o.
th

กฎบัตร

ww
.b

ts
gr

ou
p

.c

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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บริษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

ฉบับสมบูรณ์ วันที ่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
ทบทวนและแก้ไขล่าสุดเมือ่ วันที ่ 27 มีนาคม 2558

บริ ษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้ งส์ จํากัด (มหาชน)

บทนํา

o.
th

บริษทั บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของหลักการ
กํ า กับ ดู แ ลกิจ การที่ดีข องบริษัท จดทะเบีย น และเพื่อ สนั บ สนุ น การปฏิบ ัติง านของคณะกรรมการบริษัท ในการ
สรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการจึง ได้ แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยขึ้น 2 ชุ ด ได้ แ ก่
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ต่อมา ที่ประชุม
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คณะกรรมการเมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้รวมคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 2 ชุด เป็ นคณะกรรมการชุด
ย่อยชุดเดียว คือ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และอนุมตั กิ ฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ฉบับสมบูรณ์ (“กฎบัตรฯ”) นี้ ได้จดั ทําขึน้ โดยได้ระบุถงึ
โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ระเบียบการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่า ตอบแทน หน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน ตลอดจนการสรรหา
กรรมการใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
จัดตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสม
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อนึ่ง กฎบัตรฯ นี้ ได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 และทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ได้พจิ ารณา ทบทวน และแก้ไขเพิม่ เติมกฎบัตรฯ นี้ เพื่อเพิม่ เติมบทบาท
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ตลอดจนเพื่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่ของบริษทั ฯ ซึง่ จะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558
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กฎบัตรฯ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมนี้ ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558 เป็ นต้นไป
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บริ ษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็ นกรรมการบริษทั จํานวนไม่น้อยกว่า 3
ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็ น ผู้แ ต่งตัง้ สมาชิก ในคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องประกอบด้วยสมาชิกทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระ
เป็ นส่วนใหญ่
ให้ม ีกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน 1 ท่ า น ทํา หน้ า ที่เ ป็ น ประธานกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษทั หรือสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้แต่งตัง้
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนทีพ่ น้ จากตําแหน่งอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พ้นจากตําแหน่งเมือ่
4.1. ครบกําหนดตามวาระ
4.2. ลาออก
4.3. ตาย
4.4. พ้น หรือออกจากตําแหน่งกรรมการบริษทั ด้วยเหตุทร่ี ะบุไว้ในข้อบังคับบริษทั
เมื่อกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพ้นจากตําแหน่ งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้
กรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเป็ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแทนตําแหน่งทีว่ า่ งลง
ให้ม ีเ ลขานุ ก ารของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน เพื่อ ช่ ว ยเหลือ การปฏิบ ัติห น้ า ที่ข อง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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บริ ษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้ งส์ จํากัด (มหาชน)

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
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2.

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มกี ารประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนอย่างน้อยปีบญ
ั ชีละ 2 ครัง้ และเพิม่ เติมตามความเหมาะสมและสมควร
องค์ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยจํานวนผูเ้ ข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทัง้ หมด
ในกรณีทป่ี ระธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ให้กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนคนหนึ่ง
เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่
อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
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บริ ษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
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หน้ าทีและ
แ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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1. พิจ ารณาและให้ค วามเห็น ในเรื่อ งโครงสร้า งคณะกรรมการบริษัท อัน ได้แ ก่ ขนาดและองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการบริษทั ทีค่ วรจะเป็ น เมือ่ พิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ เปรียบเทียบกับขนาด
และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ในปจั จุบนั รวมทัง้ พิจารณาความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน
เพือ่ ปรับเปลีย่ นองค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ
2. กําหนดวิธแี ละหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพือ่ ดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก
- คุณสมบัตขิ องกรรมการทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และเป็ นไปตาม
โครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนดไว้ ตลอดจน
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) และคุณสมบัตขิ องกรรมการที่
จําเป็ นและยังขาดอยูใ่ นคณะกรรมการบริษทั (Board Skill Matrix)
- ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ การอุทศิ เวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัตติ าม
กฎหมายหรือข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
3. สรรหาผูม้ าดํารงตําแหน่งกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัตทิ ก่ี าํ หนดไว้
- ในกรณีทก่ี รรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบและนําเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
- ในกรณีท่ีมกี รรมการพ้น จากตํา แหน่ งโดยเหตุ อ่ืนใด (นอกจากการออกจากตํา แหน่ งตามวาระ) เพื่อ ให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนตําแหน่งกรรมการทีว่ า่ งลง
- ในกรณีท่ตี ้องแต่งตัง้ กรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบและนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
4. พิจารณาโครงสร้าง จํานวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั
เงินทีเ่ หมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษทั และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความ
เหมาะสมของหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้อยูใ่ นปจั จุบนั พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อื่นทีอ่ ยู่
ในอุ ต สาหกรรมเดีย วกัน กับ บริษัท ฯ และบริษัท จดทะเบีย นอื่น ในตลาดหลัก ทรัพ ย์ท่ีม ีมูล ค่า ตลาด (Market
Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษทั ฯ เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซง่ึ กรรมการทีม่ คี ุณประโยชน์กบั บริษทั ฯ และนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบและนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
5. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูอ้ ํานวยการใหญ่
และนําเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นนั ้ ๆ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนําเสนอ
จํา นวนและรูป แบบการจ่า ยค่า ตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริห าร และกรรมการผูอ้ ํา นวยการใหญ่
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ทีส่ อดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบตั งิ านเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ
ต่อไป
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บริ ษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้ งส์ จํากัด (มหาชน)
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6. พิจารณาจัดทําแผนการพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรูก้ รรมการปจั จุบนั และกรรมการเข้าใหม่ ให้เข้าใจธุรกิจ
ของบริษทั ฯ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สาํ คัญ รวมถึงพิจารณากําหนดแนวทางใน
การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
7. พิจ ารณาความเหมาะสมและเงื่อ นไขต่า ง ๆ เกี่ย วกับ การเสนอขายหุ้น ใบสํา คัญ แสดงสิทธิท่ีจ ะซื้อหุ้น หรือ
หลักทรัพย์อ่ืน ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบตั หิ น้าที่เพื่อให้เกิด
การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพได้อย่างแท้จริง ภายใต้
เกณฑ์ทเ่ี ป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้
8. รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
9. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี และรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการบริษทั
10. แต่ ง ตัง้ คณะทํา งานเพื่อ ช่ว ยเหลือ การปฏิบ ัติง านต่ า ง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน
ตลอดจนแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาอิสระที่มคี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ เพื่อให้คําปรึกษาและให้คําแนะนํา ตลอดจนช่วยเหลือ
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
11. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
และปฏิบตั กิ ารใด ๆ ตามทีก่ าํ หนดโดยกฎหมายหรือข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ
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บริ ษทั บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

การสรรหากรรมการใหม่

มีคุ ณ สมบัติถูก ต้อ งและไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายบริษัท มหาชนจํา กัด กฎหมายหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ และหน่ วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ และในกรณีทเ่ี ป็ นการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั ฯ บุคคล
ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัตติ ามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ และกรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีคุณสมบัติ
เพิม่ เติมเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด
เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลายอันเป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ
มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงและ
จิตใจทีส่ มบูรณ์ สามารถทุม่ เทในการทํางานให้กบั บริษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่
มีประวัตกิ ารทํางานทีด่ ี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความ
รับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษทั เอกชนหรือบริษทั มหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนที่
จะมีมติแต่งตัง้ ตลอดจนได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
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ในกรณี ส รรหากรรมการใหม่ ข องบริษัท ฯ คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนจะทํ า หน้ า ที่
สรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ หรือเพื่อเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาแต่งตัง้
(แล้ ว แต่ ก รณี ) โดยหลัก เกณฑ์ใ นการสรรหากรรมการใหม่ จ ะคํ า นึ ง ถึง โครงสร้า งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง จะ
ประกอบด้วยกรรมการในจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จําเป็ นและ
ยังขาดอยูใ่ นคณะกรรมการบริษทั โดยการจัดทํา Board Skill Matrix เพือ่ กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ้ งการสรรหา
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ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลทีจ่ ะมาดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ของบริษทั ฯ จากการแนะนํ าของกรรมการอื่นในบริษทั ฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการโดย
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ การสรรหาโดยทีป่ รึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ
(Director Pool) ของหน่ วยงานต่าง ๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม
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