
 

 
 

 
 

กฏบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

บรษิทั เอ็นซแีอล อนิเตอรเ์นช ัน่แนล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

   

วัตถุประสงค์ 
         คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อสง่เสริมหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่
ดี โดยรับผิดชอบในการก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุ
ย่อย รวมทัง้สรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับ
กรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบตัิงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้
ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการ
และผู้บริหาร โดยกรรมการทัง้หมดมีไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องเป็น
กรรมการอิสระ 

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คุณสมบัติ 

1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบตัิ
หน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะอทุิศให้กบัการปฏิบตัิหน้าที่ได้
อย่างเต็มที ่

2. กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ต้องยดึถือปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตัง้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เหมาะสม 
3. นอกเหนือจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะพ้นต าแหน่งเมื่อ 

1) ลาออก 
2) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

4. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นจากต าแหน่งตามข้อ 1 
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หรือ 2 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตัง้เข้าเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ตนแทนที่เท่านัน้  

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2557 เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

การสรรหา 
- ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ  
- ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุ

ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
- พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท  ที่ครบวาระ 

และ/หรือ มีต าแหน่งวา่งลง และ/หรือ แตง่ตัง้เพิ่ม 
- ปฏิบตัิการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทราบเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 

การก าหนดค่าตอบแทน 
- จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  และกรรมการชุด

ย่อย เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น แล้วแตก่รณี 
- ก าหนดคา่ตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็น

รายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน  และ
เปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั และประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากกรรมการเพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ 

- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าชีแ้จง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

- รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี 
ของบริษัทฯ 

- ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่าย
บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ  จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารที่ เก่ียวข้องต่อ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ  คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน ให้บรรลตุามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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การประชุมคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมตามความจ าเป็นและสมควรแก่

หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฏบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. ในการประชมุแต่ละครัง้ต้องมีกรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบ

เป็นองค์ประชุม ทัง้นีป้ระธานกรรมการจ าท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใด

ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชมุเลือกกรรมการ

คนหนึง่เป็นประธานในที่ประชมุ 

3. มติที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชมุใน

กรณีที่เสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

4. ให้เลขาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่จดบันทึกการ

ประชมุ 

 รายงานของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ภายหลงัจากมีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบในแบบแสดงข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

(แบบ 56-2) ของบริษัทโดยต้องระบรุายละเอียดต่อไปนีใ้นรายงานดงักล่าว 

1) รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2) จ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3) จ านวนครัง้ของการเข้าประชมุของกรรมการแตล่ะคน 

กฏบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนฉบบันีไ้ด้รับอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  
ครัง้ที่ 1/2563  เม่ือวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ 2563 
 
กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนฉบบันีใ้ห้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่  วนัที่  27 กมุภาพนัธ์ 2563 
      

ประกาศ ณ วนัที่  27 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

          
                             (พลเอก พอพล  มณีรินทร์) 

                                                                                                     ประธานกรรมการ   

                
 

  


