากนี ้

กรรมการตรวจสอบจะรว่มกันดแูลรายการระหว่างกันดงักลา่วดว้ยว่า เป็นรายการท่ีมคีวามจาํเป็นและเป็นไปในราคาท่ียตุิธรรมหรอืไม ่

 ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคนจะตอ้งเขา้รบัการทบทวนขอ้พึงปฏิบตัิทางจรยิธรรมและนโยบายการต่อตา้นทุจริต

และคอรร์ปัชัน โดยมีเนือ้หาครอบคลุมความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยปัจจุบันเป็นการทบทวนในระบบออนไลนแ์ละสามารถลงนาม

 

รบัทราบในการปฏิบัติตามนโยบายภายหลังจากการทบทวนและทาํแบบทดสอบความเขา้ใจ นอกจากนี ้บริษัทกําหนดใหก้รรมการของ

บรษัิท ผูบ้รหิาร และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง เปิดเผยรายงานการมสี่วนไดเ้สีย 2 ครัง้ต่อปี ในเดือนมถินุายนและธนัวาคม 

 ในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่พบการกระทาํท่ีละเมิดนโยบายความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และไม่มวีาระการทาํรายการระหวา่งกันท่ี

ตอ้งขออนมุตัิท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

8.1.4 (2) การใชข้อ้มลูภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน ์

 บรษัิทมนีโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผูบ้รหิารในการนาํขอ้มลูภายในของบรษัิทไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตน โดยกาํหนดให้

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาํการนบัจากวนัท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงการถือครอง ซือ้ ขาย โอน รบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิท รวมถึงแจง้กับเลขานกุารบรษัิทต่อการเปลี่ยนแปลงหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ 

นอกจากนี ้บรษัิทมนีโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูเ้ก่ียวขอ้งทาํธรุกรรมซือ้ขายและโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิท ในระยะเวลา 30 

วันก่อนกําหนดการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและงบการเงินต่อตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยเลขานกุารบรษัิทจะอีเมลแจง้เตือนใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูงดการซือ้ ขาย และโอนหลกัทรพัย์

ของบรษัิทอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นเวลาอย่างนอ้ย 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชน นอกจากนี ้บรษัิทจะรายงาน

ขอ้มลูการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารในการประชมุคณะกรรมการทกุไตรมาส 

 ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีนโยบายใหพ้นักงานรกัษาขอ้มลูความลับของบริษัท ไม่สมควรเปิดเผยขอ้มลูความลับของบรษัิท 

ข่าวสารของบรษัิทใหบ้คุคลท่ีไม่มหีนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ยกเวน้แต่เป็นไปตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมายระบ ุ หา้มใชข้อ้มลูภายในซือ้ขายหลกัทรพัย ์

โดยพนกังานจะตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากการปฏิบตัิงานท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 ในแต่ละปี กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคนจะตอ้งเขา้รบัการทบทวนขอ้พึงปฏิบตัิทางจรยิธรรมและนโยบายการต่อตา้นทุจริต

และคอรร์ปัชัน โดยมีเนือ้หาครอบคลุมการใชข้อ้มลูภายในและการรกัษาขอ้มลูความลับของบริษัท โดยปัจจุบันเป็นการทบทวนในระบบ

ออนไลนแ์ละสามารถลงนามรบัทราบในการปฏิบตัิตามนโยบายภายหลงัจากการทบทวนและทาํแบบทดสอบความเขา้ใจ 

 ในปีท่ีผ่านมา ไม่พบว่ากรรมการและผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นชว่งท่ีบรษัิทกาํหนดใหง้ดการซือ้ขายหรอืนาํขอ้มลูท่ีเป็น

ความลบัออกเผยแพร ่ 

8.1.4 (3) การต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

 บรษัิทดาํเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อตา้นการทุจรติทกุรูปแบบ โดยจดัใหม้กีระบวนการประเมนิความเสี่ยงจากการทจุรติ การ

บริหารความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสรา้ง

วฒันธรรมองคก์รใหย้ึดมั่นในความซื่อสตัยแ์ละความถกูตอ้งชอบธรรม  

 บรษัิทไดเ้ขา้รว่มลงนามเป็นหน่ึงในรายชื่อบรษัิทท่ีประกาศเจตนารมณเ์ขา้เป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทจุรติ ตัง้แต่ปี 2556 และไดร้บัการรบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC Certification) 

จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตเมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2559 บริษัทไดร้บัการรบัรองการต่อ

อายสุมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC Re-Certification) ครัง้แรกเมือ่วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 และ

จะยื่นรบัรองการต่ออายใุนกรอบระยะเวลา 3 ปีอีกครัง้ในปี 2565 บรษัิทจะนาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสอบทานความถกูตอ้งของ

เอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองก่อนการยื่นแบบเพ่ือรบัรองการต่ออายสุมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทจุรติ 

 ในปีท่ีผ่านมา แผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดอบรมหลักปฏิบัติทางจริยธรรมและการต่อต้านทุจริตคอรร์ัปชันในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(e-training) ใหก้ับพนกังานของกลุ่มบรษัิทขึน้ เพื่อเป็นการทบทวนความรูค้วามเขา้ใจและรบัทราบหลกัปฏิบตัิทางจรยิธรรม

ประจาํปี รวมถึงมกีารทดสอบความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัหลังจากการอบรมแลว้ ซึ่งพนกังานทกุคนสามารถ

ผ่านการทดสอบดงักล่าว 
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 บรษัิทยงัใชช้่องทางการรายงานเบาะแสของพนกังานและการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนในการกาํกับดูแลและติดตามการทจุรติคอรร์ปัชัน

และรายงานสรุปเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํกับดแูลกิจการ 

 ในปี 2564 พบว่าม ี3 กรณีท่ีมกีารกระทาํท่ีเก่ียวขอ้งกับการทจุรติและการยกัยอก การติดสินบนและการคอรร์ปัชั่น 

 ทั้งนี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชันท่ีแสดงบนเว็บไซตข์องบริษัท 

(www.minor.com)  

8.1.4 (4) การแจง้เบาะแส (Whistleblowing) 

 ในกรณีท่ีพนักงานตอ้งการแจง้ข้อรอ้งเรียน การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ การแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด 

พฤติกรรมท่ีไมส่มควร ไมถ่กูตอ้ง ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิของบรษัิท ผิดจรยิธรรม 

 บรษัิทมชี่องทางใหพ้นกังานส่งเรือ่งราวมาไดต้ามช่องทางต่าง ๆ ดงันี ้

1. อีเมล: whistleblower@minor.com 

2. ออนไลน:์ www.minor.com/whistleblowing  

3. ทางไปรษณีย:์ คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส 

                เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก  

                แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องราวท่ีรอ้งเรียนและถือเป็นความลับสูงสุด เรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บัการตรวจสอบอย่าง

เหมาะสม เป็นความลบั โดยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสามารถติดตามได ้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ผูร้อ้งเรยีนจะไมถ่กูก่อกวนหรือถกูมุ่งรา้ย

จากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแส หากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแสนัน้กระทาํดว้ยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุง่รา้ยทาํลายบรษัิทหรอืบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้ง บรษัิทจะชดเชยค่าเสียหายท่ีเหมาะสมหากเกิดเหตกุารณท่ี์ไมเ่หมาะสมขึน้กับผูร้อ้งเรยีน 

 ในปีท่ีผ่านมา มีเบาะแสและขอ้รอ้งเรียน 11 กรณี เป็นกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกับการทจุริตและการยักยอก การติดสินบนและการ

คอรร์ปัชั่น จาํนวน 3 กรณี ทกุเบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนมกีารสอบสวน และไดร้บัการแกไ้ขแลว้ 

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมจากนโยบายการแจง้เบาะแสจากพนกังานท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท 

(www.minor.com)  

 

8.2 รายงานผลการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 

8.2.1  จาํนวนครัง้การประชมุและการเขา้ประชมุของกรรมการตรวจสอบรายบคุคล 

  กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 

1 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง 4/4 

2 นายจรมัพร โชติกเสถียร 4/4 

3 นางสาวคามิลล ์มา 4/4 

 

8.2.2 ผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายงานไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในเอกสารแนบ 6 
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 บรษัิทยงัใชช้่องทางการรายงานเบาะแสของพนกังานและการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนในการกาํกับดูแลและติดตามการทจุรติคอรร์ปัชัน
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 ในปี 2564 พบว่าม ี3 กรณีท่ีมกีารกระทาํท่ีเก่ียวขอ้งกับการทจุรติและการยกัยอก การติดสินบนและการคอรร์ปัชั่น 

 ทั้งนี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชันท่ีแสดงบนเว็บไซตข์องบริษัท 
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8.1.4 (4) การแจง้เบาะแส (Whistleblowing) 

 ในกรณีท่ีพนักงานตอ้งการแจง้ข้อรอ้งเรียน การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ การแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด 

พฤติกรรมท่ีไมส่มควร ไมถ่กูตอ้ง ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิของบรษัิท ผิดจรยิธรรม 

 บรษัิทมชี่องทางใหพ้นกังานส่งเรือ่งราวมาไดต้ามช่องทางต่าง ๆ ดงันี ้

1. อีเมล: whistleblower@minor.com 

2. ออนไลน:์ www.minor.com/whistleblowing  

3. ทางไปรษณีย:์ คณะกรรมการรบัแจง้เบาะแส 

                เลขท่ี 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก  

                แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัความคุม้ครองในเรื่องราวท่ีรอ้งเรียนและถือเป็นความลับสูงสุด เรื่องรอ้งเรียนจะไดร้บัการตรวจสอบอย่าง

เหมาะสม เป็นความลบั โดยการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสามารถติดตามได ้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ผูร้อ้งเรยีนจะไมถ่กูก่อกวนหรือถกูมุ่งรา้ย

จากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแส หากเรือ่งท่ีรอ้งเรยีนหรอืชีเ้บาะแสนัน้กระทาํดว้ยเจตนาท่ีดี ปราศจากการมุง่รา้ยทาํลายบรษัิทหรอืบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้ง บรษัิทจะชดเชยค่าเสียหายท่ีเหมาะสมหากเกิดเหตกุารณท่ี์ไมเ่หมาะสมขึน้กับผูร้อ้งเรยีน 

 ในปีท่ีผ่านมา มีเบาะแสและขอ้รอ้งเรียน 11 กรณี เป็นกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกับการทจุริตและการยักยอก การติดสินบนและการ

คอรร์ปัชั่น จาํนวน 3 กรณี ทกุเบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนมกีารสอบสวน และไดร้บัการแกไ้ขแลว้ 

 ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมจากนโยบายการแจง้เบาะแสจากพนกังานท่ีแสดงในเว็บไซตข์องบรษัิท 

(www.minor.com)  

 

8.2 รายงานผลการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 

8.2.1  จาํนวนครัง้การประชมุและการเขา้ประชมุของกรรมการตรวจสอบรายบคุคล 

  กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 

1 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง 4/4 

2 นายจรมัพร โชติกเสถียร 4/4 

3 นางสาวคามิลล ์มา 4/4 

 

8.2.2 ผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายงานไวใ้นรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในเอกสารแนบ 6 

 

 

 

 

 

 

8.3 สรุปผลการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ 

8.3.1 จาํนวนครัง้การประชมุและการเขา้ประชมุของคณะกรรมการชดุย่อยรายบคุคล 

 

  

กรรมการ คณะกรรมการ 

กาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ 

กาํกบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ 

บรหิารและ 

กาํกบัความเส่ียง 

1 นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง  2/2 2/2 - 

2 นายจรมัพร โชติกเสถียร 2/2 2/2 4/4 

3 นางสาวคามิลล ์มา 2/2 2/2 - 

4 นายอานิล ธาดาน่ี 1/2 1/2 - 

5 นายธีรพงศ ์จนัศิริ 2/2 - - 

6 นายเอ็ดเวริด์ คีธ ฮูเบนเน็ท  - - 1/4 

7 นายนติิ โอสถานเุคราะห ์ - - 4/4 

8 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเนค็ - - 4/4 

 

8.3.2 ผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย 

รายงานไวใ้นรายงานคณะกรรมการชดุย่อย ในเอกสารแนบ 6 




