กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที่พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคล
ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่ อเข้ารับการแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารสูงสุดของ
บริษัทฯ รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและดําเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการ
สรรหาที่ได้กาํ หนดไว้ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ามที่กฎหมาย
กําหนด
2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ
2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง
2.1.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ตอ้ งเป็ นกรรมการอิสระ
2.1.2 คณะกรรมการบริษั ท เป็ น ผู้พิ จ ารณาแต่ง ตั้ง กรรมการบริษั ท เพื่ อ ทํา หน้า ที่ ก รรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พน้ ตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั
การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทได้อีก
2.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการในคณะที่เป็ นกรรมการ
อิสระ 1 ท่าน ขึน้ เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม ทําหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบ
2.2 คุณสมบัติ
2.2.1 ไม่เป็ นประธานกรรมการบริษัท หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัทฯ
2.2.2 เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้าที่
เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สําเร็จตามวัตถุประสงค์
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3. วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
3.1 วาระการดํารงตําแหน่ง
3.1.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบตั งิ านตามวาระของการเป็ นกรรมการบริษัท
3.1.2 กรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้ค ณะกรรมการบริษั ท พิ จ ารณาแต่ง ตั้ง กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน
แทนตําแหน่งที่วา่ งลง ภายในเวลาอันสมควร
3.2 การพ้นตําแหน่ง
3.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตําแหน่งโดยทันที เมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากการเป็ นกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
- ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.2.2 การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ย่ืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
หรือเลขานุการบริษัท
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
4.1 การปฏิบัตงิ านด้านการสรรหา
4.1.1 พิจารณาองค์ประกอบ คุณ สมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และรายบุคคล ที่ เหมาะสมกับ
ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ ในด้านการศึกษา ความรู ้ ความชํานาญ
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็ นอิสระตาม
หลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด
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4.1.2 พิจารณาคุณสมบัติของผูบ้ ริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุ
วิสยั ทัศน์ท่ี กาํ หนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทัง้ ในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ
และนําปั จจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สาํ คัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย
4.1.3 กําหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณ สมบัติ
ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 4.1.1 และ 4.1.2 ทัง้ นี ้ โดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
4.1.4 คัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนําเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตัง้ เมื่อมีตาํ แหน่งว่างลง
4.1.5 กํากับดูแ ลให้บริษัทฯ จัดให้มี การปฐมนิ เทศ และมอบเอกสารที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บัติหน้าที่
ให้แก่กรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
4.1.6 จัดทําและทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่ง (Succession plan) ของผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่ อ
เตรียมความพร้อมเป็ นแผนต่อเนื่องให้มีผสู้ ืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดําเนินไปได้
อย่างต่อเนื่อง
4.1.7 สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ
บริษัท
4.2 การปฏิบัตงิ านด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
4.2.1 ทบทวนและเสนอรู ปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้
สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคณ
ุ ภาพ และศักยภาพ ทัง้ นี ้ ให้คณะกรรมการ
บริษั ทเป็ น ผู้พิ จ ารณาเพื่ อให้ความเห็ น ชอบก่ อนนําเสนอต่อที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจําปี เพื่ อ
ขออนุมตั ิ
4.2.2 ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานประจําปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่ เหมาะสมให้แก่ผูบ้ ริหาร
สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการบริษัท
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4.3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ
4.4 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. การประชุม
5.1 จํานวนครั้งการประชุม
5.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และอาจจัดให้มีการ
ประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร
5.1.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นกรณี
พิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธานกรรมการบริษัท
เมื่อมีระเบียบวาระจําเป็ นที่ตอ้ งหารือร่วมกัน
5.2 ผู้เข้าร่วมการประชุม
5.2.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึ่ งหนึ่ งของจํานวนกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทนทั้งหมดจึง จะครบองค์ประชุม และ
ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นประธานในที่ประชุม
5.2.2 ในกรณี ท่ีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธาน
ในที่ประชุม
5.2.3 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้ และ
ในกรณี ท่ีมีเหตุจาํ เป็ นซึ่งเลขานุการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคล
ที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมประชุม เพื่อทําหน้าที่แทน
5.3 การลงคะแนนเสียง
5.3.1 มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
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5.3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ
5.4 บันทึกรายงานการประชุม
ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายทําหน้าที่บนั ทึกรายงาน
การประชุม
6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการ
ประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6.2 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานให้ผถู้ ือหุน้ ทราบในรายงานประจําปี ถึงการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทําการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และ
รายงานผลการประเมิ นพร้อมทั้งปั ญ หาอุปสรรคที่ เป็ นเหตุให้การปฏิ บัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ
8. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะได้รบั ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่
ได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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