
หน้า 1 ของ 2 

 

บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กฏบตัรคณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

บทบาท 

1. พจิารณา ทบทวน และเสนอแนวปฏบัิตดิา้นบรรษัทภบิาล รวมทัง้ใหค้ าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร

ในเรือ่งการปฏบัิตงิาน เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบัิตดิา้นบรรษัทภบิาลของบรษัิท  

2. พจิารณาแนวทางและสรรหาผูท้ีเ่หมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิทหรอืกรรมการผูจั้ดการใหญ่ เพือ่ให ้

บรษัิทมรีะบบบรหิารจัดการทีโ่ปรง่ใส  

3. พจิารณาค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบรษัิท กรรมการชดุต่างๆ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ และผูบ้รหิารของบรษัิท 

(รองกรรมการผูจั้ดการใหญส่ายงานการผลติ และ ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการใหญ่) ก าหนดแนวทาง วธิกีาร และพจิารณา

ค่าตอบแทนดังกล่าวใหส้อดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบรษัิท โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ และบรษัิทอืน่ทีอ่ยู่ใน

อุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันประกอบดว้ย ตลอดจนอนุมัติงบประมาณการขึ้นค่าจา้ง เงินรางวัลประจ าปี และ

ผลตอบแทนของพนักงานทกุคน  

การแตง่ต ัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั ้งจาก

คณะกรรมการบรษัิทจ านวนไมน่อ้ยกวา่สาม (3) คน โดยอยา่งนอ้ยสอง (2) คน ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

 ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน เลอืกกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหาและพจิารณา

ผลตอบแทน คนหนึง่เป็นประธานกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

 ผูจั้ดการส านักงานเลขานุการบรษัิทท าหนา้ทีเ่ป็นเลขานุการกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหนง่ 

 กรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน มวีาระอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระการเป็นกรรมการบรษัิท 

ทัง้นี้ กรรมการบรษัิทจะท าหนา้ทีก่รรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน เวน้แตจ่ะมมีตเิป็น

อืน่จากคณะกรรมการบรษัิท  

 กรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน ทีป่ระสงค์จะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดวาระใหย้ื่น

ใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบรษัิทลว่งหนา้  

 กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน ว่างลง ใหค้ณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้บุคคล

ทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทนแทน  

ขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

ดา้นบรรษทัภบิาลและสรรหา 

 พจิารณาและทบทวนแนวปฏบัิตดิา้นบรรษัทภบิาลของบรษัิท เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท  

 ใหค้ าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารในเรือ่งการปฏบัิตงิาน เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบัตดิา้นบรรษัทภบิาล

ตามทีก่ าหนด 

 น าเสนอหลักเกณฑแ์ละนโยบาย ตลอดจนสรรหาผูท้ีเ่หมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิททดแทนกรรมการ   

ทีห่มดวาระ หรอืกรณีอืน่ ตอ่คณะกรรมการบรษัิทและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัต ิ

 พจิารณาสรรหาผูท้ีเ่หมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการผูจั้ดการใหญ่ เสนอตอ่คณะกรรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมัต ิ               

 จัดใหก้รรมการบรษัิทไดป้ระเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการโดยองคร์วม และรวบรวมสรปุผลการประเมนิเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พัฒนาการปฏบัิตงิานและการก ากับดแูลกจิการของคณะกรรมการบรษัิท 

 งานอืน่ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 

 

 

 

 



หน้า 2 ของ 2 

 

ดา้นพจิารณาผลตอบแทน 

 พจิารณาก าหนดแนวทาง วธิกีาร และการก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวใหส้อดคลอ้งกับผลการด าเนนิงานของบรษัิท 

โดยค านงึถงึปัจจัยตา่งๆ และบรษัิทอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมลักษณะเดยีวกันประกอบดว้ย 

 พิจารณาทบทวนและเสนอค าแนะน าในเรือ่งค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่

คณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้ เสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัต ิ

 พจิารณาทบทวนและเสนอค าแนะน าในเรือ่งค่าตอบแทนส าหรับกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ของบรษัิท (เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมัต ิ

 พจิารณาและเสนอค าแนะน าในเรือ่งงบประมาณการขึน้คา่จา้ง เงนิรางวัลประจ าปี และผลตอบแทนของพนักงานบรษัิท

และบรษัิทยอ่ย และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมัต ิ 

 งานอืน่ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน ปฏบัิตงิานภายในขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ 

ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูรั้บผดิชอบโดยตรงต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้สี่วนไดเ้สยี และ

บคุคลทั่วไป 

การประชุม 

 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน ตอ้งจัดใหม้กีารประชมุอยา่งนอ้ยปีละสอง (2) ครัง้ ให ้

เรยีกประชมุโดยประธานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน หรอืเลขานุการคณะกรรมการ

บรรษัทภบิาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยค าสั่งของประธานคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และ

พจิารณาผลตอบแทน โดยส่งหนังสอืนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชมุไปยังกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา 

และพจิารณาผลตอบแทน ลว่งหนา้เจ็ด (7) วัน กอ่นวันประชมุ  

 ในการประชมุคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน จะตอ้งมกีรรมการมารว่มประชมุ      อยา่ง

นอ้ยสอง (2) คน จงึจะครบองคป์ระชมุ 

 มตทิีป่ระชมุใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าเขา้รว่มประชมุ 

 กรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน คนหนึง่มหีนึ่ง (1) เสยีงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการ

บรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน ซึง่มสี่วนไดเ้สยีในเรือ่งใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถา้

คะแนนเสยีงเทา่กันใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน สามารถเชญิบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในวาระการประชมุนัน้ๆ 

เขา้รว่มประชมุ เพือ่หารอื ชีแ้จง หรอืตอบขอ้ซกัถามได ้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

การรายงาน 

 ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท เป็นประจ าทุกปี 

ดังนี ้

 สรปุผลการประเมนิการปฏบัิตงิานโดยองคร์วมของคณะกรรมการบรษัิท  

 ผลประเมนิการปฏบัิตติามนโยบายการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิท 

 ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทน รายงานผลการปฏบัิตงิานอืน่ๆ ต่อคณะกรรมการ

บรษัิท ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท  

คา่ตอบแทน 

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และพจิารณาผลตอบแทนตามทีเ่ห็นสมควร 

 

 

 
 
 
 
 

ปรับปรงุเมือ่วันที ่17 กันยายน 2561 


