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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้ การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หาร ซึ่งเป็ นกลไกสาคัญหนึ่งในการกากับดูแลการบริ หาร
จัดการองค์กร และธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษัทได้
กาหนดไว้ เกิ ดประสิทธิ ภาพสูงสุดเพื่ อ สร้ างความเชื่ อมั่นให้ แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสีย ทุกฝ่ าย รวมทัง้ ก่อให้ เกิ ดความ
ชัดเจนในเรื่ องขอบเขตอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ และสาระสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นชอบให้ จดั ทากฎบัตรคณะกรรมการบริ หารขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของคณะกรรมการชุดดังกล่าวขึน้ เพื่อให้ แนวทางในการปฏิบัติหน้ าที่ แก่คณะกรรมการบริ หารให้ ถูกต้ องตาม
กฎหมายและสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้
2.1 คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการและผู้บริ หาร
จานวนหนึ่งที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยมีจานวนกรรมการบริ หารตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร ทังนี
้ ้
กรรมการผู้จดั การใหญ่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ หารโดยตาแหน่ง
2.2 คณะกรรมการบริ ษัท จะเลือกกรรมการบริ หารคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการ
บริ ษัทอาจเลือกกรรมการบริ หารคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริ หารก็ได้
3. คุณสมบัติ
3.1 กรรมการบริ หารจะต้ องเป็ นบุคคลที่ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจและสามารถอุทิศ
เวลาในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างเต็มที่
3.2 มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ ต้ อ งไม่ มี ลัก ษณะที่ แ สดงถึ งการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา
89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
4. วาระการดารงตาแหน่ งและค่ าตอบแทน
4.1 กรรมการบริ หารที่เป็ นกรรมการบริ ษัท มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษัทและเมื่อครบกาหนดตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
บริ ษัทอีกก็ได้
4.2 กรรมการบริ หารที่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ าที่ ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารของ
บริ ษัท เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื่น
4.3 นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการบริ หารพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
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(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริ ษัทหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด
หรื อมีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 89/3 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
4.4 กรณีกรรมการบริ หารคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษัท
4.5 ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเป็ นกรรมการบริ หารแทน เว้ นแต่
วาระของกรรมการบริ หารผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริ ษัทจะไม่แต่งตังกรรมการบริ
้
หารที่
ว่างลงทดแทนก็ ไ ด้ กรรมการบริ หารที่ ไ ด้ รับ การแต่งตัง้ ทดแทนจะอยู่ในตาแหน่ งได้ เพี ยงเท่ าวาระที่ ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการบริ หารซึง่ ทดแทน
4.6 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ หาร
ซึ่งพิจารณาจากปริ มาณงานและความรับผิดชอบ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ก่อนที่จะ
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
5. การประชุม
5.1 ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารเป็ นประจาทุกเดือน อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ หรื อตามความเหมาะสม
5.2 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ หาร ให้ ประธานกรรมการบริ หารหรื อเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
ในฐานะที่เป็ นผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายนาส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริ หารไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
กาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่
กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริ หารอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการคณะ
กรรมการบริ หารต้ องจัดเก็บสาเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ เป็ นหลักฐาน ซึง่ อาจ
พิจารณาจัดเก็บในรู ปข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
5.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการบริ หาร
ทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
5.4 ประธานที่ประชุมอาจกาหนดให้ กรรมการบริ หารเข้ าร่ วมประชุมและดาเนินการใดๆ ในการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้ องอยู่ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมต้ องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม ทังนี
้ ้
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องกระทาผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยด้ านสารสนเทศ โดยให้ มีการบันทึกเสียงหรื อทังเสี
้ ยงและภาพ แล้ วแต่กรณีของกรรมการทุกรายที่
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เข้ าร่ วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทังข้
้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว
และมี ร ะบบควบคุม การประชุ ม ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบพื น้ ฐานของการท างานเป็ น ไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

5.5
5.6
5.7

5.8

5.9

กรรมการบริ หารซึง่ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็ นไปตามเงื่อนไขใน
วรรคแรก ถือว่าเป็ นการเข้ าร่ วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์ประชุมได้ สาหรั บกรรมการซึ่งเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มิได้ อยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุมนัน้ ให้ ถือว่ากรรมการผู้นนั ้
เป็ นผู้ร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุม แต่ไม่สามารถนับเป็ นองค์ประชุมหรื อร่ วมออกเสียงลงคะแนนในวาระการ
ประชุมต่างๆ ได้ โดยประธานที่ประชุมอาจพิจารณาให้ เลขานุการคณะกรรมการบริ หารบันทึกความเห็นหรื อ
ข้ อเสนอแนะของกรรมการที่เป็ นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในรายงานการประชุมได้ ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริ หารและรองประธานกรรมการบริ หารไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม ให้ กรรมการที่เข้ า
ประชุมในครัง้ นัน้ เลือกกรรมการท่านใดท่านหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุม กรรมการบริ หารผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียโดยนัยสาคัญในเรื่ องที่พิจารณา ต้ องออกจากที่ประชุม
ระหว่างการพิจารณาเรื่ องนันๆ
้ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
การลงมติให้ ใช้ เสียงข้ างมาก ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริ หารมีสิทธิออกเสียงอีก 1
เสียงเพื่อเป็ นการชี ้ขาดและ เลขานุการคณะกรรมการบริ หารไม่มีสิทธิออกเสียง และหากมีกรรมการคัดค้ าน
มติดงั กล่าว ให้ บนั ทึกคาคัดค้ านไว้ ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ หารอาจเชิญ ผู้บริ หารอื่น เช่น กรรมการผู้จดั การ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทย่อย
หัวหน้ าส่วนงาน ที่ ป รึ ก ษาของกลุ่มบริ ษัท และ/หรื อบุคคลอื่นที่ เกี่ ย วข้ อง เข้ าร่ วมประชุมได้ ตามความ
เหมาะสม รวมถึง อาจพิจารณาให้ มีการประชุมแยกต่างหากร่ วมกับบุคคลอื่น หากเห็นว่ามีประเด็นหรื อ
ข้ อพิจารณาที่ควรหารื อกันเป็ นการเฉพาะ
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารทาหน้ าที่ ในการจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุมภายใน 14 วัน
รวมทัง้ จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

6. หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
6.1 กาหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน งบประมาณประจาปี และอานาจการบริ หารงาน
ต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
6.2 ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน
และงบประมาณประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับต่อ
สภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงให้ คาปรึ กษาและข้ อแนะนาการบริ หารจัดการแก่
ผู้บริ หารระดับสูง
6.3 พิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิ ด
บัญชีก้ ยู ืม จานา จานอง ค ้าประกันและธุรกรรมอื่นใด รวมถึงการซื ้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิที่ดินเพื่อการ
ทาธุรกรรมตามปกติของบริ ษัท ภายใต้ อานาจวงเงินที่ได้ กาหนดไว้
3

กฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร ฉบับปรับปรุงปี 2560 – 61

6.4 กาหนดโครงสร้ างองค์กรและการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ โดยครอบคลุมทัง้ เรื่ องการคัดเลือกการ
ฝึ กอบรม การว่าจ้ าง และการเลิกจ้ างพนักงานบริ ษัทที่เป็ นคณะผู้บริ หารหรื อผู้บริ หารระดับสูง โดยอาจ
มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริ ษัทหรื อกรรมการผู้จัดการของบริ ษัท ย่อยเป็ นผู้มีอานาจแทน
บริ ษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้ างแรงงาน
6.5 กากับดูแลและอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท และอาจแต่งตังหรื
้ อมอบหมายให้ บุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรื อหลายคนกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริ หารตามที่เห็นสมควรได้ โดย
คณะกรรมการบริ หารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจหรื อมอบอานาจช่วง ที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หารหรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร
สามารถอนุ มัติ ร ายการที่ ตนหรื อบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ งมี ส่วนได้ เสี ย หรื ออาจมี ความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ อื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อยของบริ ษัท ตามที่ นิ ยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ ง การอนุ มัติ ร ายการในลัก ษณะดัง กล่ า วจะต้ อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) เพื่ อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่
ข้ อบังคับของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยของบริ ษัทหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่
มีเงื่อนไขปกติทางธุรกิจที่มีการกาหนดขอบเขตที่ชดั เจน
6.6 พิจารณากลัน่ กรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริ ษัท ยกเว้ นงานที่อยู่ ภายใต้ อานาจหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ และ/หรื อเป็ นอานาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริ ษัทที่จะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองเพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง
6.7 พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารเป็ นประจาทุกปี
6.8 ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
7. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการบริ หารกาหนดให้ มีการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัททุกปี อย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้ ในรู ปแบบของการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และการประเมินรายคณะ ซึง่ อ้ างอิงจากแบบ
ประเมินของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรั พย์ ฯ เพื่ อ
พิจารณาทบทวนการปฏิบตั ิงาน ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนนาข้ อเสนอแนะมาปรับปรุ งและพัฒนาการ
ดาเนินงานต่อไป
กฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร ฉบับปรั บปรุ งปี 2560-61 นี ้ ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท ในการประชุม
คณะกรรมการบริ 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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