
 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการทีดี ( - - ) 1 

 

 

 

 

 

 
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 

และกํากับดูแลกิจการทีดี 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการทีดี ( - - ) 2 

 

 
สารบัญ 

 

                                                                                                                   หน้า 

1) คํานิยาม    3 

2) วตัถปุระสงค์ 3 

3) องค์ประกอบ 3 

4) คณุสมบตั ิ   4    

5) การแต่งตงั วาระการปฏิบติังาน การพ้นจากตําแหน่ง                                                                            4 

6) ขอบเขตอาํนาจ หน้าที และความรับผดิชอบ                                                                                        4 - 6 

7) การประชมุ                                                                                                                7 

8) การรายงาน                                                                                                                       7 

9) การประเมินผลการปฏิบตัิงาน                                                                                                              7 

10) การทบทวน และการปรับปรุงกฎบตัร                                                                         7 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากบัดแูลกิจการทีดี ( - - ) 3 

 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและกํากบัดูแลกจิการทดีี 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

 

1. คํานิยาม 

“บริษทัฯ”  หมายความว่า บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการบริษัท”        หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ทานตะวนัอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการสรรหาฯ”       หมายความว่า คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและกํากบัดูแลกิจการทีดี   

                                                          ของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

“กรรมการบริษัท”               หมายความว่า กรรมการบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  

“กรรมการสรรหาฯ”              หมายความว่า กรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและกํากบัดแูลกจิการทีดี          

                                                   ของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จํากดั  (มหาชน) 

“ประธานกรรมการบริษัท”   หมายความว่า ประธานกรรมการบริษัท ทานตะวันอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

“ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  หมายความว่า ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดคา่ตอบแทนและกํากบัดแูล

กจิการทีดี ของบริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

“ผู้บริหารระดบัสงู”              หมายความว่า ผู้บริหารในตําแหน่งกรรมการผู้จดัการหรือประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

รองกรรมการผู้จดัการ หรือประธานเจ้าหน้าทีสายงาน  หรือเทียบเท่า ของบริษัท 

ทานตะวันอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

2. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตงั คณะกรรมการสรรหาฯ เพือส่งเสริมหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี โดยดูแล และ

รับผิดชอบในเรืองดงัต่อไปนี 

2.1 กําหนดหลกัเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหารระดบัสงู 

2.2 พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยรวมถึง

คณะกรรมการชุดย่อย เพือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาก่อนทีจะนําเสนอให้ผู้ ถือ

หุ้นพิจารณาอนมุตัิต่อไป รวมทงัพจิารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู 

2.3 พิจารณา และรวบรวมองค์ประกอบหน้าที ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแล รวม

ตลอดจนให้คําปรึกษาและกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ ได้

อย่างเหมาะสม และโปร่งใส 
3. องค์ประกอบ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อยกงึหนึงต้องเป็น

กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาฯ ต้องไม่ดํารงตําแหน่ง เป็นผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯหรือของสายงาน 
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4. คุณสมบัต ิ

 

4.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และตามกฎหมายอืนที

เกียวข้อง 

4.2 กรรมการสรรหาฯ ทีเป็นกรรมการอสิระต้องมีความเป็นอสิระตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัทฯ 

และยดึถือปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัทฯ 

4.3 เป็นบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีในฐานะของ

กรรมการสรรหาฯ และสามารถอุทิศเวลาอย่างพอเพียงในการปฏิบัติหน้าทีเพือให้การปฏิบัติหน้าทีการ

ดําเนนิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สําเร็จตามวตัถปุระสงค์ 

5. การแต่งตัง วาระการปฏบัิติงาน การพ้นจากตาํแหน่ง 

5.1 การแต่งตัง 

1) คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับการแต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัท 

2) ประธานคณ ะกรรมการสรรหาฯ อาจจะได้ รับการแต่งตังโดยคณ ะกรรมการบริษัท หรือโดย

คณะกรรมการสรรหาฯ คดัเลือกสมาชิกหนงึคนให้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ โดยที

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯจะต้องเป็นกรรมการอสิระ 

3) เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับการแต่งตงัจากคณะกรรมการสรรหาฯ 

5.2  วาระการปฏบัิตงิาน 

1) คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดย

คณะกรรมการสรรหาฯ ทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตงักลบัเข้าดํารงตําแหนง่อกีได้ 

2) กรณี ตําแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลง เพราะเหตุอืนนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตงักรรมการบริษัท ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาฯ 

เพือให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีจํานวนครบตามทีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในกฎบตัรนี 

5.3 การพ้นจากตาํแหน่ง 

1) กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตําแหน่งเมือ 

1.1) ครบวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทฯ 

1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

1.3) ตาย 

1.4) ลาออก 

1.5) ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 

1.6) คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้ออก 

2) กรรมการสรรหาฯ คนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยืนใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท การ

ลาออกมีผลนบัแต่วนัทีใบลาออกไปถงึบริษัทฯ 

6. ขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบ 

6.1 การปฏิบัตงิานด้านการสรรหา 

1) พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ และร่วมกบั

กรรมการผู้จดัการ พจิารณาหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้บริหารระดบัสงู 
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2) พจิารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยให้มี

ความเหมาะสมกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป 

3) พจิารณาและกําหนดคณุสมบตัิของผู้ ทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยคํานงึถงึความหลากหลาย

ทางด้านความรู้ ความเชียวชาญ ทกัษะ และประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนนิธุรกิจของ

บริษัทฯและการอทุศิเวลา 

4) พจิารณาสรรหาบคุคลทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ

ผู้บริหารระดบัสงู เพือเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตงัตามความเหมาะสม หรือเมือมี

ตําแหน่งว่างลง 

5) จดัทําแผนการพฒันาฝึกอบรมทีเกียวกบัการปฏิบตัิหน้าทีหรือความรู้เกียวกบัธุรกจิของบริษัทฯให้แก ่

กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย 

6) พจิารณาทบทวนแผนสืบทอดตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู พร้อมทงัรายชือผู้ ทีเหมาะสมทีจะได้รับการ

พิจารณาสืบทอดตําแหนง่ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครัง 

7) ปฏิบตัิการอืนใดอนัเกียวกบัการสรรหา ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

6.2 การปฏิบัตงิานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

6.2.1 การพจิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกียวกบัโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนทงัทีเป็นตวัเงนิ และ

ไม่ใช่ตัวเงิน สําหรับคณ ะกรรมการบริษัท และคณ ะกรรมการชุดย่อยเป็นประจําทุกปี ทังนี

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอต่อทีประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี

เพือพจิารณาอนมุตั ิ

2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและประเมิน 

โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนําผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากําหนด

คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

3) เสนอหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับภาระ หน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการ

บริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเชือมโยงค่าตอบแทนกบัการประเมิน แผนธุรกิจและ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯโดยรวม เพือสามารถจูงใจ และเป็นการดํารงไว้ซงึกรรมการทีมีความรู้

ความสามารถ และมีศกัยภาพ ทงันี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอ

ตอ่ทีประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีเพือพิจารณาอนมุติัต่อไป 

6.2.2 การพจิารณาค่าตอบแทนสาํหรับผู้บริหารระดับสูง 

1) พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสําหรับผู้บริหารระดบัสงู เป็นประจําทกุ

ปีแล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุตั ิ

2) ทบทวนหลักเกณ ฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสําหรับทังองค์กร รวมทังหลักเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบติังานของผู้บริหารระดบัสงู เป็นประจําทกุปี แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

อนมุตั ิ
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3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจําทุกปี สือสารผลการ

พิจารณารวมทงัประเด็นเพือการพัฒนาให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบ และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

4) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ ผู้บริหารระดบัสงู โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีเป็น

เงินเดือน ผลการดําเนินงานระยะสันและระยะยาว และผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ บริหาร

ระดับสูง มาใช้ประกอบในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม แล้วนําเสนอค่าตอบแทน

ดงักล่าวตอ่คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุตั ิ

6.3   การปฏิบัตด้ิานการกํากับดูแลกิจการทดี ี

1)  ดูแลนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)และนโยบายการต่อต้านการ

คอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy)  ทีเหมาะสมกบับริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ 

ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานทีทําหน้าทีกํากับดูแล ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานทีเกียวข้อง ตลอดจน

แนวทางในการกํากบัดูแลกจิการทีดีตามมาตรฐานสากลเพือเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตั ิ

2) กําหนดให้มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการทีดี ตามแนวทางของนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

(Anti-Corruption Policy) เพือให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิทีถกูต้องและเป็นมาตรฐาน 

3) กํากับ ดูแล และให้คําแนะนําแก่กรรมการบริษัท และผู้ บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที และความ

รับผิดชอบ ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลกัเกณฑ์ของ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และโยบายการต่อต้านการ

คอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) เพือให้มีผลในทางปฏิบติั และมีความต่อเนือง รวมทังให้เกิดการ

ปฏิบัติทีดีตามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและพนักงานของ

บริษัทฯ 

4) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

(Anti-Corruption Policy) อย่างสมําเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครัง เพือให้นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ 

(Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Policy) 

และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ 

ข้อบงัคบัต่างๆ    และธุรกิจของบริษัทฯ 

5)  จัดทํารายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการทีดีประจําปี เพือรายงานคณะกรรมการบริษัท 

พร้อมทงันําเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

6) เสนอแนะข้อกําหนด และแนวทางในการปฏิบัติเกียวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 

7) แต่งตงัคณะทํางานเพือทําหน้าทีสนบัสนนุงานการกํากบัดูแลกิจการได้ตามความจาํเป็น 

8) ปฏิบตังิานอืนใด ทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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7. การประชุม 

7.1 จาํนวนครังการประชุม 

1) คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครังและอาจจัดให้มีการประชุมเพิมเติมตามที

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เหน็สมควร 

2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจจะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการ

สรรหาฯ หรือประธานกรรมการบริษัท เมือมีระเบยีบวาระจําเป็นทีต้องหารือร่วมกนั 

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม  

1) การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ

จํานวนกรรมการทงัหมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

2) ประธานกรรมการสรรหาฯ ทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชุม หากในการประชุมคราวใดประธาน

กรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ให้กรรมการทีมาประชุมคดัเลือก

กรรมการคนหนงึเป็นประธานในทีประชมุ 

3) เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ทีได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชมุด้วยทกุครัง 

7.3 การลงคะแนนเสียง 

1) มติทีประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาฯ หนงึคนให้มีเสียงหนึงเสียง

ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขนึอีกหนงึเสียงเป็นเสียง

ชีขาด 

2) กรรมการสรรหาฯ ทีมีส่วนได้สว่นเสียในเรืองใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา หรือลงมติในเรืองนนั                 

เว้นแตเ่ป็นการพิจารณาเรืองค่าตอบแทนทีกําหนดไว้ในกฎบตัรฉบบันี 

7.4 บันทกึรายงานการประชุม 

ให้เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ทีได้รับมอบหมายเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

8. การรายงาน 

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการสรรหา การกําหนดค่าตอบแทน และการกํากบัดแูลกิจการทีดี  ผลการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ หรือรายงานอืนใดทีเห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครังถดัไป 

9. การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประเมินผลการปฏิบตัิเป็นประจําทกุปี และรายงานปัญหาอปุสรรคทีเป็นเหตใุห้การ

ปฏิบตังิานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ (หากมี) เพือให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

10. การทบทวน และการปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนกฎบัตรนีเป็นประจําทุกปีและจะเสนอแนะการแก้ไขเปลียนแปลงตามที

เหน็สมควร ให้แกค่ณะกรรมการบริษัทพจิารณาอนมุติั 
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