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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษัทซิลคิอน คราฟท์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 

 

วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้ งจาก

คณะกรรมการบริษทั เพื่อส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยรับผิดชอบในการก าหนดหลกัเกณฑ์และ

นโยบายในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย รวมทั้ งสรรหา 

คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับ

กรรมการบริษัท และด าเนินการด้านการก ากับดูแลกิจการ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกจิการ 

• คณะกรรมการสรรหาฯ ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั และประกอบดว้ยกรรมการ

และ/หรือผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 คน โดยกรรมการมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด

จะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ   

• ใหก้รรมการสรรหาฯ ร่วมกนัพิจารณาเลือกกรรมการอิสระคนหน่ึงในคณะอนุกรรมการฯ เป็น

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

• กรรมการสรรหาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

• กรรมการสรรหาฯ  อาจได้รับการแต่งตั้ งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกตามท่ี

คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

• นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหาฯ จะพน้ต าแหน่งเม่ือ  

1. ลาออก 

2. พน้วาระหรือออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

3. คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4. ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5. เสียชีวิต 

• คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาฯ เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการตามวตัถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน  กรรมการสรรหาฯ ท่ีพน้จากต าแหน่งได ้โดย

บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้เป็น กรรมการสรรหาฯ ทดแทน กรณีลาออก หรือมีมติให้พน้จาก
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ต าแหน่ง จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซ่ึงตนแทน

เท่านั้น 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขต

อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

 การสรรหา 

• ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดย

พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนด

คุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

• พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั ท่ีครบ

วาระและ/หรือ มีต าแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 

• พิจารณารายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือมาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกบั

เกณฑคุ์ณสมบติัท่ีก าหนดไว ้

• ด าเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณสมบติัท่ีก าหนดไว ้เพื่อใหม้ัน่ใจ

วา่บุคคลดงักล่าวมีความยนิดีท่ีจะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษทั หากไดรั้บการแต่งตั้งจาก

ผูถื้อหุน้ 

• ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

• สรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติั 

 การพิจารณาค่าตอบแทน 

• จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท  และ

กรรมการชุดยอ่ย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ แลว้แต่กรณี 

• พิจารณาค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการ

บริษทัเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก

กรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขอ

อนุมติั 
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• รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าท่ีให้ค  าช้ีแจง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

• พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   

• รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) 

และรายงานประจ าปี ของบริษทัฯ 

• พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตามหลกัเกณฑก์าร

จ่ายไดพ้ิจารณาไว ้และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติัค่าตอบแทนของประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษทัน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

อนุมติั 

• พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ให้

กรรมการและพนักงานโดยยึดหลกัให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้

กรรมการและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผูถื้อหุ้นในระยะยาวและ

สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

• ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อ คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหาฯ ใหบ้รรลุ

ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

• พิจารณากลัน่กรองกรอบของโบนัส การข้ึนเงินเดือน และตวัช้ีวดัเป้าหมายขององค์กร เพื่อ

เสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

การก ากบัดูแลกิจการ 

• พิจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/ แนวปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและ

จริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/ มาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามระบบการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการ เพื่อก าหนดเป็นระเบียบปฏิบติัของ

องคก์ร ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นแนวทางปฏิบติัขององคก์รท่ีไดม้าตรฐานและเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง 

• ก ากบัดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผลและทบทวนนโยบาย และการปฏิบติัตามหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการด าเนินงานดา้นพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เพื่อพฒันาและยกระดบัระบบการ

ก ากบัดูแลกิจการของบริษทั สู่มาตรฐานสากล 
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• เสนอแนะแนวนโยบาย/ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม พร้อม

ทั้งก ากบัดูแลให้ค าปรึกษา ก ากบัดูแลและติดตามความกา้วหน้าการด าเนินการดา้นการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร และประเมินประสิทธิผลของการด าเนินการ 

• ทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นประจ าทุกปี หากมีการปรับปรุง

แกไ้ข จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 

• ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

การรายงาน 

 คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

การประชุม 

• คณะกรรมการสรรหาฯ จดัใหมี้หรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และมี

อ านาจในการเรียกประชุมเพิ่มไดต้ามความจ าเป็น โดยองคป์ระชุมประกอบดว้ย กรรมการสรร

หาฯ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

• กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นไม่อาจเขา้ร่วมประชุมได ้ควร

แจง้ให ้ประธานกรรมการสรรหาฯ ทราบล่วงหนา้ 

• ประธานกรรมการสรรหาฯ เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ี ประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่

ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให ้กรรมการสรรหาฯ ท่ีมาประชุมเลือก กรรมการสรร

หาฯ คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

• การลงมติของ กรรมการสรรหาฯ กระท าไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี กรรมการสรรหาฯ ท่ีมี

ส่วนไดเ้สียใดๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออก

เสียงลงมติในเร่ืองนั้นๆ 

• การจดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาฯ ให้จดัส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม  

เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมให้

เร็วกวา่นั้นได ้โดยให ้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  

• คณะกรรมการสรรหาฯ  สามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่างๆ 

ใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ทราบได ้
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 กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการน้ีไดรั้บการอนุมติัจาก 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

             ประกาศ ณ วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 

ลงช่ือ....................................................................... 

         (นายสาโรจน์  พรประภา) 

             ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และการก ากบัดูแลกิจการ 

 


