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กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและสรรหา
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ใ ห้ ความส าคัญ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จึ ง จั ด ให้ มี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาขึ ้น เพื่อทาหน้ าที่ในการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และรู ปแบบ
ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ ารับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตาม
วาระและผู้บริ หารระดับสูง ด้ วยความโปร่ งใส รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง
ผู้บริ หาร และพนักงาน ด้ วยความเป็ นธรรม สมเหตุสมผล ให้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
สร้ างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
2. องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้
2.1 คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2.2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 คน โดยอย่าง
น้ อย 1 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการกึง่ หนึง่ ต้ องเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
2.3 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาควรเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และ
แสดงความคิดเห็นได้ โดยอิสระ
3. คุณสมบัติ
3.1 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
3.2 เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อให้
การดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
4. วาระการดารงตาแหน่ งและค่ าตอบแทน
4.1 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษัท
และเมื่อครบกาหนดตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ าทาหน้ าที่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหาอีกก็ได้
4.2 นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้ างต้ น กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพ้ นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
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(3) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการบริ ษัท หรื อมีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษั ท มหาชน
จากัด หรื อ มีลักษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ จะได้ รับ ความไว้ วางใจให้ บริ หารจัด การ
กิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง
4.3 กรรมการพิ จ ารณาค่าตอบแทนและสรรหา คนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ ยื่ น ใบลาออกต่อประธาน
กรรมการบริ ษัท
4.4 ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ น
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาผู้
นัน้ เหลือน้ อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริ ษัทจะไม่แต่งตัง้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
แทนที่ว่างลงก็ได้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่ได้ รับการแต่งตังทดแทนจะอยู
้
่ในตาแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึง่ ตนแทน
4.5 คณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิ จารณาก าหนดค่ าตอบแทนของคณะกรรมการ
พิ จ ารณาค่ าตอบแทนและสรรหา ซึ่งพิ จ ารณาจากปริ มาณงานและความรั บ ผิ ดชอบ และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
5. การประชุม
5.1 ให้ มีก ารประชุมคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ าตอบแทนและสรรหาอย่ า งน้ อยปี ล ะ 2 ครั ง้ ทัง้ นี ้ ประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาอาจเรี ยกประชุมเพิ่มเติมเป็ นวาระพิเศษได้ ตามที่เห็นสมควร
5.2 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนและสรรหา ให้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาท่านใดท่านหนึ่ง (ในกรณีจาเป็ นรี บด่วน และประธานกรรมการติดภารกิจ
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้เรี ยกประชุมได้ ) และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หาในฐานะที่เป็ นผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมาย ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริ ษัทจะแจ้ ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านัน้ ก็ได้ ทัง้ นี ้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาอาจจัดส่ง
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาต้ องจัดเก็บ
สาเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ เป็ นหลักฐาน ซึง่ อาจพิจารณาจัดเก็บในรู ปข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
5.3 ประธานที่ประชุมอาจกาหนดให้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเข้ าร่ วมประชุมและดาเนินการใดๆ
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมอย่างน้ อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์
ประชุมต้ องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมต้ องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มี
การประชุม ทัง้ นี ้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องกระทาผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการ
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รั กษาความมัน่ คงปลอดภัยด้ านสารสนเทศ โดยให้ มีการบันทึกเสียงหรื อทัง้ เสียงและภาพ แล้ วแต่กรณี ของ
กรรมการทุกรายที่เข้ าร่ วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทังข้
้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจาก
บันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมต้ องมีองค์ประกอบพื ้นฐานของการทางานเป็ นไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

5.4
5.5
5.6

5.7
5.8
5.9

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึง่ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ
และเป็ นไปตามเงื่ อนไขในวรรคแรก ถือว่าเป็ นการเข้ าร่ วมประชุมอันสามารถนับเป็ นองค์ประชุมได้ สาหรั บ
กรรมการซึง่ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่มิได้ อยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม
นัน้ ให้ ถือว่ากรรมการผู้นนเป็
ั ้ นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม แต่ไม่สามารถนับเป็ นองค์ประชุมหรื อร่ วมออก
เสียงลงคะแนนในวาระการประชุมต่างๆ ได้ โดยประธานที่ประชุมอาจพิจารณาให้ เลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาบันทึกความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะของกรรมการที่เป็ นผู้ร่วมสังเกตการณ์ ใน
รายงานการประชุมได้ ตามความเหมาะสม
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม ให้ กรรมการที่เข้ า
ประชุมในครัง้ นัน้ เลือกกรรมการท่านใดท่านหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ในการลงมติออกเสียง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง
และใช้ ค ะแนนเสี ย งข้ า งมากเป็ น เกณฑ์ ในกรณี ที่ มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน ประธานกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและสรรหามีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็ นการชี ้ขาด และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาไม่มีสิทธิออกเสียง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีอานาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อผู้ที่ คณะกรรมการเห็นสมควร
เข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ข้อมูลหรื อชี ้แจงในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้
คณะกรรมการพิ จ ารณาค่าตอบแทนและสรรหามีอ านาจในการเชิ ญ บุ คคลภายนอกที่ มีค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญเป็ นที่ปรึกษาและเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทาหน้ าที่ในการจดบันทึกและจัดทารายงานการ
ประชุมภายใน 14 วัน รวมทัง้ จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

6. หน้ าที่และความรั บผิดชอบ
คณะกรรมการพิ จ ารณาค่าตอบแทนและสรรหาท าหน้ าที่ พิ จ ารณากลั่น กรองเรื่ อ งดังต่ อไปนี ้ ก่ อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.1 ด้ านการสรรหา
(1) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ
(2) พิจารณาโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้ มี
ความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริ ษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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(3) พิ จารณากาหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยคานึงถึงความหลากหลายทางด้ าน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
(4) สนับสนุนให้ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษัท
(5) พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริ ษัทที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตังตามความเหมาะสมหรื
้
อเมื่อมีตาแหน่งว่างลง
(6) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ในตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่และ
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท พร้ อมทังรายชื
้
่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้ รับการพิจารณาสืบทอดตาแหน่งอย่าง
สม่าเสมอ
(7) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
6.2 ด้ านการพิจารณาค่าตอบแทน
(1) เสนอความเห็ น ต่อคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ ย วกับ โครงสร้ างและองค์ ป ระกอบค่ าตอบแทนส าหรั บ
กรรมการเป็ นประจาทุกปี
(2) เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดย
เชื่ อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิ จ และผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทโดยรวม ทัง้ นี ้
นาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาเพื่อให้ ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(3) พิ จารณาค่าตอบแทนพิ เศษให้ กับกรรมการตามความเหมาะสม ภายในวงเงิ นที่ ได้ รับอนุมัติจ ากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(4) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส การปรับอัตราเงินเดือน ของผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หารและพนักงาน ให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
(5) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
6.3 พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นประจาทุกปี
6.4 จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึง่ ลงนามโดยประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อเปิ ดเผยในรายงานประจาปี ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
7. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและสรรหาก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท าแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ข อง
คณะกรรมการบริ ษัททุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ในรู ปแบบของการประเมินรายบุคคลและการประเมินรายคณะ
ซึ่งอ้ างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปี ที่ผ่านมา
กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาฉบับปรับปรุ งปี 2560-61 นี ้ ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ทังนี
้ ้ ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั้
วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็ นต้ นไป
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