กฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน)

ทบทวนและปรับปรุ งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

บทนำ
ด้ วย บริ ษัทฯ ยู ซิตี ้ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ตระหนักและให้ ควำมสำคัญหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับ
กำรสรรหำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม เพื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูง รวมถึงกำรคัดเลือกบุคคลตำม
กระบวนกำรสรรหำที่ได้ กำหนดไว้
ข้ อ 1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนสำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยได้
อย่ำ งมีป ระสิท ธิ ภำพ และเป็ น ไปตำมหลักกำรกำกับ ดูแ ลกิ จกำรที่ ดี คณะกรรมกำรบริ ษัท จึงได้ กำหนดกฎบัตร
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อให้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนใช้ เป็ นแนวทำงใน
กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำงเป็ นธรรม เหมำะสม และโปร่งใส
ข้ อ 2. โครงสร้ ำงและคุณสมบัตขิ องกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน
(ก)

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้ วยกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงน้ อย 3 คน ซึง่ ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ดำรงตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษั ท และอย่ ำ งน้ อ ย 2 คน เป็ น กรรมกำรอิ สระ มี ห น้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบตำมกฎบัต รของ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

(ข)

ให้ กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนที่เป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 1 ท่ำน ทำหน้ ำที่เป็ นประธำนกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อสมำชิกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นผู้
แต่งตังประธำนกรรมกำรสรรหำและก
้
ำหนดค่ำตอบแทน

(ค)

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนที่พ้นจำกตำแหน่งเนื่องจำกครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง อำจได้ รับกำรแต่งตังจำกคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทให้
กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งได้ อีก

(ง)

กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน พ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
(1)

ครบกำหนดตำมวำระ

(2)

ลำออก

(3)

ตำย

(4)

พ้ น หรื อออกจำกตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทด้ วยเหตุที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท

(จ)

เมื่อกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนพ้ นจำกพ้ นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระคณะกรรมกำรบริ ษัทอำจแต่งตัง้
กรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนแทนตำแหน่งที่วำ่ งลง

(ฉ)

ให้ มีเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบตั ิหน้ ำ ที่ของคณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

ข้ อ 3. ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน
(ก)

(ข)

พิจำรณำกำหนดวิธีและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรโดยพิจำรณำจำก
(1)

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ กำรอุทิศเวลำของกรรมกำร รวมถึงคุณสมบัติตำม
กฎหมำยหรื อข้ อกำหนดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง

(2)

คุณสมบัติของกรรมกำรที่มีควำมเหมำะสมและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และ
เป็ นไปตำมโครงสร้ ำงขนำด และองค์ ประกอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมถึงควำมหลำกหลำยของ
โครงสร้ ำงภำยในคณะกรรมกำรบริ ษั ท ตลอดจนคุณ สมบัติ ข องกรรมกำรที่ จ ำเป็ น และยัง ขำดอยู่ใ น
คณะกรรมกำรบริ ษัท

พิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมจำกกำรแนะนำของกรรมกำรอื่นในบริ ษัทฯและกำรสรรหำโดยที่ปรึกษำ
ภำยนอก (Professional Search Firm) กำรสรรหำจำกฐำนข้ อมูลกรรมกำร (Director Pool) ของหน่วยต่ำงๆ หรื อกำร
สรรหำโดยกระบวนกำรอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเห็นสมควรและเหมำะสม เพื่อได้ รับกำร
เสนอชื่อเป็ นกรรมกำรใหม่ ซึ่งรวมถึงกรณีตำแหน่งกรรมกำรสรรหำประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริ หำร และ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ว่ำงลงด้ วยสำเหตุอื่นๆ หรื อครบกำหนดตำมวำระกำรดำรงตำแหน่ง
ทังนี
้ ้ กรณีแต่งตังกรรมกำรใหม่
้
เพิ่มเติมเพื่อให้ สอดคล้ องกับโครงสร้ ำงของคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ คณะกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทนเสนอชื่อกรรมกำรใหม่ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังต่
้ อไป

(ค)

พิ จ ำรณำหลัก เกณฑ์ ก ำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทนทุก ประเภท (ทัง้ ที่ เ ป็ น ตัว เงิ น และไม่ ใ ช่ ตัว เงิ น ) ให้ แ ก่ ประธำน
คณะกรรมกำร กรรมกำรบริ ษัท และสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำค่ำตอบแทนในแต่ละรู ปแบบให้ มี
ควำมเหมำะสม ทังนี
้ ้ ให้ พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของหลักเกณฑ์ หรื อวิธีกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่ใช้ อยู่ใน
ปั จจุบนั โดยพิจำรณำเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมเดียวกันกับบริ ษัท
เพื่อให้ ควำมเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทเพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิตอ่ ไป

(ง)

พิจำรณำเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
และนำเสนอผลกำรประเมินตำมเกณฑ์นนๆ
ั ้ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบ ตลอดจนนำเสนอ
จำนวนและรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ที่สอดคล้ อง
ต่อกำรประเมินกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป

(จ)

พิจำรณำจัดทำแผนกำรพัฒนำกรรมกำรเพื่อพัฒนำควำมรู้กรรมกำรปั จจุบนั และกรรมกำรเข้ ำใหม่ ให้ เข้ ำใจธุรกิจของ
บริ ษัทฯ บำทบำทหน้ ำที่ของกรรมกำร และพัฒนำกำรต่ำงๆ ที่สำคัญ รวมถึงกำหนดแนวทำงในกำรปฐมนิ เ ทศ
กรรมกำรใหม่

(ฉ)

จัดทำและทบทวนแผนสืบทอด (Succession plan) เพื่อกำหนดกระบวนกำรสืบทอดตำแหน่ง ของประธำนคณะ
กรรมกำรบริ หำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และผู้บริ หำรระดับสูงอื่นๆในองค์กร โดยให้ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมกำรบริ ษัททรำบเป็ น
ประจำทุกปี

(ช)

พิจำรณำควำมเหมำะสมและเงื่อนไขต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น หรื อหลักทรัพย์
อื่นให้ แก่กรรมกำรและพนักงำน เพื่อช่วยจูงใจให้ กรรมกำรและพนักงำนปฏิ บตั ิหน้ ำที่เพื่อให้ เกิดกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยำว และเพื่อช่วยรักษำบุคคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพของบริ ษัทฯ ภำยใต้ เกณฑ์ที่เหมำะและเป็ นธรรม
แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ

(ซ)

ปฏบัติกำรอื่นใดในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยและ
ปฏิบตั ิกำรใดๆ ตำมที่กำหนดโดยกฎหมำยหรื อข้ อกำหนดของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ อง

ข้ อ 4. ระเบียบกำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน
(ก)

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนควรมี กำรประชุม อย่ำ งน้ อ ยปี ละ 1 ครั ง้ หรื อ เรี ย กประชุม ตำมที่
เห็นสมควร โดยอำจเชิญฝ่ ำยจัดกำร หรื อผู้บริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ที่เห็นสมควรมำร่ วม
ประชุม ให้ ควำมเห็น หรื อส่งเอกสำร ข้ อมูลตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้ องหรื อจำเป็ น

(ข)

กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ต้ องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ซึง่ มำประชุมเลือกกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คนหนึง่ เป็ นประธำน ในที่ประชุม

(ค)

กำรวินิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ ำงมำก กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนคนหนึง่ ให้ มีเสียงหนึง่ เสียง
ในกำรลงคะแนน ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขำด

(ง)

กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในเรื่ องที่พิจำรณำเรื่ องใด มิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ อง
นัน้ ๆ ยกเว้ นกรณีกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัททังคณะ
้

ข้ อ 5. กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะทำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรหรื อรำยงำนอื่นใดที่คณะกรรมกำรควรทรำบต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นประจำทุกปี
ข้ อ 6. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อ
รับทรำบและจัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของ
บริ ษัท
ข้ อ 7. กำรทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้ องจัดให้ มีกำรทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นประจำทุกปี

