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กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลจัดตังขึ
้ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
1.1 เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการกาหนดนโยบายและวางหลักเกณฑ์ในการเสริ มสร้ างให้ บริ ษัท
มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิ บัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็ นรู ปธรรมให้ ครอบคลุมทัง้
องค์กร
1.2 เพื่อเสริ มสร้ างการดาเนินงานภายในบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพ โดยมีความโปร่ งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
1.3 เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ให้
ตระหนักถึงความสาคัญในการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบตั ิ
1.4 เพื่อกากับดูแลให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีได้ อย่างถูกต้ อง
และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
2. องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้
2.1 คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการก
้
ากับดูแลบรรษัทภิบาล ซึง่ ประกอบด้ วย ประธาน
กรรมการและกรรมการอื่น โดยให้ มีจานวนกรรมการที่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 กาหนดให้ กรรมการอิสระดารงตาแหน่งประธานกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่และแสดงความคิดเห็นได้ โดยอิสระ
3. วาระการดารงตาแหน่ งและค่ าตอบแทน
3.1 กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
ซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งต่อไปได้
3.2 นอกจากการพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล พ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
o ตาย
o ลาออก
o ขาดคุณ สมบัติ ห รื อ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ ากัด และ /หรื อ ตาม
พระราชบัญ ญัติหลัก ทรั พย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
o ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
3.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัท
3.4 ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกกรรมการบริ ษัทคนใดคนหนึ่งดารงตาแหน่งกรรมการกากับดูแลบรรษั ทภิ บาล เพื่ อ
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ทดแทนตาแหน่ งที่ ว่าง โดยผู้ได้ รับการแต่งตัง้ จะมีวาระการดารงตาแหน่งเพี ยงเท่าวาระที่ เหลืออยู่ข อง
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
3.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการกากับ
ดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งพิจารณาจากปริ มาณงานและความรับผิดชอบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณา ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. การประชุม
4.1 กาหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครั ง้ โดยกาหนดวันประชุมไว้ ล่วงหน้ าตลอดทังปี
้ และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น
4.2 เลขานุการคณะกรรมการดูแลกากับบรรษัทภิบาลทาหน้ าที่จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้ กรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้
กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้ าก่อนเข้ าประชุม เว้ นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์
ของบริ ษัท ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายอาจแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุม
ให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้ ทังนี
้ ้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ เลขานุการ
คณะกรรมการดูแ ลก ากับ บรรษั ท ภิ บ าลอาจจัดส่ งทางจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์ แทนได้ โดยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการดูแลกากับบรรษัทภิบาลต้ องจัดเก็บสาเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ไว้ เป็ นหลักฐาน ซึง่ อาจพิจารณาจัดเก็บในรู ปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
4.3 ในการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลบรรษั ทภิ บาล ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลทังหมดจึ
้
งจะเป็ นองค์ประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
4.4 ประธานที่ประชุมอาจกาหนดให้ กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลเข้ าร่ วมประชุมและดาเนินการใดๆ ในการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยหนึง่ ในสาม (1/3) ขององค์ประชุม
ต้ องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทัง้ หมดที่เข้ าร่ วมประชุมต้ องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการ
ประชุม ทังนี
้ ้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องกระทาผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ โดยให้ มีการบันทึกเสียงหรื อทังเสี
้ ยงและภาพ แล้ วแต่กรณีของกรรมการ
ทุกรายที่เข้ าร่ วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทังข้
้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากบันทึก
ดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมต้ องมีองค์ประกอบพืน้ ฐานของการทางานเป็ นไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลซึง่ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็ นไป
ตามเงื่อนไขในวรรคแรก ถือว่าเป็ นการเข้ าร่ วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์ประชุมได้ สาหรับกรรมการซึง่ เข้ า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มิได้ อยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุมนัน้ ให้ ถือว่า
กรรมการผู้นัน้ เป็ นผู้ร่ วมสังเกตการณ์ ในการประชุม แต่ไม่สามารถนั บเป็ นองค์ ประชุมหรื อร่ วมออกเสียง
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ลงคะแนนในวาระการประชุมต่างๆ ได้ โดยประธานที่ประชุมอาจพิจารณาให้ เลขานุการคณะกรรมการดูแล
กากับบรรษัทภิบาลบันทึกความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะของกรรมการที่เป็ นผู้ร่วมสังเกตการณ์ ในรายงานการ
ประชุมได้ ตามความเหมาะสม
4.5 การลงมติให้ ใช้ เสียงข้ างมาก และหากมีกรรมการคัดค้ านมติดงั กล่าว ให้ บนั ทึกคาคัดค้ านไว้ ในรายงานการ
ประชุม ทังนี
้ ้ กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยนัยสาคัญในเรื่ องที่พิจารณา ต้ องออกจากที่ประชุมระหว่าง
การพิจารณาเรื่ องนันๆ
้ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4.6 เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลทาหน้ าที่ในการจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุม
ภายใน 14 วัน รวมทัง้ จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
5. หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
5.1 จัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสาหรั บองค์กร เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนิน
ธุรกิจขององค์กร ตลอดจนเปิ ดเผยนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวสู่สาธารณชน รวมทังพิ
้ จารณาทบทวน
และปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิที่ดีดงั กล่าวเป็ นประจาทุกปี
5.2 จัดให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิที่ดีต่อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า
คู่ค้า ผู้ร่วมลงทุน สังคม สิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น รวมทังพิ
้ จารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแล
กิจการและแนวปฏิบตั ิที่ดีดงั กล่าวเป็ นประจาทุกปี
5.3 ทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ และจัดทาแนวทางการพัฒนากรรมการ ทัง้ คณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมชุดย่อย
5.3.1 กาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้ เป็ นไปตามโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบที่
เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม รวมทังให้
้ สอดคล้ อง
และเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
5.3.2 วางแผนงานหรื อแนวทางการพัฒนากรรมการในด้ านต่างๆ เช่น การพัฒนาความรู้ ที่ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ การวางแผนงาน Board Retreat ประจาปี และการพัฒนาในด้ านอื่นๆ แก่กรรมการ
5.3.3 ควบคุ ม ดู แ ลและติ ด ตามเพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า มี ก ารก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเพี ย งพอในการ
ประเมินผลการดาเนินงานของกรรมการเป็ นประจาทุกปี
5.4 จัดให้ มีนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
5.4.1 วางกรอบหรื อแนวทางในการกากับดูแลและการดาเนินงานต่างๆ ที่มีวตั ถุประสงค์และเกี่ยวข้ องกับ
การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของกลุม่ บริ ษัท
5.4.2 จัดทาและทบทวนนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
ติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และ
ให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5.5 พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลเป็ นประจาทุกปี
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6. การรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลมีหน้ าที่รายงานการปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยสม่าเสมอ
และจัดทารายงานการปฏิบัติหน้ าที่ในรอบปี ที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจาปี โดยระบุ เป้าหมาย ความ
รั บผิดชอบ ภารกิจที่ได้ ดาเนินการ และข้ อเสนอแนะที่สาคัญเกี่ยวกับงานด้ านการกากับดูแลบรรษัทภิบาล โดย
เปิ ดเผยข้ อมูล ดังนี ้
6.1 จานวนครัง้ ที่ประชุม
6.2 จานวนครัง้ ที่กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลเข้ าร่ วมประชุม
6.3 ผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
7. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลกาหนดให้ มีการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
กากับดูแลบรรษัทภิบาลเป็ นประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ ในรู ปแบบของการประเมินรายบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) และการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้ างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ ความ
เชื่ อมั่น ต่อผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องในการปฏิ บัติหน้ าที่ ของคณะกรรมการก ากับ ดูแ ลบรรษั ท ภิ บาลตามกรอบความ
รับผิดชอบอย่างครบถ้ วนและมีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี ้ คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลมีการพิจารณา
ทบทวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อร่ วมกันหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ ้น
กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลฉบับปรับปรุ งปี 2560-61 นี ้ ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ทังนี
้ ้ ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 17
กันยายน 2561 เป็ นต้ นไป
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