
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ 
 
 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)



 

 หนา้ 1 

 

คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการมีหนา้ที่สนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบุคคล
ที่มีคณุสมบตัิเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาด
และองคป์ระกอบรวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม พิจารณาขัน้ตอนและวิธีการประเมินการท างานของคณะกรรมการ
บรษิัท รวมถึงการปรบัปรุงและด าเนินการใหบ้รษิัทปฏิบตัิตามแนวทางก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท 

สมาชกิคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ: 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

2. นายจรมัพร โชติกเสถียร กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

3. นางสาวคามิลล ์มา กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

 

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยจะไดร้บัการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทสามารถถอดถอนกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการได้ ทั้งนี ้
คณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการอย่างนอ้ย 2 ท่านตอ้งเป็นกรรมการอิสระและตอ้งมีคุณสมบัติความเป็น
อิสระตามที่บรษิัทก าหนด 

คณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการมีหนา้ที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบัติ
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท พิจารณาองค์ประกอบและค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย ดูแลขัน้ตอนในการประเมินการท างานของคณะกรรมการบริษัท ปรบัปรุงและด าเนินการให้
บรษิัทปฏิบตัิตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท 

เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการมีอ านาจและหนา้ที่ดงันี ้
1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพื่อน าเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อ

พิจารณาอนมุตัิในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการจะคดัเลือก
บคุคลที่มีความซื่อสตัยท์ัง้ในดา้นส่วนตวัและดา้นการท างาน เป็นบคุคลที่มีความสามารถและมีการตดัสินใจ



 

 หนา้ 2 

 

ที่ดีเลิศ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกรรมการบริษัทท่านอื่นๆ ทั้งนี ้เพื่อ
ผลประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้ 

2. ก าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบรษิัท และใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนมุตัิ โดย
ทบทวนหลกัเกณฑก์ารสรรหาดงักลา่วเป็นระยะๆ 

3. พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการชุดย่อยและใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือก
บคุคลที่มีคณุวฒุิและประสบการณเ์พื่อด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยและประธานคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะ โดยทกุปีคณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสม
ที่จะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อยเพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงตามความจ าเป็น 

4. ก าหนดและใหค้ าแนะน าคณะกรรมการบรษิัทในการพิจารณาแนวทางก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก ากบัดแูลกิจการจะพิจารณาหรือแนะน าเพิ่มเติมแกไ้ขนโยบายดงักลา่วทกุปีหรือตามความจ าเป็น 

5. ก าหนดและให้ค าแนะน าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการท างานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการจะดแูลการ
ประเมินประจ าปีดงักลา่ว 

6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจ าปี และแนะน าให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
เห็นสมควร 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการสามารถที่จะมอบอ านาจและความรบัผิดชอบใหค้ณะกรรมการชุด
ย่อยอ่ืนด าเนินการแทนตามสมควร 

คณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการสามารถพิจารณามอบหมายใหบ้รษิัทอื่นหรือที่ปรกึษาภายนอกช่วยเหลือ
ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก ากบัดแูลกิจการมีอ านาจในการพิจารณาและอนมุตัิค่าใชจ้่ายและค่าด าเนินการต่างๆ 

คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการจะน าเสนอรายงานและใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่
เก่ียวกับการด าเนินงานทุกครัง้ภายหลังการประชุม และจะน าเสนอผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของ
คณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูล
กิจการมีหนา้ที่พิจารณาความเพียงพอของกฎบตัรและเสนอแนะการแกไ้ขใดๆ ต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ยปีละ
ครัง้ ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการควรจะจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูล
กิจการอย่างนอ้ย 2 ครัง้ต่อปี 
 
 
 



 

 หนา้ 3 

 

แนวทางปฏิบัติหลัก 

เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ใหส้อดลอ้งกับกฎบตัรฉบบันี ้คณะกรรมการ
สรรหาและก ากบัดแูลกิจการไดจ้ดัท าแนวทางปฏิบตัิหลกัมีรายละเอียดดงันี ้

1. วิธีการพิจารณาความมีประสิทธิผลของการท างานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรร
หาและก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินการท างาน
ประจ าปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาความมีประสิทธิผล
ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย และโอกาสส าหรบัการปรบัปรุง โดยจะพิจารณาในการประชุม
ที่จดัขึน้ในเดือนกุมภาพนัธข์องทุกปี ในการนีเ้ลขานุการบริษัทจะติดต่อกรรมการทุกท่านเพื่อขอความเห็นทัง้
ในเรื่องการท างานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนัน้ๆ ไดด้ ารงต าแหน่ง 
โดยความเห็นเหล่านีจ้ะเน้นเรื่องการปรบัปรุงการท างานของคณะกรรมการ การก ากับดูแลการท างานของ
ผูบ้ริหาร ผลประกอบการดา้นการเงิน และเรื่องอื่นใดที่ส  าคัญ เช่น กลยุทธท์างธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง 
ชื่อเสียง และเรื่องอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการ โดยเฉพาะวิธีการที่จะตอ้งขอความเห็นของ
กรรมการในประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้

• ปรบัปรุงเรื่องล าดบัความส าคญัของเรื่องที่พิจารณา 
• ปรบัปรุงคณุภาพของเอกสารและขอ้มลูประกอบการประชมุคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการ

ชดุย่อย 
• ปรบัปรุงคณุภาพของประเด็นหลกัในวาระการประชมุของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการ

ชดุย่อย 
• ชีแ้นะการปรบัปรุงประเด็นหลกัที่เกิดขึน้ในปีที่ผ่านมา 
• ชีแ้นะประเด็นหลกัที่ควรพิจารณาในอนาคต และ 
• ชีแ้นะเรื่องอ่ืนใดที่ส  าคญัต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัท 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการและประธานคณะกรรมการบริษัทร่วมกับเลขานุการ
บรษิัทจะจดัเก็บขอ้ชีแ้นะต่างๆ โดยหลงัจากนัน้คณะกรรมการบรษิัทหรือคณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูล
กิจการ จะพิจารณาทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม ทัง้นี ้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการจะจดัสรรเวลาหารือเก่ียวกบัความเห็นและตดัสินใจรว่มกนัเพื่อหา
แนวทางด าเนินการที่เหมาะสม 

2. หลักการส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการมีแนวทาง
ปฏิบตัิในการใหค้ าแนะน าดา้นผลตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหารต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อใหส้ามารถบรรลตุามวตัถุประสงคด์งันี ้(1) ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมสอดคลอ้ง



 

 หนา้ 4 

 

กบัขนาดของบริษัท และความรบัผิดชอบของกรรมการ (2) ค่าตอบแทนกรรมการควรก าหนดใหส้อดคลอ้งกับ
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ของบรษิัทในระยะยาว และ (3) โครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรซบัซอ้น ควร
โปร่งใส และง่ายต่อความเขา้ใจของผู้ถือหุน้ ในการด าเนินการดังกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการสรรหาและ
ก ากับดูแลกิจการจะใหค้ าแนะน าเก่ียวกับค่าตอบแทนที่เหมาะสมส าหรบักรรมการบริหาร และกรรมการที่
ไม่ใช่ผูบ้รหิาร โดยเม่ือคณะกรรมการบริษัทไดเ้ห็นชอบแลว้ จะตอ้งน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อ
หุน้เพื่อขออนมุตัิ 

• ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ด ารง ต าแหน่งใน
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนจะถูกน าเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท และน าเสนอต่อที่ประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิ 

3. คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการและข้ันตอนการแต่งต้ังกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก ากับดแูลกิจการจะพิจารณาคณุสมบตัิเบือ้งตน้ของกรรมการบริษัทตามที่ก าหนด
ในขอ้ที่ 3 ของแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษิัท โดยจะพิจารณาบุคคลที่เสนอโดยกรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิาร พนกังาน และบคุคลอื่น เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทอย่างเท่าเทียมกนั 

 

 


