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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทนและกากับดูแลกิจการทีด่ ี
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทนและกากับดู แลกิ จการที่ ดี ของ
บริ ษทั นามยง เทอร์มินลั จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) กาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
เพื่อช่ วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริ ษทั ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษทั ให้
สอดคล้อ งกับ หลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ร ะบบการควบคุ ม การสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับอุ ตสาหกรรม กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่ า ตอบแทนและกากับดู แ ลกิ จการที่ ดีน้ ี ได้รับอนุ มตั ิ จากการประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559มีมติเปลี่ยนชื่อจาก “คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน” เป็ น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดี
1.

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นคณะกรรมการที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อช่ วยสนับสนุ นคณะกรรมการบริ ษทั ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุ ดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อเป็ นเครื่ องมือ
หรื อกลไกที่สาคัญที่ทาให้บริ ษทั มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.

องค์ ประกอบ
2.1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย
กรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระเกินกึ่งหนึ่ง
2.2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คนมีความรู ้ ความเข้าใจ หรื อ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการดาเนินงานของบริ ษทั
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3.

คุณสมบัติ
3.1. เป็ นกรรมการบริ ษทั ที่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความรู ้ ความ
เข้า ใจถึ ง หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในฐานะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
3.2. ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดี ควร
เป็ นกรรมการอิสระ เพื่อช่ วยเป็ นแกนหลักในการผลักดัน ให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นไปอย่าง
อิสระ

4.

การแต่ งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้นตาแหน่ ง
4.1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดี
(1) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดู แลกิ จการที่ดี คดั เลือก
สมาชิ กคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดี 1
คน ให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็ นผู ้
แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแล
กิจการที่ดี จากบุ คคลที่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทนและกากับ
ดูแลกิจการที่ดีเห็นว่าเหมาะสม
4.2. วาระการดารงตาแหน่ง
(1) กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดารง
ตาแหน่งเท่ากับการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
(2) กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการที่ดีเมื่อพ้นตาแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
(3) ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการที่
ดีว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริ ษทั
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
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และกากับดู แลกิ จการที่ ดีเพื่อ ให้กรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนมี
จานวนครบตามที่กรรมการบริ ษทั กาหนด
4.3. การพ้นตาแหน่ง
(1) ตาย
(2) ครบวาระ
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการบริ ษทั
(5) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติเสี ยงข้างมากถอดถอน
5.

หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ดังต่อไปนี้
5.1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
5.2. คัดเลือกและเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริ ษทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั
5.3. พิจารณาแนวทางการกาหนดประเภทและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของคณะกรรมการ
บริ ษทั คณะกรรมการชุ ดย่อย ทั้งค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินและไม่ เป็ นตัวเงิน เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5.4. พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนประจาปี การปรั บอัตราเงิ นเดื อนประจาปี การ
เปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเหมาะสม
ทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
จ้างประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
5.5. กาหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุ ด
ย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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5.6. ทบทวนแผนงานและหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดี
5.7. ส่ ง เสริ ม ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั และฝ่ ายจัด การด าเนิ น การตามหลัก ก ากับ ดู แ ล
กิจการที่ดี
5.8. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
6.

ระเบียบวาระการประชุม
6.1. จานวนครั้งการประชุม
 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดีตอ้ งประชุม
ร่ วมกันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
 ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนอาจเรี ยกประชุ ม
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมหาก
จาเป็ น
6.2. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดี
ต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็ นองค์ประชุม
 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่ าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ ดี อาจเชิ ญ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุม
6.3. การลงคะแนนเสี ยง
 มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดี
ให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสี ยง
หนึ่ งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยง
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก เสี ย งหนึ่ ง เป็ นเสี ย งชี้ ขาด ทั้ง นี้ เลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดีไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
6.4. การบันทึกรายงานการประชุม
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 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่
ดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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