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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
บริษทั เคซีอี อ ีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คือคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัทที+ถือเป็นกลไก
สําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการที+ดี ซึ+งแต่งตั  งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื+อแบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ในการคดัเลอืกผูท้ี+มคีวามเหมาะสมจะดํารงตําแหน่งกรรมการ เพื+อความโปรง่ใสในการ
สรรหากรรมการ พฒันาความรูค้วามสามารถของกรรมการให้ตอบสนองต่อความจําเป็นของธุรกิจ และเพื+อ
สรา้งความมั +นใจให้กบัผู้ถือหุน้ถึงตัวบุคคลที+จะเขา้มาดํารงตําแหน่งว่ามีคุณสมบัติและศักยภาพเพื+อดูแล
ผลประโยชน์ของบรษิทั ตามหลกัของบรรษัทภบิาลที+ด ี

บริษัทฯได้จัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนโดยสอดคล้องตาม
หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติซึ+งจดัทําโดยตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรพัย์ฯ) เพื+อเป็น
แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที+จะสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบรษิทัฯ และหน่วยงานกํากบัดูแลภายนอกบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี  

1. คาํนิยาม  

“บรษิทัฯ”                             หมายความว่า บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)   

“คณะกรรมการบรษิทัฯ”           หมายความว่า คณะกรรมการบรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์จํากัด 

(มหาชน)   

“คณะกรรมการสรรหาฯ”     หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน                                                          

บรษิทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส ์จํากดั (มหาชน)   

“กรรมการบรษิทัฯ”          หมายความว่า กรรมการ บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนคิส ์จํากดั 
(มหาชน)   

“กรรมการสรรหาฯ”     หมายความว่า กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน                                                           

บรษิทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส ์จํากดั (มหาชน)   

“ประธานกรรมการบรษิทัฯ”       หมายความว่า ประธานกรรมการ บรษิัท เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์

จํากดั (มหาชน)   
“ประธานกรรมการสรรหาฯ”       หมายความว่า ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บรษิทั เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส ์จํากดั (มหาชน)   

“ผูบ้รหิารสูงสดุ”    หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าที+บรหิาร ของบรษิทั เคซอี ี 

 อเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน)   
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2. วตัถปุระสงค ์ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผู้แต่งตั  งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื+อทําหน้าที+
พจิารณากําหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที+มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื+อเขา้รบัการแต่งตั  งให้
ดํารงตําแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดับสูงของบรษิัทฯ รวมถึงพจิารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทน และดําเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที+ได้กําหนดไว้ เพื+อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาก่อนที+จะเสนอต่อที+ประชุมผูถ้อืหุน้เพื+อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

3. องคป์ระกอบ  

3.1 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบรษิัทฯ จํานวนไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยสว่นใหญ่ต้องเป็นกรรมการอสิระ  

3.2 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นบุคคลที+มีความอาวุโส มีความรู้และ
ประสบการณ์สูง และเป็นกรรมการอสิระ 

4. คณุสมบตัิ  

4.1 ไมเ่ป็นปะธานกรรมการบรษิทัฯ หรอืกรรมการที+เป็นผูบ้รหิาร เพื+อความเป็นอสิระในการปฏิบตัิ
หน้าที+อย่างแทจ้รงิ 

4.2 เป็นบุคคลที+มคีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ที+เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที+ใน
ฐานะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รวมถึงมคีวามรูด้้านธรรมาภิบาล สามารถอุทศิ
เวลาและทุม่เทอยา่งเพยีงพอในการปฏิบตัิหน้าที+เพื+อใหก้ารดําเนินงานของคณะกรรมการสรร
หาฯ สาํเรจ็ตามวตัถุประสงค์   

4.3 เป็นกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเป็นกลาง และมคีวามเป็นอสิระตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที+ดี
ของบรษิทัฯ และยดึถอืปฏบิติัตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที+ดขีองบรษิทัฯ 

4.4 มคีวามเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที+สมควรได้รบัการเสนอชื+อให้มาดํารง
ตําแหน่ง 

4.5 มคีวามเป็นกลางโดยไม่เลือกปฏิบติั คํานึงถงึความหลากหลายในแต่ละสาขาอาชพี หรอืความ
ถนัด เพื+อที+จะสามารถสรรหาบุคคลที+มคีวามเหมาะสมกบัองค์กรมากที+สดุ 

5.  การแต่งต ั .ง  

5.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาแต่งตั  งกรรมการบรษิทัฯ เพื+อทาํหน้าที+กรรมการ   สรร
หาและกําหนดคา่ตอบแทน ตามหลกัเกณฑ์ที+คณะกรรมการกําหนด  

5.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจได้รบัการแต่งตั  งโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืโดย
คณะกรรมการสรรหาฯ คดัเลือกกรรมการในคณะที+เป็นกรรมการอสิระหนึ+งคน ขึ นเป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ ก็ได ้

5.3 ใหบ้รษิัทฯ เสนอพนักงานของบรษิทัฯ ทาํหน้าที+เลขานุการ โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ ให้
ความเหน็ชอบ      
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6.  วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

6.1 คณะกรรมการสรรหาฯ มวีาระการดํารงตําแหน่งสอดคล้องกบัวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ
บรษิทัฯ โดยกรรมการสรรหาฯ ที+พน้ตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตั  งจากคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ไดอ้กี 

6.2 กรณีที+ตําแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงเพราะเหตุอื+นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแต่งตั  งกรรมการบรษิทัฯ ที+มคุีณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ
สรรหาฯ เพื+อใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ มจํีานวนครบตามที+คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดกํ้าหนดไว้
ในกฎบตัรนี   

6.3 การครบกําหนดวาระของกรรมการสรรหาฯ แต่ละคน กําหนดให้สิ นสุดไม่พร้อมกันเพื+อ
ประโยชน์และความต่อเนื+องในการปฏิบตังิาน 

7.   การพ้นจากตาํแหน่ง  

7.1 กรรมการสรรหาฯ พน้จากตําแหน่งเมื+อ 
 ครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัทฯ 
 พน้จากการเป็นกรรมการบรษิทัฯ  
 ตาย 
 ลาออก 
 ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีติใหพ้น้จากตําแหน่ง 

7.2 การลาออกของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ใหย้ ื+นใบลาออกต่อประธาน
กรรมการบรษิทัฯ การลาออกมผีลนับตั  งแต่ใบลาออกไปถึงบรษิทัฯ 

8.   หน้าที3 และความรบัผิดชอบ  

8.1 การปฏิบติังานด้านการสรรหา  

8.1.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และ
รายบุคคล ที+เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจของบรษิัทฯ 
คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านการศึกษา ความรู้ ความชํานาญ ทกัษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกิจหรอือุตสาหกรรมหลกั ที+
บรษิทัฯ ดําเนินกจิการอยู ่

8.1.2 พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอสิระให้สอดคล้องตามหลักเเกณฑ์ที+สํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด 

8.1.3 พจิารณาคุณสมบติัของผูบ้รหิารสงูสดุที+เหมาะสมกบัการบรหิารจดัการธรุกิจของบรษิทั
เพื+อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ที+กําหนดไวโ้ดยใหค้รอบคลุมทั  งในดา้นการศึกษา ประสบการณ์ 
ความรู ้ความเชี+ยวชาญ และนําปัจจยัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที+สําคญัและเกี+ยวข้อง 
มาประกอบการพจิารณาดว้ย 
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8.1.4 กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร หรอืข ั  นตอนการสรรหาบุคคลเพื+อดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที+กําหนดไว้ และเหมาะสม
ลกัษณะเฉพาะขององค์กร ทั  งนี  โดยยดึม ั +นในหลกัการกํากบัดูแลกิจการที+ดี  

8.1.5 จดัทาํแผนการพฒันากรรมการ เพื+อพฒันาความรูก้รรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้
ใหม่ใหเ้ข้าใจธุรกิจและบทบาทหน้าที+ของกรรมการบรษิัท และพฒันาการต่างๆ ที+
สําคัญ กํากับดูแลใหบ้รษิัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ มอบเอกสารและข้อมูลที+เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที+ใหแ้ก่กรรมการที+ได้รบัการแต่งตั  งใหม ่ 

8.1.6 จดัทําและทบทวนแผนการสบืทอดตําแหน่ง (Succession plan) ของผู้บรหิารสูงสดุ
ของบรษิัทฯ เพื+อเตรียมความพรอ้มเป็นแผนต่อเนื+องให้มีผู้สบืทอดงาน ในกรณีที+
กรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสูงในตําแหน่งนั  นๆ เกษียณอายุ หรอืไม่สามารถปฏิบติั
หน้าที+ได้ เพื+อใหก้ารบรหิารงานของบรษิทัฯ สามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื+อง 

8.1.7 สนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื+อบุคคลเขา้รบัการสรร
หาเป็นกรรมการบรษิทัฯ 

8.1.8 คดัเลือกกรรมการบรษิทัฯ ที+มีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อยเพื+อนําเสนอต่อที+ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแต่งตั  งเมื+อมีตําแหน่ง
ว่างลง 

8.2 การปฏิบติังานด้านการกาํหนดค่าตอบแทน 

8.2.1   การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลกัเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนให้
เหมาะสมกบัหน้าที+ความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเชื+อมโยงค่าตอบแทนกบั
ผลการประเมนิ แผนธุรกิจ และผลการดําเนินงานโดยรวมของบรษิัทฯ เพื+อให้
สามารถจูงใจและรกัษากรรมการที+มคีวามสามารถ มคีุณภาพ และศกัยภาพ ทั  งนี  
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาเพื+อใหค้วามเหน็ชอบก่อนนําเสนอต่อที+
ประชมุผูถ้ือหุน้สามญัประจําปีเพื+อขออนุมตั ิ 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบรษิัทฯ เพื+อนําเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัต ิ
และดําเนินการประเมนิโดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนําผลการประเมนิดังกล่าว
มาใชป้ระกอบการพจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

8.2.2   การพิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที3บริหาร 

 พจิารณาอนุมตั ิและทบทวนแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานประจําปีของประธาน
เจา้หน้าที+บรหิาร   

 พจิารณาอนุมตัิ และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสําหรบั
ประธานเจา้หน้าที+บรหิารเป็นประจําทุกปี  
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 ประเมนิผลการปฏบิตัิงานประจําปีและพจิารณาปรบัอตัราค่าตอบแทนที+
เหมาะสมใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าที+บรหิารของบรษิทัฯ เพื+อเสนอขออนุมตัต่ิอ
คณะกรรมการบรษิทัฯ 

9.  การประชุม  

9.1   จาํนวนคร ั .งการประชุม               

9.1.1   คณะกรรมการสรรหาฯ จัดการประชุมอย่างน้อยปีละ X ครั  ง และอาจจดัใหม้ีการ
ประชมุเพิ+มเติมตามที+ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เหน็สมควร 

9.1.2   ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจเรยีกประชุมเป็นกรณีพเิศษได้ หากมีการรอ้งขอ
จากกรรมการสรรหาฯ หรอืประธานกรรมการบรษิัทฯ เมื+อมีระเบียบวาระจําเป็นที+ต้อง
หารอืรว่มกนั 

9.2   ผ ู้เข้าร่วมประชุม 

9.2.1 การประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ตอ้งมกีรรมการสรรหาฯ เขา้รว่มประชมุไม่น้อยกว่า
กึ+งหนึ+งของจํานวนกรรมการทั  งหมดจึงจะครบองค์ประชุม 

9.2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทําหน้าที+เป็นประธานในที+ประชุม หากในการประชุม
คราวใดประธานคณะกรรมการสรรหาฯไม่อยู่ในที+ประชุมหรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที+
ได ้ใหก้รรมการที+มาประชุมคดัเลอืกกรรมการคนหนึ+งเป็นประธานในที+ประชมุ 

9.2.3 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรอืผูท้ ี+ได้รบัมอบหมายจะต้องเขา้ร่วมการประชุม
ดว้ยทุกครั  ง 

9.3   การลงคะแนนเสียง 

9.3.1 มติที+ประชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการสรรหาฯ ที+มาประชุมและออกเสยีง โดย
ใหก้รรมการสรรหาฯ หนึ+งคนมหีนึ+งเสยีงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้
ประธานในที+ประชมุออกเสยีงเพิ+มขึ นอกีเสยีงหนึ+งเป็นเสยีงชี ขาด 

9.3.2 กรรมการสรรหาฯ ที+มีส่วนได้ส่วนเสยีใดๆ ในเรื+องที+พจิารณาใหง้ดแสดงความเห็น 
และงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื+องนั  นๆ 

9.4 บนัทึกรายงานการประชุม 

ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรอืผู้ที+ได้รบัมอบหมายทําหน้าที+บันทึกรายงานการ
ประชมุ 

10.  การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

10.1  ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ผลการประชุม หรอื
รายงานอื+นใดที+เหน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ 
ครั  งถดัไป 
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10.2 ใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรายงานใหผู้ถ้ือหุน้ทราบในรายงาน
ประจําปี และแบบแสดงข้อมูลประจําปี ถึงการปฏิบัติหน้าที+ที+เกี+ยวข้องกับการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

>>.  การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทาํการประเมนิผลการปฏบิตัิงานทุกปี โดยการประเมนิ
ตนเอง และรายงานผลการประเมนิพรอ้มทั  งปัญหาอปุสรรคที+เป็นเหตุใหก้ารปฏิบตัิงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์
ของการจดัตั  งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพิ+อใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ ทราบ 

12.  ค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะได้รบัค่าตอบแทนที+เหมาะสมกบัหน้าที+และความ
รบัผดิชอบ ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ และไดร้บัอนุมตัิจากที+ประชมุผูถ้อืหุน้ 

13.  การปฏิบตัิหน้าที3อ ื3นๆ  ตามที3คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย  

14.  การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างน้อยปีละ 1 คร ั .ง 

 
กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนี  มผีลใชบ้งัคบัตั  งแต่วนัที+ 11 ธนัวาคม 2561 เป็นตน้ไป  

 

                                                                          
                                                                                    (นายบญัชา องค์โฆษิต) 

                                                                                        ประธานกรรมการ    
                                                                        บรษิทั เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์จํากดั (มหาชน)      
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              บริษทั เคซีอ ี อีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) 
 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และข ั .นตอนในการสรรหากรรมการ 

เพื+อใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมกีระบวนการที+โปรง่ใสและชดัเจน และได้กรรมการบรษิัทที+
มคุีณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองค์ประกอบที+กําหนดไวต้ามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที+ดี บรษิัทฯ จึงได้กําหนด 
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และขั  นตอนในการสรรหากรรมการ ไวด้งันี  

1. คณะกรรมการสรรหาฯ คดัเลือกบุคคลที+สมควรเสนอชื+อเพื+อรบัการแต่งตั  งเป็นกรรมการบรษิัท 
จากชอ่งทางต่างๆ ดงันี  
 กรรมการเดิมที+ครบวาระเพื+อเสนอใหด้ํารงตําแหน่งต่อ 
 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอชื+อบุคคลเขา้รบัการเลอืกตั  งเป็นกรรมการ 
 กรรมการแต่ละทา่นเสนอชื+อบุคคลที+มคีุณสมบตัเิหมาะสม 
 พจิารณาบุคคลจากทาํเนียบกรรมการอาชพี (Director Pool) 
 ใชบ้รษิทัที+ปรกึษาภายนอกสรรหา (Professional Search Firm) 

2. เมื+อคณะกรรมการสรรหาฯได้กําหนดรายชื+อบุคคลที+ถูกเสนอชื+อเป็นคณะกรรมการแล้วให้
คณะกรรมการสรรหาฯ พจิารณาคดักรองตามที+คณะกรรมการกําหนดและตามเงื+อนไขดงัต่อไปนี ประกอบ 

2.1 พจิารณาความเหมาะสมของความรูป้ระสบการณ์ในธุรกิจหรอือตุสาหกรรมหลกัที+บรษิัท
ดําเนินกิจการอยู่และความสามารถเฉพาะด้านที+เ ป็นประโยชน์กับบริษัทเพื+อให้
คณะกรรมการบรษิัทมอีงค์ประกอบตามที+กําหนด โดยจดัทาํเป็น Board Skill Matrix ดงันี  

 

กรรมการ 

ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ 
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กรรมการบริหาร 
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2.2 ตรวจสอบบุคคลที+จะถูกเสนอชื+อว่ามคีุณสมบัติตามกฎหมายและขอ้กําหนดของหน่วยงาน
กํากบัดูแลเช่นพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535   

2.3 พจิารณาการอทุิศเวลาของกรรมการหากเป็นกรรมการเดิมที+จะกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกี
วาระใหพ้จิารณาจากผลการปฏบิติังานในชว่งที+ดํารงตําแหน่งรวมถงึพจิารณาจาํนวนบรษิทั
ที+กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งซึ+งต้องไมเ่กิน 5 บรษิัทจดทะเบียนเพื+อใหม้ั +นใจว่า
ประสทิธภิาพการทํางานจะไม่ลดลง 

2.4 กรณีแต่งตั  งกรรมการอสิระใหพ้จิารณาความเป็นอสิระของบุคคลที+จะเสนอให้เป็นกรรมการ
อสิระตามหลกัเกณฑ์ที+สํานักงานก.ล.ต.กําหนดและหลกัเกณฑ์ของบรษิัท และพจิารณา
ความจําเป็นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ+มเติมเมื+อมีกรรมการอิสระปัจจุบันขาด
คุณสมบติั 

2.5 พจิารณาวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอสิระโดยกรรมการอิสระเดิมที+จะกลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งอกีวาระ ต้องมวีาระการดํารงตําแหน่งต่อเนื+องนับจากวนัที+ได้รบัแต่งตั  งให้
ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระครั  งแรกไม่เกิน 9 ปี และต้องพจิารณาความสมเหตุสมผลถึง
ความจําเป็นด้วย 

2.6 จดัทํารายชื+อที+คณะกรรมการสรรหาที+ผ่านการพจิารณาคดักรองแล้วพรอ้มคุณสมบติัและ
เหตุผลในการคดัเลอืกเรยีงตามลําดบัเสนอคณะกรรมการพจิารณา 

2.7 ดําเนินการทาบทามบุคคลที+มีคุณสมบตัิสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที+กําหนดไว้เพื+อให้
มั +นใจว่าบุคคลที+ทาบทามยนิดจีะมารบัตําแหน่งกรรมการของบรษิัทหากได้รบัการแต่งตั  ง
จากผูถ้ือหุน้ 
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              บริษทั เคซีอ ี อีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) 
 

 

นโยบายและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผ ู้บริหารระดบัส ูง 

นโยบายและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

เพื+อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที+ดี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมี
หน้าที+พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพื+อพจิารณาอนุมตัิ โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
บทบาท หน้าที+ และภาระความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility)รวมถึงสถานะทางการเงนิ
ของบริษัท ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน อนึ+ง กรรมการที+ได้รบั
มอบหมายใหม้หีน้าที+และความรบัผดิชอบเพิ+มขึ นเชน่ เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื+องชดุอื+นๆ กใ็ห้
ไดร้บัค่าตอบแทนเพิ+มตามความรบัผดิชอบที+เพิ+มขึ น 

หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1. อตัราค่าตอบแทนตอ้งมคีวามเหมาะสม โดยมปัีจจยัหลกัในการพจิารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการดงันี  
 ภาระหน้าที+และความรบัผดิชอบที+ได้รบัมอบหมาย 
 ผลการปฏบิตังิานของกรรมการที+เชื+อมโยงกบัผลประกอบการ 
 ผลประกอบการของบรษิทัฯ 
 เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลผลการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัทจดทะเบยีนอื+นในตลาด

หลกัทรพัย์ฯ ที+จดัทาํโดยตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย และสถาบนัและองค์กรที+ได้รบัความเชื+อถอือื+นๆ 

 เปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิัทอื+นที+อยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกลเ้คียง
กบับรษิทั 

 ปัจจยัแวดล้อมอื+นที+เกี+ยวขอ้งที+อาจพจิารณาเพิ+มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนหรอืคณะกรรมการบรษิัท   

2. ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รบัค่าตอบแทนกรรมการเพิ+มขึ น
ตามความรบัผดิชอบที+เพิ+มขึ น 

3. กรรมการที+เป็นผูบ้รหิาร(Executive Director)ไดร้บัค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์เชน่เดยีวกบั
กรรมการที+ไม่เป็นผูบ้รหิาร 

4. โครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการ 
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 ค่าตอบแทนในอตัราคงที+ 
 ค่าเบี ยประชมุ 

 
 ค่าตอบแทนตามผลการดําเนนิงานของบรษิทั 

 เงนิโบนัส 

 ค่าตอบแทนอื+น 
 ใบสาํคญัแสดงสทิธิที+จะซื อหุน้สามญัของบรษิทั(ESOP-Warrant) 

(ตามหลกัเกณฑ์ที+คณะกรรมการบรษิทักําหนด) 

 สทิธปิระโยชน์อื+นๆ  
-ไมม่-ี 

ทั  งนี  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าที+พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นประจําทกุปี และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื+อพจิารณาเหน็ชอบ และนําเสนอต่อที+ประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจําปีเพื+อพจิารณาอนุมตัิ 

นโยบายและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 

บรษิทัฯ พจิารณาจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารโดยคํานึงถงึความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที+ความ
รบัผดิชอบที+ได้รบัมอบหมายและพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิัทอื+นที+อยูใ่นอตุสาหกรรม
เดียวกันกับบริษัทฯเพื+อที+จะสามารถจูงใจและรกัษาผู้บริหารที+มีประสบการณ์และความสามารถใหอ้ยู่กับ
บรษิทั นอกจากนั  นยงัพจิารณาผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารตามเป้าหมายของงานที+รบัผดิชอบโดยมคีวาม
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ของบรษิัทฯ ซึ+งระดับค่าตอบแทนและผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว
ตอ้งสอดคลอ้งกบัการดําเนินงานของบรษิทัและผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน เพื+อเป็นแรงผลกัดัน
ให ้CEO และผูบ้รหิารสรา้งความเติบโตใหแ้ก่องค์กรในระยะยาว 

ปัจจยัหลกัในการพจิารณาค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสูง มดีงันี  

1. ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ 
2. ภาระหน้าที+และความรบัผดิชอบที+ได้รบัมอบหมาย 
3. ผลประกอบการของบรษิทัฯ 
4. ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารตามเป้าหมายของงานที+รบัผดิชอบ (KPI’s) 
5. ปัจจยัแวดลอ้มอื+นที+เกี+ยวขอ้ง เชน่ โครงสรา้งค่าตอบแทนของบรษิทั อตัราเงนิเดือนประจาํปีที+

ปรบัเพิ+มจากการสาํรวจอตัราเงนิเดอืนในตลาด อตัราเงนิเฟ้อ 
6. อตัราค่าตอบแทนของบรษิทัอื+นที+อยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

ค่าตอบแทน CEO  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเมินผลการ
ปฏิบตังิานของ CEO เป็นประจําทกุปี โดยใชเ้กณฑ์ที+เป็นรปูธรรม ซึ+งรวมถึงผลการดําเนินงานทางการเงนิ 
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ผลงานเกี+ยวกับการปฏิบัติตามวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพฒันาผู้บรหิาร ฯลฯ เพื+อนําผล
ประเมนิดงักล่าวมาประกอบการพจิารณากําหนดค่าตอบแทนของ CEO  

ผลตอบแทนในระยะส ั .น: 

 เงนิเดือน 
 โบนัส 

ผลตอบแทนในระยะยาว: 

 เงนิสมทบเขา้กองทนุสาํรองเลี ยงชพี 
 ESOP-Warrant ใบสําคญัแสดงสทิธิเพื+อการซื อหุน้ 

ค่าตอบแทนผ ู้บริหารระดบัสูง 

CEO พจิารณาประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นรายบุคคลเป็นประจําทุกปีเพื+อนํา
ผลประเมนิดงักล่าวมาประกอบการพจิารณากําหนดค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูในรปูแบบของเงนิเดือน
และโบนสั เงนิสมทบเข้ากองทุนสาํรองเลี ยงชพีเงนิสมทบในโครงการรว่มลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง 
(โครงการ EJIP) 
 
 

 
 
 
 
 


