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วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ปี 2555 - 2557

วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ 

ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
สินค้า : 

สร้างสรรค์สินค้าที่คิดทุกเม็ด ครบทุกมุม คุ้มทุกเมตร (Inspiring)   

สังคมและสิ่งแวดล้อม :
สร้างจิตส�านึก แบ่งปัน ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม (Caring)

พนักงาน :
ส่งเสริมความก้าวหน้า คิดนอกกรอบ (Proactive) 

ผู้ถือหุ้น :
สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่อง และมั่นคงภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (Reliable)
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รายงานประจำาปี 2555

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท	 บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จำ�กัด	(	มห�ชน	)	(	“	บริษัทฯ	”	)	

ชื่อภาษาอังกฤษ	 Univentures	Public	Company	Limited	หรือ	“	UV	”

เลขทะเบียนบริษัท	 ทะเบียนเลขที่	0107537001030	

ประเภทธุรกิจ	 ลงทุนและพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

หมวดธุรกิจ	 พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์

กลุ่มอุตสาหกรรม	 อสังห�ริมทรัพย์และก่อสร้�ง

ทุนจดทะเบียน	 4,044,770,615	บ�ท

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	 1,911,926,537	บ�ท

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	 1	บ�ท

ข้อจำากัดการถือหุ้นต่างด้าว	 ร้อยละ	49

ที่ตั้งสำานักงาน	 เลขที่	57	ป�ร์คเวนเชอร์	อีโคเพล็กซ์	ชั้น	22	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	

	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมห�นคร	10330	

	 โทรศัพท์	:	 0	2643	7100

	 โทรส�ร	:		 0	2255	9418

	 เว็บไซต์	:		 www.univentures.co.th	

บุคคลอ้างอิง

นักลงทุนสัมพันธ์	 น�ยสถ�พร	อมรวรพักตร์	(ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร	ด้�นก�รเงิน	งบประม�ณและบัญชี)

	 โทรศัพท์	:		 0	2643	7100	

	 โทรส�ร	:		 0	2256	0639

	 e-mail	:		 investor_relations@univentures.co.th

ผู้สอบบัญชี	 น�งส�วนิตย�	เชษฐโชติรส	ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต	เลขทะเบียน	4439	

	 บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จำ�กัด

	 อ�ค�รเอ็มไพร์ท�วเวอร์	ชั้น	50	-	51	เลขที่	195	ถนนส�ทรใต้	กรุงเทพมห�นคร

	 โทรศัพท์	:		 0	2677	2000

	 โทรส�ร	:		 0	2677	2222

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท	ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	

	 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 62	ถนนรัชด�ภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมห�นคร	10110

	 โทรศัพท์	:		 0	2229	2800	Call	Center	:	0	2229	2888	

	 โทรส�ร		:		 0	2359	1259

ข้อมูลทั่วไป



4 ข้อมูลท�งก�รเงินที่สำ�คัญ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555 2554 2553

ผลการดำาเนินงาน 

ร�ยได้จ�กก�รข�ย	บริก�รและให้เช่� ล้�นบ�ท 	4,386.66	 	3,602.05	 	2,269.72	

ร�ยได้รวม ล้�นบ�ท 	5,485.27	 	3,623.33	 	2,287.76	

ต้นทุนข�ย	บริก�รและให้เช่� ล้�นบ�ท 	3,490.34	 	2,802.08	 	1,859.96	

กำ�ไรขั้นต้น ล้�นบ�ท 	896.32	 	799.97	 	409.76	

กำ�ไรจ�กก�รให้เช่�ต�มสัญญ�ท�งก�รเงิน ล้�นบ�ท 	168.96	  -  - 

กำ�ไรสุทธิ ล้�นบ�ท 	352.49	 	206.10	 	112.02	

กำ�ไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้น ล้�นบ�ท 	211.95	 	63.09	 	56.72	

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม ล้�นบ�ท 	21,252.85	 	6,871.98	 	5,113.14	

หนี้สินรวม ล้�นบ�ท 	11,291.42	 	4,639.33	 	2,884.23	

ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว ล้�นบ�ท 	1,911.93	 	764.77	 	764.77	

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ล้�นบ�ท 	7,043.27	 	1,812.05	 	1,946.77	

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้�นบ�ท 	9,961.43	 	2,232.65	 	2,228.91	

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ล้�นบ�ท 	1,101.57	 	237.71	 	180.36	

ข้อมูลต่อหุ้น

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น บ�ท 	0.265	 	0.082	 	0.074	

เงินปันผลต่อหุ้น บ�ท 	0.022	 	0.060	 	0.050	

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น	 บ�ท 	5.21	 	2.92	 	2.91	

มูลค่�ที่ตร�ไว้ต่อหุ้น	 บ�ท 	1.00	 	1.00	 	1.00	

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น ร้อยละ 	20.43	 	22.21	 	18.05	

อัตร�หมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่� 	0.39	 	0.61	 	0.52	

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์รวม ร้อยละ 	2.51	 	3.48	 	2.52	

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 	3.54	 	9.56	 	5.03	

อัตร�ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 	3.01	 	3.48	 	2.91	

อัตร�ส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่� 	1.13	 	2.08	 	1.29	

ระยะเวล�ข�ยสินค้�เฉลี่ย วัน 	31.62	 	14.22	 	10.00	

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย วัน 	69.71	 	57.35	 	62.00	

ระยะเวล�จ่�ยชำ�ระหนี้เฉลี่ย วัน 	32.75	 	57.81	 	78.65	

อัตราการเติบโต

สินทรัพย์รวม ร้อยละ 	209.27	 	38.39	 	35.86	

หนี้สินรวม ร้อยละ 	143.38	 	60.85	 	77.44	

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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ข้อมูลท�งก�รเงินที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

สวนของผูถือหุนบริษัท
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6 คณะกรรมก�รบริษัท
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คณะกรรมก�รบริษัท



8 ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร



9

รายงานประจำาปี 2555

ส�รจ�กประธ�นอำ�นวยก�ร



10 ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ



14 ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์
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ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์
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ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์



18 ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์
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ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์



20 ธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีอ๊อกไซด์
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คว�มรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)



22 คว�มรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)
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คว�มรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)



24 คว�มรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)
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คว�มรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)



26 คว�มรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)
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วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน
ผลการดำาเนินงาน – ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ ปี 2555 ปี 2554 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

ร�ยได้ข�ย	บริก�รและให้เช่� 4,386.7 3,602.0 784.7 22%
ต้นทุนข�ย	บริก�รและให้เช่� 3,490.3 2,802.1 688.2 25%
กำาไรขั้นต้น 896.4 799.9 96.5 12%
กำ�ไรจ�กก�รให้เช่�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน 169.0 - 169.0 100%
ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร 556.0 468.8 87.2 19%
กำาไรจากการดำาเนินงาน 509.4 331.1 178.3 54%
ร�ยได้อื่น 86.5 21.3 65.2 306%

กำาไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 595.9 352.4 243.5 69%

ต้นทุนท�งก�รเงิน 141.2 31.8 109.4 344%

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ 102.2 114.5 (12.3) (11%)

กำาไรสำาหรับปี 352.5 206.1 146.4 71%

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี-สุทธิจ�กภ�ษี - - - -

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 352.5 206.1 146.4 71%

การแบ่งปันกำาไร

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 212.0 63.1 148.9 236%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม 140.5 143.0 (2.5) (2%)

บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)	(“บริษัทฯ”)	มีร�ยได้สำ�หรับปี	

2555	จำ�นวน	4,386.7	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจำ�นวน	784.7	ล้�นบ�ท	คิด

เป็นอัตร�ก�รเติบโต	 ร้อยละ	 22	 จ�กปี	 2554	 เนื่องจ�กร�ยได้จ�ก

ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 31	 ถึงแม้ว่�ร�ยได้จ�กธุรกิจ

สังกะสีอ๊อกไซด์	 จะลดลงประม�ณร้อยละ	 3	 เนื่องจ�ก	 ก�รลดลง

ของร�ค�ข�ยสินค้�ของตล�ดโลกซึ่งสอดคล้องกับร�ค�สังกะสีแท่ง

ในตล�ดโลกที่ปรับลดลงจ�กปี	2554	และมีกำ�ไรขั้นต้นจำ�นวน	896.4	

ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจำ�นวน	96.5	ล้�นบ�ท	หรือ	ร้อยละ	12	เนื่องจ�ก	

กำ�ไรขั้นต้นของธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ยประเภทคอนโดมิเนียม

เพิ่มสูงขึ้น	

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจาก 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่

หน่วย:	ล้�นบ�ท

ประเภทรายได้ ปี 2555 ร้อยละ ปี 2554 ร้อยละ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

1)	ธุรกิจพัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ 3,371.3 77 2,575.1 72 796.2 31

2)	ธุรกิจผลิตสังกะสีอ๊อกไซด์ 961.8 22 986.0 27 (24.2) (3)

3)	อื่นๆ 53.6 1 40.9 1 12.7 31

รวม 4,386.7 100 3,602.0 100 784.7 22

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ร�ยได้จ�กธรุกจิพฒัน�อสงัห�รมิทรพัย์เพิม่ขึน้จำ�นวน	796.2	ล้�นบ�ท	

คิดเป็นร้อยละ	31	ส่วนใหญ่เกิดจ�ก

อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
ร�ยได้จ�กอสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ยเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน	จำ�นวน	596.9	

ล้�นบ�ท	คิดเป็นร้อยละ	23	ส่วนใหญ่เกิดจ�กร�ยได้จ�กโอนห้องชุด

ในปี	2555	จำ�นวน	3,111.9	ล้�นบ�ท	ซึ่ง	เพิ่มขึ้นจ�กยอดร�ยได้ของ

ปีก่อน	จำ�นวน	567.0	ล้�นบ�ท	โดยใน	ปี	2555	บริษัทฯ	มีก�รรับรู้

ร�ยได้จ�กก�รโอนห้องชดุจำ�นวน	1,619	ยนูติ	จ�กโครงก�ร	ย	ูดไีลท์	

@	บ�งซื่อ	สเตชั่น	จำ�นวน	562	ยูนิต,	โครงก�ร	ยู	ดีไลท์	@	อ่อนนุช	

สเตชั่น	จำ�นวน	773	ยูนิต,	โครงก�ร	ยู	ดีไลท์	@	จัตุจักร	สเตชั่น	

จำ�นวน	272	ยูนิต,	โครงก�ร	ยู	ดีไลท์	@	ห้วยขว�ง	สเตชั่น	จำ�นวน	

12	ยูนิต	 เปรียบเทียบกับปี	2554	บริษัทฯ	มีก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�ร

โอนห้องชุด	จำ�นวน	1,236	ยูนิต	
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทอาคารสำานักงาน 
บรษิทัฯ	มรี�ยได้จ�กให้เช่�อ�ค�รสำ�นกัง�น	ป�ร์คเวนเชอร์	อโีคเพลก็ซ์ 

ซึ่งเป็นอ�ค�รสำ�นักง�นเกรดเอ	 ซึ่งก่อสร้�งเสร็จในเดือนกันย�ยน	

2554	 บริษัทฯ	 มีก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รให้เช่�พื้นที่ในอ�ค�รส่วน

สำ�นักง�นและร้�นค้�	จำ�นวน	133.7	ล้�นบ�ท	จ�กก�รให้เช่�พื้นที่

เฉลี่ยประม�ณร้อยละ	44	ของพื้นที่เช่�ทั้งหมด	(คิดสะสมตั้งแต่ต้นปี	

2555	ถึง	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2555)	และมีผู้เช่�ที่เซ็นสัญญ�เช่�และ

จ่�ยเงนิมดัจำ�แล้ว	แต่ยงัมไิด้เข้�พืน้ทีอ่กีร้อยละ	35	ดงันัน้	บรษิทัฯ	มี

ก�รให้เช่�พืน้ทีส่ำ�นกัง�นและร้�นค้�รวมแล้วร้อยละ	79	ของพ้ืนท่ีเช่�

ทั้งหมด	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2555	นอกจ�กนี้	กิจก�รได้รับ

รู้ร�ยได้จ�กก�รให้เช่�อ�ค�รสำ�นักง�นของ	กลุ่มบริษัท	แผ่นดินทอง

เพิ่ม	จำ�นวน	72.1	ล้�นบ�ท

ธุรกิจผลิตสังกะสีอ๊อกไซด์ 
บริษัทฯ	มีร�ยได้จ�กธุรกิจสังกะสีอ๊อกไซด์	จำ�นวน	961.8	ล้�นบ�ท	

ลดลงจ�กปีก่อน	จำ�นวน	24.2	ล้�นบ�ท	คิดเป็นร้อยละ	2	เนื่องจ�ก

ก�รลดลงของร�ค�ข�ยสินค้�ของตล�ดโลกซ่ึงสอดคล้องกับร�ค�

สงักะสแีท่งในตล�ดโลกทีป่รบัลดลงจ�กปี	2554	ประม�ณ	319	เหรยีญ 

ดอลล่�ร์สหรัฐต่อตัน

กำาไรขั้นต้น
กำ�ไรขั้นต้นจำ�นวน	896.4	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน	จำ�นวน	96.5	

ล้�นบ�ท	 หรือร้อยละ	 12	 ส่วนใหญ่เนื่องจ�กกำ�ไรขั้นต้นของธุรกิจ

อสงัห�รมิทรพัย์เพือ่ข�ยประเภทคอนโดมเินยีมเพิม่สงูขึน้จำ�นวน	92.3	

ล้�นบ�ท

กำาไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
ในระหว่�งปี	2555	บริษัทฯ	ได้ส่งมอบพื้นที่ให้เช่�ส่วนของโรงแรมให้

กับบริษัท	 ทีซีซี	 ลักซ์ชูรี่โฮเทลส์	 แอนด์รีสอร์ท	 จำ�กัด	 ซึ่งได้เช่�พื้น

ที่บริษัทฯ	 ระยะย�วโดยเป็นสิทธิก�รเช่�	 30	 ปี	 และมีร�ยได้ค่�เช่�

ทั้งหมดต�มสัญญ�เช่�	 30	 ปี	 จำ�นวน	 1,476.3	 ล้�นบ�ท	 ซึ่งรับม�

ล่วงหน้�แล้วท้ังหมด	เนือ่งจ�กร�ยก�รดงักล่�ว	จดัเป็นสญัญ�เช่�ก�ร

เงินท่ีทำ�ให้เกิดก�รโอนคว�มเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบ

ทั้งหมดที่บริษัทฯ	พึงได้รับจ�กสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่�	ไม่ว่�ในที่สุดก�ร

โอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่	 ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี	 ฉบับที่	 17	

(ปรับปรงุ	2552)	เรือ่ง	สญัญ�เช่�	บรษิทัฯ	จงึรบัรูร้�ยได้จ�กให้เช่�ต�ม

สัญญ�เช่�ท�งก�รเงินจำ�นวน	1,012.1	ล้�นบ�ท	พร้อมต้นทุนจำ�นวน	

843.1	ล้�นบ�ท	ณ	วนัทีส่่งมอบพืน้ที	่มผีลทำ�ให้เกดิกำ�ไรจ�กร�ยก�ร

ดังกล่�วจำ�นวน	169.0	ล้�นบ�ท	ซึ่งเป็นร�ยก�รที่รับรู้เพียงครั้งเดียว	

สำ�หรับร�ยได้ค่�เช่�รับล่วงหน้�ส่วนที่เหลืออีก	 464.2	 ล้�นบ�ท	 จะ

ทยอยรับรู้เป็นร�ยได้ต�มสัญญ�เช่�ระยะเวล�	30	ปี

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบรหิ�ร	จำ�นวน	556.0	ล้�นบ�ท	เพิม่ขึน้จ�ก

ปีก่อน	จำ�นวน	87.2	ล้�นบ�ท	จ�กปี	2554	ส่วนใหญ่เกิดจ�ก	ค่�ใช้

จ่�ยในก�รข�ยเพิ่มขึ้น	 49.0	 ล้�นบ�ท	 ต�มก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�ร

โอนห้องท่ีเพิ่มขึ้นของอสังห�ริมทรัพย์เพื่อข�ยประเภทคอนโดมิเนียม	

นอกจ�กนี้	ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รของ	บริษัท	แผ่นดินทอง	

พรอ็พเพอร์ตี	้ดเีวลลอปเม้นท์	จำ�กดั	(มห�ชน)	และบรษิทัย่อย	สำ�หรบั

ช่วงเวล�ตั้งแต่เกิดก�รรวมกิจก�ร	จำ�นวน	36.0	ล้�นบ�ท	

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทนุท�งก�รเงนิ	จำ�นวน	141.2	ล้�นบ�ท	เพิม่ขึน้จ�กปีก่อน	จำ�นวน	

109.4	ล้�นบ�ท	หรือร้อยละ	344	ส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รรับรู้ดอกเบี้ย

จ่�ยโครงก�รป�ร์คเวนเชอร์	อโีคเพลก็ซ์	เป็นค่�ใช้จ่�ย	ซึง่เพิม่ขึน้จ�ก

ปีก่อนจำ�นวน	 69.4	 ล้�นบ�ท	 ในขณะที่บริษัทรับรู้ดอกเบี้ยจ่�ยส่วน

ใหญ่เป็นต้นทุนของโครงก�รในปีก่อน	 เนื่องจ�กโครงก�รดังกล่�วอยู่

ระหว่�งก�รก่อสร้�ง	และดอกเบีย้จ่�ยจ�กของกลุม่บรษิทั	แผ่นดนิทอง	

จำ�นวน	22.4	ล้�นบ�ท	ซึ่งเกิดจ�กก�รรวมกิจก�รดังกล่�วในงบก�ร

เงินรวมของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่�ใช้จ่�ยภ�ษเีงนิได้	102.2	ล้�นบ�ท	ลดลงจ�กปี	2554	จำ�นวน	12.3	

ล้�นบ�ท	หรือร้อยละ	11	

กำาไรสุทธิ
กำ�ไรสำ�หรับปี	จำ�นวน	352.5	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจ�กปี	2554	จำ�นวน	

146.4	ล้�นบ�ท	หรือร้อยละ	71	ส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รรับรู้กำ�ไรจ�ก

ก�รให้เช่�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน	จำ�นวน	169.0	ล้�นบ�ท	

กำาไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	จำ�นวน	212.0	ล้�นบ�ท	(หรือคิด

เป็น	 0.265	 บ�ทต่อหุ้น)	 เพิ่มขึ้นจำ�นวน	 148.9	 ล้�นบ�ท	 หรือร้อย

ละ	 236	 จ�กจำ�นวน	 63.1	 ล้�นบ�ท	 (หรือคิดเป็น	 0.082	 บ�ทต่อ

หุ้น)	ในปี	2554
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หน่วย: ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงินรวม (แสดงเฉพาะรายการสำาคัญ)

หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2554

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)
ร้อยละ

สินทรัพย์

โครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ระหว่�งก�รพัฒน� 3,198.5 2,714.4 484.1 18%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,605.1 3,891.4 1,713.7 44%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 653.5 1.8 651.7 36,206%

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน 9,416.8 2,078.5 7,338.3 353%

ที่ดิน	อ�ค�ร	และอุปกรณ์-สุทธิ 2,693.2 545.0 2,148.2 394%

ค่�เช่�จ่�ยล่วงหน้� 2,440.7 298.3 2,142.4 718%

รวมสินทรัพย์ 21,252.9 6,872.0 14,380.9 209%

หนี้สิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน 295.8 357.0 (61.2) (17%)

เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้� 386.1 181.3 204.8 113%

เงินกู้ระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงินที่กำ�หนดชำ�ระภ�ยใน	1	ปี 2,333.3 721.6 1,611.7 223%

ค่�เช่�รับล่วงหน้�จ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันที่กำ�หนดรับรู้ภ�ยใน	1	ปี 52.6 886.7 (834.1) (94%)

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,102.2 2,609.9 1,492.3 57%

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน 3,454.7 1,429.5 2,025.2 142%

ค่�เช่�รับล่วงหน้�จ�กกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 1,421.6 453.3 968.3 214%

ประม�ณก�รหนี้สินระยะย�ว 1,137.8 - 1,137.8 100%

หนี้สินภ�ษีจ�กก�รรวมธุรกิจ 521.2 - 521.2 100%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,189.2 2,029.4 5,159.8 254%

รวมหนี้สิน 11,291.4 4,639.3 6,652.1 143%

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 7,043.3 1,812.1 5,231.2 289%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม 2,918.2 420.6 2,497.6 594%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,961.5 2,232.7 7,728.8 346%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 21,252.9 6,872.0 14,380.9 209%

สินทรัพย์
ณ	วนัที	่31	ธนัว�คม	พ.ศ.	2555	สนิทรพัย์มมีลูค่�รวมทัง้สิน้	21,252.9	

ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจ�กสิ้นปี	2554	จำ�นวน	14,380.9	ล้�นบ�ท	หรือคิด

เป็นอัตร�เพิ่มขึ้นร้อยละ	209	เนื่องจ�ก

	 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น	1,713.7	ล้�นบ�ท	คิดเป็นร้อยละ	44	

ซ่ึงเกดิจ�กมเีงนิสดและร�ยก�รเทยีบเท่�เงนิสดเพิม่ขึน้จ�กปีก่อน	

จำ�นวน	 863.9	 ล้�นบ�ท	 ประกอบกับโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์

ระหว่�งก�รพัฒน�เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน	 484.1	 ล้�นบ�ท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	18

	 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนเพิ่มขึ้น	 7,338.3	 ล้�นบ�ท	 คิด

เป็นร้อยละ	353	ส�เหตุหลักเกิดจ�กเข้�ซื้อหุ้นธุรกิจ	กลุ่มบริษัท	

แผ่นดินทอง	ม�เป็นบริษัทในเครือ	ทำ�ให้อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�ร

ลงทุนเพิ่มขึ้นจำ�นวน	6,732.9	ล้�นบ�ท

	 ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน	จำ�นวน	2,148.2	ล้�น

บ�ท	คดิเป็นร้อยละ	394	ส�เหตหุลกัเกดิจ�กเข้�ซือ้หุน้ธรุกจิ	กลุม่

บรษิทั	แผ่นดินทอง	ม�เป็นบรษิทัในเครอื	ทำ�ให้	ท่ีดิน	อ�ค�รและ

อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำ�นวน	2,143.5	ล้�นบ�ท

	 ค่�เช่�จ่�ยล่วงหน้�	เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน	จำ�นวน	2,142.4	ล้�นบ�ท	

คดิเป็นร้อยละ	718	ส�เหตหุลกัเกดิจ�กเข้�ซือ้หุน้ธรุกจิ	กลุม่บรษิทั	

แผ่นดินทอง	ม�เป็นบริษัทในเครือ	ทำ�ให้ค่�เช่�จ่�ยล่วงหน้�	เพิ่ม

ขึ้นจำ�นวน	2,163.1	ล้�นบ�ท
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รายงานประจำาปี 2555

หนี้สิน
ณ	วันที่	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2555	หนี้สินรวมมีจำ�นวน	11,291.4	ล้�น

บ�ท	เพิ่มขึ้นจ�กสิ้นปี	2554	จำ�นวน	6,652.1	ล้�นบ�ท	หรือคิดเป็น

ร้อยละ	143	เนื่องจ�ก

	 ก�รเพิ่มข้ึนของเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน	 จำ�นวน	

3,636.9	ล้�นบ�ท

	 ประม�ณก�รหนี้สินระยะย�ว	 เพิ่มขึ้นจ�กสิ้นปี	 2554	 จำ�นวน	

1,137.8	ล้�นบ�ท	ซึ่งเป็นภ�ระผูกพันในปัจจุบันสำ�หรับก�รเรียก

ร้องค่�ปรบัจ�กก�รผิดสญัญ�กบัลกูค้�หล�ยร�ยและผูใ้ห้เช่�ทีด่นิ

ร�ยหนึง่	รวมทัง้ภ�ระภ�ษทีีต้่องนำ�ส่งของ	กลุม่บรษิทั	แผ่นดินทอง	

	 หนี้สินภ�ระภ�ษีเงินได้จ�กก�รรวมธุรกิจเพิ่มขึ้นจ�กสิ้นปี	 2554	

จำ�นวน	521.2	ล้�นบ�ท	ซึ่งเป็นของ	กลุ่มบริษัท	แผ่นดินทอง

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ณ	 วันที่	 31	 ธันว�คม	 พ.ศ.	 2555	 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 มี

จำ�นวนรวม	7,043.3	ล้�นบ�ท	เพิม่ขึน้จ�กสิน้ปี	2554	จำ�นวน	5,231.2	

ล้�นบ�ท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 289	 เนื่องจ�ก	 กิจก�รมีก�รเพิ่มทุน	

จำ�นวน	5,735.8	ประกอบกบัสทุธจิ�กผลประกอบก�รสำ�หรบัปีในส่วน

ของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 จำ�นวน	 212.0	ล้�นบ�ท	และเงินปันผลจ่�ย

จำ�นวน	45.9	ล้�นบ�ท

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำ�น�จควบคุมเพิ่มขึ้น	 2,497.6	 ล้�นบ�ท	 หรือคิด

เป็นร้อยละ	594	จ�กสิ้นปี	2554	ส่วนใหญ่เกิดจ�กส่วนได้เสียที่ไม่มี

อำ�น�จควบคุมจ�กก�รเข้�ซื้อหุ้นธุรกิจ	กลุ่มบริษัท	แผ่นดินทอง	ม�

เป็นบริษัทในเครือ

สภาพคล่อง
สภ�พคล่องของบริษัทฯ	สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	ธันว�คม	2555	มี

กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำ�นวน	 863.9	 ล้�นบ�ท	 โดย	 บริษัทฯ	 มี

เงินสดสุทธิต้นปีที่ยกม�จ�กสิ้นปี	2554	จำ�นวน	237.7	ล้�นบ�ท	เป็น

ผลให้เงินสดสุทธิสิ้นปีเท่�กับ	 1,101.6	 ล้�นบ�ท	 ทั้งนี้	 ร�ยละเอียด

กระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม	มีดังนี้

	ล้�นบ�ท

กระแสเงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น	-	ก่อนก�รเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�น 798.8

กระแสเงินสดสุทธิได้ม�ในกิจกรรมดำ�เนินง�น 166.4

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,284.6)

กระแสเงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมจัดห�เงิน 4,982.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่างปี-สุทธิ 863.9

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี-สุทธิ 	237.7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี-สุทธิ 1,101.6

กระแสเงินสดได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น	–	ก่อนก�รเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�น	จำ�นวน	798.8	ล้�นบ�ท	เป็นกระแส

เงินสดทีไ่ด้จ�กก�รดำ�เนนิง�นสำ�หรบัปีสิน้สดุวนัที่	31	ธนัว�คม	2555	

อย่�งแท้จริง	 ซึ่งม�จ�กกำ�ไรสำ�หรับปี	 และปรับปรุงร�ยก�รท่ีไม่ใช่

เงินสดจ�กค่�เสื่อมร�ค�และร�ยก�รตัดบัญชี

กระแสเงนิสดสทุธไิด้ม�ในกจิกรรมดำ�เนนิง�น	จำ�นวน	166.4	ล้�นบ�ท 

ม�จ�กกระแสเงินสดท่ีได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น	 –	 ก่อนก�ร

เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�น	 ปรับปรุงด้วยก�ร

เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�น	ซึ่งร�ยก�รสำ�คัญม�

จ�กก�รใช้ไปในโครงก�รอสังห�ริมทรัพย์ระหว่�งก�รพัฒน�	จำ�นวน	

635.0	 ล้�นบ�ท	 ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ดำ�เนินง�น	 และแสดงเป็นส่วน

หนึ่งของสินทรัพย์หมุนเวียน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	จำ�นวน	4,284.6	ล้�นบ�ท	

ส่วนใหญ่เป็นเงินสดจ่�ยเพื่อก�รรวมธุรกิจ	จำ�นวน	3,412.6	ล้�นบ�ท 

และ	 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนของบริษัทฯ	 เพิ่มขึ้นจำ�นวน

ประม�ณ	 851.1	 ล้�นบ�ท	 และใช้ไปในก�รซื้อสินทรัพย์ถ�วรของ 

บริษัทฯ	ประม�ณ	98.8	ล้�นบ�ท

กระแสเงนิสดสทุธไิด้ม�จ�กกจิกรรมจดัห�เงนิ	จำ�นวน	4,982.1	ล้�นบ�ท 

ส่วนใหญ่เป็นเงนิสดรบัจ�กก�รออกหุ้นส�มัญ	จำ�นวน	5,735.8	ล้�นบ�ท 

โดยสรุปบริษัทฯ	 มีฐ�นะก�รเงินที่แข็งแกร่งทั้งในส่วนสภ�พคล่อง	

อัตร�หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	และอัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปี	 2554	ทำ�ให้มีผู้ประกอบก�รร�ยเดิมจำ�นวนไม่น้อยที่ปรับแผนก�ร

ลงทุน	โดยลดสัดส่วนก�รพัฒน�โครงก�รบ้�นเดี่ยว	และ	ท�วน์เฮ้�ส์	

ม�เป็นคอนโดมิเนียม

ในส่วนของ	บรษิทั	แกรนด์	ยนูติี	้ดเิวลลอ็ปเมนท์	จำ�กดั	ได้มกี�รปรบั

ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภ�พตล�ด	 และสภ�วะแข่งขัน

ท่ีสูงขึ้น	 ประกอบกับคว�มต้องก�รท่ีอยู่อ�ศัยไม่เกิน	 2	 ล้�นบ�ท	 

ท่ีมีเข้�ม�อย่�งต่อเนื่อง	 ทำ�ให้บริษัทฯ	 ได้พัฒน�โครงก�รใหม่	 

ภ�ยใต้ชือ่แบรนด์	Condo	U	(คอนโด	ย)ู	ซึง่เป็นสนิค้�รปูแบบห้องชดุ	

1	ห้องนอน	ขน�ดพืน้ทีใ่ช้สอย	31	ต�ร�งเมตร	ในช่วงร�ค�	ตร.ม.	ละ	

45,000	–	60,000	บ�ท	ซึง่ได้เปิดตวัโครงก�ร	คอนโด	ย	ู@	หวัหม�ก	

สเตชั่น	 ในช่วงต้นไตรม�สที่	 2	 มียอดข�ยสูงถึงร้อยละ	 98	 ภ�ยใน	 

4	 เดือน	 และในไตรม�สท่ี	 3	 บริษัทฯ	 ได้เข้�ไปทำ�ตล�ดในโซนรัช

โยธิน	ซึ่งถือเป็นทำ�เลใหม่สำ�หรับบริษัทฯ	โดยกำ�หนดเปิดตัวโครงก�ร	 

คอนโด	ยู	 รัชโยธิน	 และโครงก�ร	ยู	 ดีไลท์	@	พหลโยธิน	สเตชั่น	

พร้อมกันทั้ง	 2	 โครงก�ร	 ที่สำ�นักง�นใหญ่	 อ�ค�รป�ร์ค	 เวนเชอร์	

อีโคเพล็กซ์	 และโครงก�รสุดท้�ยที่เปิดในไตรม�สที่	 4	 ของปี	 2555	

โครงก�ร	ยู	ดีไลท์	 รัตน�ธิเบศร์	 รวมจำ�นวน	4	 โครงก�ร	ที่ได้เปิด

โครงก�รใหม่ในปี	2555	

3  ความเสี่ยงด้านต้นทุน
 การพัฒนาโครงการ

ร�ค�วัสดุก่อสร้�งโดยรวมเฉลี่ยในปี	 2555	 มีก�รปรับตัวสูงขึ้นจ�กปี	

2554	 โดยปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ	 5.0-7.0	 ส่งผลให้ต้นทุนก�รผลิตสูง

ขึ้น	 บริษัทฯ	 ได้ปรับแผนและมีก�รบริห�รจัดก�รง�นก่อสร้�งอ�ค�ร

ร่วมกับผู้รับเหม�โครงก�รอย่�งใกล้ชิด	ทั้งในส่วนก�รออกแบบ	และ

ก�รเลือกใช้วัสดุเพื่อควบคุมต้นทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	และก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อโครงก�รน้อยที่สุด	 โดยบริษัทฯ	 ได้เตรียมและว�งแผน

ล่วงหน้�กบัผูร้บัเหม�โครงก�รล่วงหน้�	ท้ังในเรือ่งของวสัดแุละแรงง�น	 

อย่�งไรกต็�มหลงัจ�กเหตกุ�รณ์อทุกภยัช่วงปล�ยปี	2554	ถงึต้นปี	2555	 

ผู ้ประกอบก�รหล�ยร�ยได้เริ่มพัฒน�โครงก�รคอนโดมิเนียม	 

เพื่อกระจ�ยคว�มเสี่ยงของยอดข�ย	 มีผลทำ�ให้ร�ค�ท่ีดินในช่วง

ปี	 2555	 มีก�รปรับร�ค�เพิ่มขึ้นเป็นอย่�งม�ก	 โดยเฉพ�ะต�มแนว

รถไฟฟ้�ส่วนต่อขย�ยที่ใกล้จะแล้วเสร็จ	ท�งบริษัทฯ	ก็ได้ปรับตัวโดย

มองห�ทำ�เลใหม่ทีม่ศีกัยภ�พ	เช่น	ถนนหวัหม�ก	และถนนพหลโยธนิ	

ในซอยเสน�	เป็นต้น

ผลกระทบจากธุรกิจ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ :

1  ความเสี่ยงจากปัญหาด้านการเมือง
 และภาวะเศรษฐกิจ

ปี	2555	ยังคงเป็นปีที่มีปัจจัยคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญและส่งผลกระทบต่อ

ตล�ดอสังห�ริมทรัพย์	 ได้แก่	 นโยบ�ยเพิ่มค่�แรงขั้นแรงขั้นตำ่�ที่จะ

เริ่มจะมีผลบังคับใช้เดือน	1	มกร�คม	2556	ก�รข�ดแคลนแรงง�น

ทั้งจ�กภ�คเอกชนท่ีมีก�รก�รเปิดโครงก�รใหม่	 และภ�ครัฐบ�ลที่มี

ก�รอนุมัติโครงก�รระบบส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ	 ม�กขึ้น	 ก�รปรับขึ้น

ของร�ค�วัสดกุ่อสร้�ง	รวมถงึร�ค�ทีด่นิทีส่งูขึน้	และมปัีจจยัภ�ยนอก

ต่�งๆ	เช่น	วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป	ก�รเข้�ร่วมประช�คมเศรษฐกิจ

อ�เซียน	 (AEC)	 ที่จะส่งเสริม	 และกระตุ้นให้เกิดก�รบริโภคม�กขึ้น

ด้วยประช�กรกว่�	600	ล้�นคน	จ�ก	10	ประเทศ	ซึ่งเป็นปัจจัยบวก

ที่ส่งผลต่อคว�มเชื่อมั่นที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ	 และก่อให้เกิด

ก�รใช้จ่�ย	 -	 ก�รบริโภค	 รวมถึงก�รปรับตัวของตล�ดหุ้นท่ีเพิ่มสูง

กว่�ต้นปี	2555

ปัจจัยที่กล่�วม�ท้ังหมด	 มิได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบก�รของ 

บริษัทฯ	อย่�งมีนัยสำ�คัญในปี	2555	บริษัทฯ	ส�ม�รถโอนกรรมสิทธิ์

ห้องชุดในโครงก�รที่แล้วเสร็จได้ต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้	

2  ความเสี่ยงจาก
 สภาพการแข่งขัน

สรุปจำ�นวนโครงก�รท่ีเปิดข�ยในปี	 2555	 คิดเป็นร้อยละ	 19	 ของ

จำ�นวนหน่วยเติบโต	และคิดเป็นร้อยละ	18	ของมูลค่�	เป็นอัตร�ก�ร

เติบโตที่สูงที่สุดในรอบ	18	ปี	 (ที่ม�ของข้อมูล:	Agency	 for	 Real	

Estate	 Affairs)	 :	 ยอดรวมตัวเลขที่อยู่อ�ศัยเปิดข�ยใหม่ภ�ยในปี	

2555	เบื้องต้นอยู่ที่	102,068	หน่วย	คอนโดมิเนียมเป็นประเภทที่อยู่

อ�ศัยที่เปิดข�ยม�กที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 61	 (62,188	 หน่วย)	 และ

ประม�ณร้อยละ	 53	 ของคอนโดมิเนียมที่เปิดข�ย	 อยู่ในระดับร�ค�	

1-2	 ล้�นบ�ท/หน่วย	 ในเชิงของมูลค่�ตล�ดเปิดใหม่รวมกันเท่�กับ	

301,225	ล้�นบ�ท	โดยสดัส่วนร้อยละ	48	(146,041	ล้�นบ�ท)	ม�จ�ก

โครงก�รคอนโดมเินยีม	ซึง่ภ�ยหลงัจ�กเหตกุ�รณ์อทุกภยัในช่วงปล�ย

ปัจจัยคว�มเสี่ยง
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รายงานประจำาปี 2555

4  ความเสี่ยงจาก
 ยอดรับรู้รายได้ตามแผนงาน

อัตร�ดอกเบี้ยในปี	2555	มีก�รปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย	ทั้งนี้ในช่วงต้น

ปี	2555	อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้�ชั้นดี	(MLR)	อยู่ที่ร้อยละ	7.0	ปรับ

ตัวสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 และได้ปรับตัวเป็นร้อยละ	 7.5	 ต่อปีถึงสิ้นปี	

อย่�งไรก็ต�ม	ค�ดว่�อัตร�ดอกเบี้ยในปี	2556	จะมีแนวโน้มที่ลดลง	

ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตล�ดที่อยู่อ�ศัย	

บริษัทฯ	 ได้ประส�นง�นกับสถ�บันก�รเงินตั้งแต่เร่ิมเปิดจองห้องชุด	

โดยให้คำ�ปรกึษ�และอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รตรวจสอบเครดติของ

ลกูค้�เบือ้งต้น	เพือ่ลดคว�มเสีย่งในก�รถกูปฎเิสธวงเงนิเมือ่ถงึกำ�หนด

โอนห้องชุด	ตลอดจนมกี�รประส�นง�นกบัลกูค้�	และสถ�บนัก�รเงนิ

อย่�งใกล้ชดิในช่วงก�รโอนห้องชดุเพือ่ให้คว�มช่วยเหลอืด้�นข้อมลูท่ี

เกีย่วข้องจนลกูค้�ได้รบัก�รอนมุตัสินิเชือ่จ�กสถ�บนัก�รเงนิ	อย่�งไร

ก็ต�ม	 โอก�สท่ีจะเกิดคว�มเสี่ยงจ�กก�รข�ย	 คือ	 กลุ่มนักลงทุนที่

เก็งกำ�ไรและไม่ส�ม�รถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ต�มกำ�หนด	 จึงได้

ตั้งแผนก	 Brokerage	 เพื่อคอยดูแล	 และให้คำ�ปรึกษ�กับนักลงทุน

เหล่�นี้	เพือ่ลดคว�มเสีย่งจ�กก�รไม่ส�ม�รถรับรูร้�ยได้ต�มแผนง�น

5  ความเสี่ยงจาก
 หนี้สินที่เพิ่มขึ้น

แม้ว่�บริษัทฯ	 จะมีแผนก�รขย�ยโครงก�รเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	 ในขณะ

ท่ีสัดส่วนทุนเท่�เดิม	 เพ่ือป้องกันภ�ระหนี้สิ้นที่สูงเกินไป	 บริษัทฯ	 

ได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รบรหิ�รจดัก�รท�งก�รเงนิโดยพย�ย�มควบคุม

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุน	 (D:E	 Ratio)	 ให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม	 

เพือ่ลดต้นทนุท�งก�รเงนิ	และคว�มเสีย่งในก�รชำ�ระคนืเงนิกูใ้ห้น้อย

ที่สุดด้วย

ผลกระทบจากธุรกิจ
ผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์ :

1  ความเสี่ยงจาก
 ราคาวัตถุดิบ 

ในปี	 2555	 ร�ค�วัตถุดิบหลักที่ใช้ในก�รผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์	 

คือ	สังกะสีแท่ง	(	ZINC	INGOT	)	ซึ่งใช้ร�ค�กล�งของตล�ดโลก	ที่

เรียกว่�	ร�ค�	LME	(	London	Metal	Exchange	)	เป็นตัวอ้�งอิง

ในก�รซือ้ข�ย	มคีว�มผนัผวนเป็นอย่�งม�ก	ท้ังนี	้จ�กปัจจยัท�งด้�น

ปัญห�ภ�วะเศรษฐกจิในประเทศแถบยโุรป	ซึง่มผีลกระทบโดยตรงต่อ 

ร�ค�วัตถุดิบ	 จึงทำ�ให้บริษัทฯ	 ต้องว�งแผนก�รดำ�เนินธุรกิจด้วย

คว�มระมัดระวงั	และตดิต�มสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	ท่ีอ�จจะก่อให้เกดิผล 

กระทบอย่�งใกล้ชดิรวมทัง้วเิคร�ะห์ข้อมลูจ�กปัจจยัภ�ยนอกประเทศ

และภ�ยในประเทศ	 เพื่อนำ�ข้อมูลม�กำ�หนดนโยบ�ยก�รว�งแผนให้

เหม�ะสมในก�รจัดซื้อวัตถุดิบ	 เพื่อให้สอดคล้องกับปริม�ณคว�ม

ต้องก�รและร�ค�ข�ยของลูกค้�แต่ละร�ย	

2  ความเสี่ยงจาก
 การแข่งขันด้านราคา

หลังจ�กท่ีในปี	 2555	 เกิดปัญห�ภ�วะเศรษฐกิจจ�กประเทศใน

แถบยุโรป	 ทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อก�รใช้ผงสังกะสีอ๊อกไซด์ใน

บ�งอุตส�หกรรม	 อ�ทิ	 เช่น	 อุตส�หกรรมก�รผลิตเซร�มิคและ

อุตส�หกรรมก�รผลิตย�งรถยนต์	 ทั้งนี้อุตส�หกรรมต่�งๆ	 เหล่�นี้	

มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องปรับตัวทั้งท�งด้�นก�รผลิตและต้นทุนของ

วัตถุดิบ	 จนทำ�ให้ต้องห�แหล่งวัตถุดิบที่มีร�ค�ที่ส�ม�รถลดต้นทุน

ได้	แต่ก็ยังคงคำ�นึงถึงในเรื่องของคุณภ�พเป็นหลัก	ในปี	2555	ที่ผ่�น

ม�ก�รแข่งขันท�งด้�นร�ค�ก็ยังคงมีคว�มรุนแรงอยู่	 แต่ทั้งนี้บริษัทฯ	 

ได ้ดำ�เนินก�รปรับปรุงและพัฒน�กระบวนก�รก�รผลิตให ้มี

ประสิทธิภ�พม�ก่อนแล้ว	 จึงทำ�ให้ต้นทุนลดลงและส�ม�รถแข่งขัน

ร�ค�ในตล�ดได้	

ปัจจัยคว�มเสี่ยง
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3  ความเสี่ยงจาก
 ราคานำ้ามันในตลาดโลก 

ร�ค�นำ้�มันดิบในปี	 2555	 ภ�พรวมยังผันผวนในระดับสูง	 ในช่วง

ไตรม�ส	1	ปี	2555	ร�ค�นำ้�มันดิบปรับตัวสูงขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่	

124	ดอลล�ร์สหรฐัต่อบ�ร์เรล	เนือ่งจ�กปัญห�คว�มตงึเครียดระหว่�ง

ช�ตติะวนัตกกบัอหิร่�นในเรือ่งโครงก�รนวิเคลยีร์	รวมทัง้ปัญห�คว�ม

ขัดแย้งในตะวันออกกล�งและแอฟริก�เหนือ	 ในช่วงไตรม�สที่	 2	 ปี	

2555	 ร�ค�นำ้�มันได้ปรับตัวลดลงสู่ระดับตำ่�สุดในรอบปีที่ระดับ	 89	

ดอลล�ร์สหรัฐต่อบ�ร์เรล	 ซ่ึงเป็นผลม�จ�กปัญห�ของประเทศกรีซที่

อ�จผดินดัชำ�ระหนีแ้ละต้องออกจ�กก�รเป็นสม�ชกิยโูรโซน	ส่วนครึง่ปี

หลงั	ร�ค�นำ�้มนัเริม่ปรบัตวัสงูขึน้ม�เฉลีย่ทีร่ะดบั	107	ดอลล�ร์สหรฐั

ต่อบ�ร์เรล	 หลังรัฐบ�ลกรีซประสบคว�มสำ�เร็จในก�รปรับโครงสร้�ง

หนี้และได้รับเงินช่วยเหลือรอบที่	2	จ�กกลุ่มยูโรโซนและ	IMF	ธุรกิจ

ผลติผงสงักะสอ๊ีอกไซด์เป็นธรุกจิหนึง่ทีใ่ช้พลงัง�นคว�มร้อนเป็นปัจจยั

หลักในก�รผลิต	 โดยในปี	 2555	 บริษัทฯ	 มีค่�ใช้จ่�ยนำ้�มันคิดเป็น

ร้อยละ	 44	 ของค่�ใช้จ่�ยในก�รผลิตทั้งหมด	 ซึ่งลดลงจ�กปี	 2554	

ท้ังนี้เนื่องจ�กบริษัทฯ	 ได้ดำ�เนินก�รเปลี่ยนแปลงระบบก�รผลิตใน

โรงง�นแห่งใหม่ในสวนอุตส�หกรรมโรจนะ	โดยเปลีย่นจ�กก�รใช้เชือ้

เพลงิเป็นก๊�ซธรรมช�ต	ิซึง่มค่ี�ใช้จ่�ยตำ�่กว่�ก�รใช้นำ�้มนัเต�อยูม่�ก	 

จึงทำ�ให้บริษัทฯ	 ลดอัตร�คว�มเสี่ยงท�งด้�นร�ค�นำ้�มันได้ใน 

ระดับหนึ่ง

4  ความเสี่ยงจาก
 การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ 

เนื่องจ�กก�รผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์	 ใช้วัตถุดิบสังกะสีแท่งบริสุทธิ์	

ร้อยละ	 99.995	 (Special	 High	 Grade	 Zinc	 Ingot	 )	 คิดเป็น

อัตร�ส่วนต่อก�รผลิตร้อยละ	80	ก�รจัดห�แหล่งวัตถุดิบ	จึงมีคว�ม

สำ�คัญอย่�งยิ่ง	 ก�รพึ่งพ�แหล่งวัตถุดิบในประเทศไม่ส�ม�รถทำ�ได	้

ท้ังนี้	 เหตุผลอันเนื่องม�จ�กผู้ผลิตภ�ยในประเทศลดกำ�ลังก�รผลิต

สังกะสีแท่งบริสุทธิ์ลงและหันไปให้คว�มสำ�คัญผลิตภัณฑ์สินค้�อื่น

แทน	จึงมีคว�มเสี่ยงต่อปริม�ณคว�มต้องก�รวัตถุดิบ	บริษัทฯ	จึงได้

เพิ่มช่องท�งก�รจัดห�แหล่งวัตถุดิบ	 โดยเพิ่มสัดส่วนก�รนำ�เข้�จ�ก

ต่�งประเทศทดแทน	ทั้งนี้	ได้พิจ�รณ�เงื่อนไขภ�ษีนำ�เข้�เป็นศูนย์ใน

อันดับแรก	 เพื่อให้ได้โครงสร้�งร�ค�และต้นทุนวัตถุดิบในก�รนำ�เข้�

ไม่แตกต่�งจ�กก�รซื้อภ�ยในประเทศ	ในขณะเดียวกันได้ยื่นข้อเสนอ

เป็นพนัธมติรหรอืหุน้ส่วนท�งก�รค้�กบัผูผ้ลติต่�งประเทศ	ในลกัษณะ

ของก�รทำ�	“บันทึกคว�มเข้�ใจ”	หรือ	“MOU”	(Memorandum	Of	 

Understanding)	 เพื่อบริห�รคว�มเสี่ยงและช่วยให้บริษัทฯ	 มีท�ง

เลือกในก�รจัดซื้อวัตถุดิบและบริห�รก�รจัดส่งสินค้�ให้ทันกับก�ร

ผลิตม�กขึ้น

5  ความเสี่ยงด้าน
 อัตราแลกเปลี่ยน

ร�ค�วัตถุดิบหลักที่ใช้ในก�รผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์	 ถูกกำ�หนด

โดยก�รอ้�งอิงจ�กร�ค�ตล�ดกล�งท่ีกรุงลอนดอน	London	 Metal	 

Exchange	(LME)	ซึ่งกำ�หนดเป็นสกุลเงินเหรียญดอลล�ร์สหรัฐ	และ

มีวิธีก�รคำ�นวณร�ค�วัตถุดิบ	โดย	ณ	วันที่ทำ�ก�รซื้อข�ย	จะคำ�นวณ

ร�ค�วัตถุดิบโดยแปลงจ�กสกุลเงินดอลล�ร์สหรัฐ	 เป็นสกุลเงินบ�ท	

ด้วยอตัร�แลกเปลีย่น	ณ	วนัทีท่ำ�ก�รซือ้ข�ยดงักล่�ว	ส่งผลให้บรษัิทฯ	

ได้รับคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่นำ�ม�ใช้คำ�นวณร�ค�วัตถุดิบ	

บริษัทฯ	 จึงดำ�เนินม�ตรก�รป้องกันคว�มเสี่ยงดังกล่�ว	 โดยจะทำ�

สัญญ�ซื้อข�ยอัตร�แลกเปลี่ยนล่วงหน้�	 (Forward	Contract)	 เพื่อ

ลดคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนอัตร�แลกเปลี่ยน	 และ	 ใช้	 Natural	

Hedge	 คือ	 ก�รสร้�ง	 “สมดุล”	 ระหว่�งร�ยรับจ�กก�รข�ยสินค้�

ในต่�งประเทศ	 กับร�ยจ่�ยที่เป็นก�รนำ�เข้�วัตถุดิบ	 ซึ่งเป็นสกุลเงิน

เหรียญดอลล�ร์สหรัฐ	 ให้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน	 ส�ม�รถช่วยลด

คว�มเสี่ยงและคว�มผันผวนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนได้เพื่อให้บริษัทฯ	

มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุด

ปัจจัยคว�มเสี่ยง
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ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 7 มกราคม 2556 

ชื่อผู้ถือหุ้น
จำ�นวนหุ้นที่ถือ

หุ้น %

1 บริษัท	อเดลฟอส	จำ�กัด* 1,110,511,246	 58.083	

2 UOB	KAY	HIAN	PRIVATE	LIMITED 157,864,871		 8.257

3 บริษัท	ไทยเอ็นดีวีอ�ร์	จำ�กัด 55,301,182 2.892

4 AMERICAN	INTERNATIONAL	ASSURANCE	COMPANY,	LIMITED	–	TIGER 37,821,003 1.978

5	 น�ยนเรศ	ง�มอภิชน 27,000,000 1.412

6	 น�ยวิโรจน์	เศวตว�ณิช 20,787,000 1.087

7 น�ยพิชิต	ชินวิทย�กุล 19,600,000 1.025

8	 น�ยภมร	พลเทพ 16,650,000 0.871

9 น�ยวิเชียร	เศวตว�ณิช 16,000,000 0.837

10	 น�ยบุญเกียรติ	เอื้อสุดกิจ 14,317,319 0.749

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 * บริษัท อเดลฟอส จ�ากัด ถือหุ้นโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50

ข้อจำากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว
บริษัทฯ	 มีข้อจำ�กัดก�รถือหุ้นของบุคคลต่�งด้�ว	 (Foreign	 limit)	 

ไว้ร้อยละ	49	ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว	โดย	ณ	วันที่	7	มกร�คม	

2556	 มีบุคคลต่�งด้�วถือหุ้นของบริษัทฯ	 ร้อยละ	10.37	 ของทุน 

จดทะเบียนชำ�ระแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ	 มีนโยบ�ยที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจ�รณ�จ่�ย

เงินปันผลของบริษัทฯ	 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตร�ไม่ตำ่�กว่�ร้อยละ	50	 ของ

กำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษี	 และทุนสำ�รองต่�งๆ	 ทั้งหมดของงบก�รเงิน

รวมในแต่ละปี	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนก�รลงทุน	คว�มจำ�เป็น	และคว�ม

เหม�ะสมอื่นๆ	ในอน�คต	เมื่อคณะกรรมก�รบริษัทมีมติเห็นชอบให้

จ่�ยเงินปันผลประจำ�ปีแล้วจะต้องนำ�เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น	เว้นแต่เป็นก�รจ่�ยเงนิปันผลระหว่�งก�ลให้คณะกรรมก�รบรษัิท

มีอำ�น�จอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลได้	 และร�ยง�นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทร�บในก�รประชุมคร�วต่อไป	

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทย่อย	 คณะกรรมก�รของบริษัท

ย่อยจะพิจ�รณ�จ�กกำ�ไรสะสม	 และกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบ

เทยีบกบังบลงทนุของบรษิทัย่อย	ห�กกระแสเงนิสดคงเหลือมเีพยีงพอ

หลังก�รตั้งสำ�รองต�มกฏหม�ยแล้วคณะกรรมก�รของบริษัทย่อยจะ

พิจ�รณ�จ่�ยเงินปันผลต�มคว�มเหม�ะสมเป็นกรณีๆ	ไป	โดยเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน)

รายละเอียด
ปี

2555 2554 2553 2552 2551

เงินปันผลประจำ�ปี	(บ�ทต่อหุ้น) 0.022 0.060 0.050 0.010 0.050

กำ�ไรสุทธิ	ต�มงบก�รเงินรวม	(ล้�นบ�ท) 211.95 63.09 56.72 8.25 61.83

หัก:กำ�ไรที่รับรู้ในท�งบัญชี	(ไม่ใช่เงินสด)	(ล้�นบ�ท) (169.0) - - - -

กำ�ไรสุทธิคงเหลือสำ�หรับจ่�ยเงินปันผล	(ล้�นบ�ท) 42.95 63.09 56.72 8.25 61.83

สัดส่วนก�รจ่�ยเงินปันผลเทียบกับกำ�ไรสุทธิ 97.93% 72.73% 67.42% 92.73% 61.84%
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โครงสร้�งก�รจัดก�ร	

โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษัท	 ยูนิเวนเจอร์	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมก�รบริษัท	 และมีคณะกรรมก�ร	 ชุดย่อย	 5	 คณะ	 ได้แก่	 

คณะกรรมก�รบริห�ร	 คณะกรรมก�รตรวจสอบ	 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและสรรห�	 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 คณะกรรมก�ร

กำ�กับดูแลบรรษัทภิบ�ล	 โดยมีประธ�นอำ�นวยก�ร	 เป็นผู้บริห�รสูงสุดของบริษัทฯ	 โดยก�รคัดเลือกกรรมก�รนั้น	 บริษัทมีแนวท�งพิจ�รณ�จ�ก 

คุณวุฒิ	คว�มส�ม�รถ	ประสบก�รณ์	และคว�มหล�กหล�ยในโครงสร้�งของคณะกรรมก�รในขณะนั้น

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมก�รบริษัท	 ประกอบด้วยบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนทั้งสิ้น	 8	 ท่�น	 โดยเป็นกรรมก�รที่เป็นผู ้บริห�ร	 (Executive	 Directors)	 

จำ�นวน	2	ท่�น	และกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร	(Non	-	Executive	Directors)	จำ�นวน	6	ท่�น	ดังร�ยชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

	1	น�งส�วพจนีย์ ธนวร�นิช ประธ�นกรรมก�ร	/	กรรมก�รอิสระ 18	กรกฎ�คม	2550

	2	น�ยสุวิทย์ จินด�สงวน กรรมก�รอิสระ 24	ตุล�คม	2546

	3	น�ยนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมก�รอิสระ 16	ธันว�คม	2548

	4	น�ยฐ�ปน สิริวัฒนภักดี กรรมก�ร 18	กรกฎ�คม	2550

	5	น�ยปณต สิริวัฒนภักดี กรรมก�ร 18	กรกฎ�คม	2550

	6	น�ยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมก�ร 18	กรกฎ�คม	2550

	7	น�งอรฤดี ณ	ระนอง กรรมก�ร	/	ประธ�นอำ�นวยก�ร 24	พฤษภ�คม	2543

	8	น�ยธนพล ศิริธนชัย กรรมก�ร	/	กรรมก�รผู้จัดก�ร 10	มิถุน�ยน	2546

หมายเหตุ :  - นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท  

   ได้แต่งตั้ง นางอรฤดี ณ ระนอง (รักษาการแทนเลขานุการบริษัท) 

  - นายกิตติ์ธเนศ เธียรวุฒิวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ บริษัทแทน นางอรฤดี ณ ระนอง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 

  - ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นายสุวิทย์ จินดาสงวน  

   นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นางอรฤดี ณ ระนอง ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

  - ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�านวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง

คำานิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หม�ยถึง	 กรรมก�รที่ดำ�รงตำ�แหน่ง

เป็นผู้บริห�ร	และมีส่วนเกี่ยวข้องในก�รบริห�รง�นประจำ�ของบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หม�ยถึง	 กรรมก�รที่มิได้ดำ�รง

ตำ�แหน่งเป็นผู้บริห�ร	และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รบริห�รง�นประจำ�

ของบริษัทฯ	อ�จจะเป็น	หรือไม่เป็นกรรมก�รอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หม�ยถึง	 กรรมก�รที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย  ์

และตล�ดหลักทรัพย์	 และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยมี

คุณสมบัติ	และลักษณะต้องห้�มของกรรมก�รอิสระของบริษัทฯ	ดังนี้

1 	 ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ	 1	 ของจำ�นวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสียง 

	 ทั้งหมดของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือ	

นติบิคุคลทีอ่�จมคีว�มขดัแย้ง	ทัง้นี	้นบัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูเ้กีย่วข้องด้วย	

ได้แก่	คู่สมรส	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ	

2 	 ไม่เป็น	 หรือเคยเป็นกรรมก�รที่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น	 

	 ลูกจ้�ง	 พนักง�น	 หรือท่ีปรึกษ�ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ�	 หรือ 

ผูม้อีำ�น�จควบคมุของบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	บรษิทั

ย่อยลำ�ดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	 หรือของผู้มีอำ�น�จควบคุมของ 

บรษิทัฯ	เว้นแต่ได้พ้นจ�กก�รมลีกัษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปี
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3 	 ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต	 หรือโดยก�รจดทะเบียน	 

	 ในลักษณะที่เป็นบิด�ม�รด�	 คู่สมรส	 พี่น้อง	 บุตร	 รวมทั้ง	 

คูส่มรสของบุตร	กับผู้บรหิ�ร	หรอืผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่	ผูม้อีำ�น�จควบคมุ	

หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัก�รเสนอชือ่เป็นผูบ้ริห�ร	หรือ	ผูมี้อำ�น�จควบคุม

ของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

4 	 ไม่มี	หรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่ 

	 บรษิทัย่อย	บรษัิทร่วม	ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่	หรือผูมี้อำ�น�จควบคมุ

ของบริษทัฯ	ในลกัษณะทีอ่�จเป็นก�รขดัขว�งก�รใช้วจิ�รณญ�ณอย่�ง

อิสระ	 รวมทั้ง	 ไม่เป็น	 หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น	 ที่มีนัย	 หรือผู้มีอำ�น�จ

ควบคมุของผูท้ีม่คีว�มสมัพนัธ์ท�งธรุกจิกบับรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทั

ย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ	

เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปี	

คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจต�มข้�งต้น	 รวมถึง	 ก�รทำ�ร�ยก�รท�ง 

ก�รค้�ที่กระทำ�เป็นปกติ	 เพื่อประกอบกิจก�ร	 ก�รเช่�	 หรือให้เช่�

อสังห�ริมทรัพย์	 ร�ยก�รเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริก�ร	 หรือก�ร

ให้	 หรือรับคว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน	 ด้วยก�รรับหรือให้กู้ยืม	 คำ้�

ประกัน	 ก�รให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิ้น	 รวมถึงพฤติก�รณ์

อื่นทำ�นองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ	หรือสัญญ�มีภ�ระหนี้ที่ต้อง

ชำ�ระต่ออีกฝ่�ยหนึ่ง	ตั้งแต่ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ 

บริษัทฯ	หรือ	ตั้งแต่	20	ล้�นบ�ทขึ้นไป	แล้วแต่จำ�นวนใดจะตำ่�กว่�	

ท้ังนี	้ก�รคำ�นวณภ�ระหนีด้งักล่�วให้เป็นไปต�มวธิกี�รคำ�นวณมลูค่�

ของร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกัน	ต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบัตล�ดทนุ	

ว่�ด้วยหลักเกณฑ์ในก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน	โดยอนุโลม	และให้

นบัรวมภ�ระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่�ง	1	ปี	ก่อนวนัทีม่คีว�มสมัพันธ์ท�ง

ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5 	 ไม่เป็น	 หรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 

	 บรษิทัย่อย	บรษัิทร่วม	ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่	หรือผูมี้อำ�น�จควบคมุ

ของบริษัทฯ	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอำ�น�จควบคุม	 หรือหุ้น

ส่วนของสำ�นักง�นสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	

บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	 หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทสังกัด

อยู	่เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมลีกัษณะดงักล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปี

6 	 ไม่เป็น	 หรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ	 ซ่ึงรวมถึง 

	 ก�รให้บริก�รเป็นที่ปรึกษ�กฎหม�ย	หรือที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน	

ซ่ึงได้รับค่�บริก�รเกินกว่�สองล้�นบ�ทต่อปีจ�กบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	หรือ	ผู้มีอำ�น�จควบคุมของ 

บรษิทัฯ	และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อีำ�น�จควบคมุ	หรอืหุน้ส่วนของ 

ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะ 

ดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	2	ปี

7 	 ไม่เป ็นกรรมก�รที่ได ้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป ็นตัวแทน 

	 ของกรรมก�รของบรษิทัฯ	ผูถ้อืหุน้ร�ยใหญ่	หรอืผูถ้อืหุน้ซ่ึงเป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทฯ

8 	 ไม่ประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกัน	และเป็นก�รแข่งขัน

	 ทีม่นียักบักจิก�รของบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน

ทีม่นียัในห้�งหุน้ส่วน	หรอืเป็นกรรมก�รทีม่ส่ีวนร่วมบรหิ�รง�น	ลกูจ้�ง	

พนักง�น	ที่ปรึกษ�ที่รับเงินเดือนประจำ�หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	1	ของ

จำ�นวนหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัอ่ืน	ซึง่ประกอบกจิก�รที่

มสีภ�พอย่�งเดยีวกนัและเป็นก�รแข่งขนัทีม่นียักบักจิก�รของบรษัิทฯ	

หรือบริษัทย่อย

9 	 ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเหน็อย่�งเป็นอสิระ

	 เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

 

ภ�ยหลังได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระต�มเงื่อนไขในข้อ	 

1-9	 ข้�งต้น	 กรรมก�รอิสระอ�จได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร

บริษัทให้ตัดสินใจในก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 

บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�ม 

ขัดแย้ง	 โดยมีก�รตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	 (collective	 

decision)	ได้

ในก�รพิจ�รณ�คุณสมบัติกรรมก�รอิสระสำ�หรับช่วงระยะเวล�ย้อน

หลงัให้ถอืปฏบัิตหิลกัเกณฑ์ข้�งต้น	เว้นแต่ได้รบัผ่อนผนัจ�กสำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์	 และตล�ดหลักทรัพย์	 ต�มประก�ศ

คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน	

หมายเหตุ : 

บริษัทใหญ่  หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นบริษัท เกินกว่าร้อยละ 50 

บริษัทย่อย  หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้น เกินกว่าร้อยละ 50 

  บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทท่ีบริษัทถือหุ้น เกินกว่า 

  ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

  บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยในล�าดับ 

  เดยีวกนัตัง้แต่สองบรษิทัขึน้ไปทีม่บีรษิทัใหญ่ เป็นบรษัิท 

  เดียวกัน

โครงสร้�งก�รจัดก�ร	
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รายงานประจำาปี 2555

  (และมีความหมายตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 

  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.32/2549  

  เรื่องการยื่น และ การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ 

  ข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ ลงวนัที ่15 พฤศจิกายน  

  พ.ศ. 2549 และประกาศอ่ืนใดทีอ่าจมกีารแก้ไขเพิม่เตมิ)

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
ต�มหนังสือรับรองของบริษัท	 ยูนิเวนเจอร์	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 ที่ออก

โดยกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�	 กระทรวงพ�ณิชย์	 ระบุให้น�ยฐ�ปน	 

สริวิฒันภักด	ีหรอืน�ยปณต	สริิวฒันภกัด	ีหรือ	น�ยสทิธชิยั	ชยัเกรยีง

ไกร	หรือ	น�งอรฤดี	ณ	ระนอง	หรือ	น�ยธนพล	ศิริธนชัย	กรรมก�ร

สองในจำ�นวนห้�คนลงล�ยชื่อร่วมกันพร้อมประทับตร�สำ�คัญของ	

บริษัทฯ	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มรับผิดชอบ	 และระมัดระวังต่อผู้ถือหุ้น	

เก่ียวกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ	 และกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยบริห�ร

ดำ�เนนิก�รให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย	และแนวท�งทีก่่อให้เกดิประโยชน์

สงูสดุแก่ผู้ถือหุ้น	โดยคำ�นงึถงึผลประโยชน์	ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่�ย	

รวมถึงก�รปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎหม�ย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ 

ของบริษัทฯ	 มติคณะกรรมก�ร	 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่ใน

เรื่องที่กฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ก�รปฏิบัติ

ให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์	 และข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 (ตลท.)	 และสำ�นักคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต	 และระมัดระวัง

รกัษ�ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	และรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ทัง้ในปัจจบุนั	

และในระยะย�ว

คณะกรรมก�รบริษัทอ�จมอบอำ�น�จให้กรรมก�รคนหนึ่ง	 หรือหล�ย

คน	หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใดแทนคณะกรรมก�ร

บริษัท	 และอ�จยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำ�น�จนั้นๆ

ได้	 คณะกรรมก�รบริษัทมีอำ�น�จกำ�หนด	 และแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ชื่อกรรมก�รซึ่งมีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท	 ตลอดจนจัดตั้งคณะ

กรรมก�ร	ชดุย่อย	อย่�งไรกต็�ม	คณะกรรมก�รบรษิทัอ�จมอบอำ�น�จ

ให้คณะกรรมก�รบริห�รมีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รปฏิบัติง�นต่�งๆ	ต�ม

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร

ทั้งนี้	 ก�รมอบอำ�น�จดังกล่�ว	 ต้องไม่มีลักษณะเป็นก�รมอบอำ�น�จ	

หรือมอบอำ�น�จช่วงที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�น�จส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รที่

ตน	หรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออ�จมีคว�มขัด

แย้งท�งผลประโยชน์อืน่ใด	(ต�มทีส่ำ�นกัง�น	ก.ล.ต.	ประก�ศกำ�หนด)	

ทำ�กับบริษัท	 หรือบริษัทย่อย	 ยกเว้นเป็นก�รอนุมัติร�ยก�รท่ีเป็นไป

ต�มนโยบ�ย	และหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมก�รบรษิทัพจิ�รณ�อนุมตัไิว้	

โครงสร้�งก�รจัดก�ร	
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมก�รบริห�ร	ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมก�ร	4	ท่�น	ดังร�ยชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง รายละเอียด

1	น�ยปณต		 สิริวัฒนภักดี ประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร

2	น�ยสิทธิชัย		 ชัยเกรียงไกร กรรมก�ร กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร

3	น�งอรฤดี		 ณ	ระนอง กรรมก�ร กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร

4	น�ยธนพล		 ศิริธนชัย กรรมก�ร กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร

หมายเหตุ :  - นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และคณะกรรมการบริษัท 

    ได้แต่งตั้ง นายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 

  - นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555  

   นางอรฤดี ณ ระนอง รักษาการแทนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

  - นายกิตติ์ธเนศ เธียรวุฒิวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริหารแทน นางอรฤดี ณ ระนอง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 

  - ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จ�านวน 10 ครั้ง 

โครงสร้�งก�รจัดก�ร	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริหาร

พิจ�รณ�	และกำ�หนดนโยบ�ย	ทิศท�ง	กลยุทธ์	เป้�หม�ย	แผนธุรกิจ	

งบประม�ณ	และอำ�น�จบรหิ�รต่�งๆ	ของบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยร่วม

กบัฝ่�ยบรหิ�รระดบัสงู	เพือ่เสนอคณะกรรมก�รบริษทัฯ	เหน็ชอบ	รวม

ท้ังกำ�กบัดแูล	และตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ	ทีก่ำ�หนดให้

เป็นไปต�มแผนธรุกจิทีไ่ด้รบัอนมุตั	ิอนมุตักิ�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัฯ	

และบริษัทย่อย	ในเรื่องต่�งๆ	ต�มขอบเขตอำ�น�จที่ได้รับมอบหม�ย

จ�กคณะกรรมก�รบรษิทั	กลัน่กรองในเร่ืองทีฝ่่�ยบริห�รระดบัสงูเสนอ

ให้พิจ�รณ�ในส่วนที่นอกเหนือจ�กอำ�น�จของคณะกรรมก�รบริห�ร	

เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทอีกขั้นหนึ่ง	

ท้ังนี้	 ก�รอนุมัติร�ยก�รจะต้องไม่มีลักษณะเป็นก�รอนุมัติที่ทำ�ให้

คณะกรรมก�รบริห�ร	 หรือผู ้รับมอบอำ�น�จจ�กคณะกรรมก�ร

บริห�รส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รท่ีตน	 หรือบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้ง	 

มีส่วนได้เสียหรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อื่นใด	 (ต�มที่

สำ�นกัง�น	ก.ล.ต.	ประก�ศกำ�หนด)	กบับรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	ยกเว้น

เป็นก�รอนุมัติร�ยก�รท่ีเป็นไปต�มนโยบ�ย	 และหลักเกณฑ์ที่คณะ

กรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 โดยแต่งตั้งจ�กกรรมก�รบริษัท	 ซึ่งมีคุณสมบัติต�มท่ีกฎหม�ยหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนด	มีจำ�นวนอย่�งน้อย	3	คน	และอย่�งน้อย	1	คน	จะต้องมีคว�มรู้ด้�นบัญชี	และก�รเงิน	ปัจจุบันคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ของบริษัท	ประกอบด้วยกรรมก�ร	3	ท่�น	ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมก�รที่เป็นอิสระ	ดังร�ยชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง รายละเอียด

1	น�ยสุวิทย์		 จินด�สงวน ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ	และมีคว�มรู้ด้�นบัญชี	และก�รเงิน

2	น�งส�วพจนีย์		 ธนวร�นิช กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ	และมีคว�มรู้ด้�นบัญชี	และก�รเงิน

3	น�ยนรรัตน์		 ลิ่มนรรัตน์ กรรมก�รตรวจสอบ กรรมก�รอิสระ	และมีคว�มรู้ด้�นบัญชี	และก�รเงิน

หมายเหตุ :  - นายพรชัย เกตุจินากูล ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบได้แต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555

  - กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ 

  - ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 7 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี  

   โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง 
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โครงสร้�งก�รจัดก�ร	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1 	 สอบท�นให้บริษัทฯ	 มีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้อง	 

	 และเปิดเผยอย่�งเพียงพอ

2 	 สอบท�นให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์	 

	 และตล�ดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย	 ข้อกำ�หนดของ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ

3 	 พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�ม 

	 ขดัแย้งท�งผลประโยชน์	ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย	และข้อกำ�หนด

ของตล�ดหลักทรัพย์	 ทั้งนี้	 เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุ 

สมผล	และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

4 	 สอบท�นให้บริษัทฯ	 มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน	 (Internal	 

	 Control)	 และก�รตรวจสอบภ�ยใน	 (Internal	 Audit)	 ที่ 

เหม�ะสม	และมีประสิทธิผล	และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วย

ง�นตรวจสอบภ�ยใน	ตลอดจนให้คว�มเหน็ชอบ	ในก�รพจิ�รณ�แต่ง

ตัง้โยกย้�ย	เลกิจ้�งหวัหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน	หรือหน่วยง�น

อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน

5 	 สอบท�นให้บริษัทฯ	 มีระบบก�รประเมินคว�มเสี่ยง	 และ 

	 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมเพียงพอ	และมีประสิทธิภ�พ

6 	พิจ�รณ�	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระ 

	 เพือ่ทำ�หน้�ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัฯ	และเสนอค่�ตอบแทน

ของบคุคลดงักล่�ว	รวมทัง้เข้�ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ี�ย

จัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ1	ครั้ง

7 	 จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ 

	 ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษทัฯ	ซึง่ร�ยง�นดงักล่�วต้องลงน�ม

โดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 และต้องประกอบด้วยข้อมูล

อย่�งน้อยดังต่อไปนี้

(ก)	คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้

ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ

(ข)	คว�มเห็นเก่ียวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยใน

ของบริษัทฯ

(ค)	คว�มเห็นเกีย่วกบัก�รปฏบัิตติ�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรพัย์

และตล�ดหลกัทรพัย์	ข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย์	หรอื

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง)	คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)	คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�ง 

ผลประโยชน์

(ฉ)	จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 และก�รเข้�

ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น

(ช)	คว�มเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมก�รตรวจสอบ

ได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร	(charter)

(ซ)	ก�รประเมินผลก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ	

(ฌ)	ร�ยก�รอ่ืนท่ีเห็นว่�ผู้ถือหุ้น	 และผู้ลงทุนท่ัวไปควรทร�บ 

ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่	 และคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับ 

มอบหม�ย	จ�กคณะกรรมก�รบริษัท

8 	 ให้คว�มเห็นชอบแผนง�นก�รตรวจสอบของฝ่�ยตรวจสอบ 

	 ภ�ยใน

9 	 พจิ�รณ�ทบทวน	เพือ่ปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

	 ให้สอดคล้องกบักฎข้อบังคับของคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรพัย์

และตล�ดหลักทรัพย์	 และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมทั้ง

ภ�วก�รณ์	และคว�มเหม�ะสม

10	จัดห�คว�มเห็นท่ีเป็นอิสระจ�กท่ีปรึกษ�ภ�ยนอก	 หรือ 

	 ผู้เชี่ยวช�ญท�งวิช�ชีพในกรณีจำ�เป็น	 โดยบริษัทฯ	 เป็นผู้รับ 

ผิดชอบค่�ใช้จ่�ยดังกล่�ว

11	 ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย	 ด้วย 

	 คว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

นอกจ�กนี้	เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะ

กรรมก�รตรวจสอบเป็นไปอย่�งมีประสทิธภิ�พให้คณะกรรมก�รตรวจ

สอบมีอำ�น�จเชิญฝ่�ยจัดก�ร	 ผู้บริห�ร	 หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

เข้�ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้คว�มเห็น	 หรือส่งเอกส�รต�มที่เห็นว่�

เกี่ยวข้องจำ�เป็น	 และให้มีอำ�น�จว่�จ้�งที่ปรึกษ�	 หรือผู้เชี่ยวช�ญ

ท�งวิช�ชีพภ�ยนอก	 ในกรณีจำ�เป็นที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติหน้�ที่	 

โดยบริษัทฯ	เป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยดังกล่�ว
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและสรรห�	ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมก�ร	4	ท่�น	ดังร�ยชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง รายละเอียด

1	น�งส�วพจนีย์		 ธนวร�นิช ประธ�นกรรมก�ร 	กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร	และเป็นกรรมก�รที่เป็นอิสระ

2	น�ยนรรัตน์		 ลิ่มนรรัตน์ กรรมก�ร 	กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร	และเป็นกรรมก�รที่เป็นอิสระ

3	น�ยสุวิทย์		 จินด�สงวน	 กรรมก�ร 	กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร	และเป็นกรรมก�รที่เป็นอิสระ

4	น�ยฐ�ปน		 สิริวัฒนภักดี กรรมก�ร 	กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร

หมายเหตุ :  - นางอรฤดี ณ ระนอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

  - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการ 

   เป็นกรรมการ

  - ในปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จ�านวน 1 ครั้ง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

1 	 กำ�หนดหลักเกณฑ์	 และนโยบ�ยในก�รสรรห�กรรมก�ร 

	 และกรรมก�รชุดย่อยของบริษัทฯ

 

2 	 พิจ�รณ�สรรห�	 และคัดเลือกบุคคลที่เหม�ะสมที่จะม�ดำ�รง 

	 ตำ�แหน่งกรรมก�ร	 ในกรณีที่มีตำ�แหน่งว่�งลง	 เพื่อเสนอคณะ

กรรมก�รบรษัิทพจิ�รณ�อนมุตั	ิและ	/	หรอืเสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้น	แล้วแต่กรณี

3 	 พิจ�รณ�สรรห�	 และคัดเลือกบุคคลที่เหม�ะสมที่จะม�ดำ�รง 

	 ตำ�แหน่ง	ตัง้แต่ระดบักรรมก�รผูจ้ดัก�รขึน้ไปในกรณทีีต่ำ�แหน่ง

ว่�งลง

4 	 พิจ�รณ�เสนอร�ยชื่อกรรมก�รที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมเป็น 

	 กรรมก�รชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท	เพื่อแต่งตั้งเมื่อ

มีตำ�แหน่งว่�งลง

5 	 พิจ�รณ�เสนอแนะกำ�หนดค่�ตอบแทน	 และผลประโยชน์อื่น 

	 ใดที่จำ�เป็น	และเหม�ะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน	และมิใช่ตัวเงิน	เพื่อ

จูงใจ	และรักษ�คณะกรรมก�ร	คณะกรรมก�รชุดย่อย	และ	/	หรือ

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	

6 	 จัดทำ�หลักเกณฑ์	 และนโยบ�ยในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนของ 

	 คณะกรรมก�รบริษัท	 คณะกรรมก�รตรวจสอบคณะกรรมก�ร

พจิ�รณ�ค่�ตอบแทนและสรรห�	และคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง	

เพือ่เสนอให้คณะกรรมก�รบรษิทัพจิ�รณ�อนมุตั	ิและ	/	หรอืเสนอต่อ

ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นอนมุตัติ�มแต่กรณ	ีโดยมหีลกัเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�จ�ก

ผลประกอบก�รของบรษิทัฯ	ขอบเขตหน้�ทีค่ว�มรับผดิชอบของคณะ

กรรมก�รแต่ละชุด	 ประสบก�รณ์	 คว�มรู้	 และคว�มรับผิดชอบของ

กรรมก�ร	โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

7 	 พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทน	 และผลประโยชน์อื่นใดที่ 

	 จำ�เป็น	 และเหม�ะสม	ทั้งที่เป็นตัวเงิน	 และไม่ใช่ตัวเงิน	 เพื่อ 

ตอบแทน	 และจูงใจผู้บริห�รระดับสูง	 ตั้งแต่	 ตำ�แหน่งกรรมก�ร 

ผู้จัดก�รขึ้นไป	โดยพิจ�รณ�จ�กก�รประเมินผลง�นคว�มทุ่มเท	และ

ผลประกอบก�รของบริษัทฯ

8 	 ให้คำ�ชี้แจงตอบคำ�ถ�มเกี่ยวกับค่�ตอบแทนของกรรมก�รในที่ 

	 ประชุมผู้ถือหุ้น

9 	 ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย	 และ 

	 ด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

และสรรห�

โครงสร้�งก�รจัดก�ร	
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมก�ร	11	ท่�น	ดังร�ยชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง รายละเอียด

	 1	 น�งอรฤดี		 ณ	ระนอง ประธ�นกรรมก�ร ประธ�นอำ�นวยก�ร	

	 2	 น�ยธนพล		 ศิริธนชัย กรรมก�ร กรรมก�รผู้จัดก�ร	

	 3		น�ยเนรมิต		 สร้�งเอี่ยม กรรมก�ร กรรมก�รผู้จัดก�ร	บริษัท	แกรนด์	ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์	จำ�กัด

	 4	 น�ยกรธวัช		 กิ่งเงิน กรรมก�ร กรรมก�รผู้จัดก�ร	บริษัท	ไทย	-	ไลซ�ท	จำ�กัด

	 5	 น�ยนพดล		 ถีระศิลป์ กรรมก�ร กรรมก�รผู้จัดก�ร	บริษัท	ฟอร์เวิร์ด	ซิสเต็ม	จำ�กัด

	 6	 น�ยสถ�พร	 อมรวรพักตร์ กรรมก�ร ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร	ด้�นก�รเงิน	งบประม�ณ	และบัญชี

	 7	 น�ยวิชัย		 มหัตเดชกุล กรรมก�ร ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส	ฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ

	 8		น�งส�วปร�รถน�	อุดมสิน กรรมก�ร ผู้อำ�นวยก�ร	ฝ่�ยบัญชี

	 9	 น�งจริย�	 พินเสน�ะ	 กรรมก�ร ผู้อำ�นวยก�ร	ฝ่�ยจัดซื้อกล�ง

	10	 น�ยพรชัย	 เกตุจิน�กูล กรรมก�ร ผู้อำ�นวยก�ร	ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน

	11	 น�งส�วโชติม�	 โชติบัณฑิต กรรมก�ร ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส	ฝ่�ยบริห�รทรัพย์สิน

หมายเหตุ : - นางสาวประดุจฤทัย บุญเพิ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555

  - นายสถาพร อมรวรพักตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555

  - ในปี 2555 ส�ารวจความเสี่ยงเป็นรายเดือน และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 4 ครั้ง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1 	 กำ�หนดยุทธศ�สตร์	 และนโยบ�ย	 ตลอดจนถึง	 ว�งเป้�หม�ย 

	 ของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของทั้งองค์กร	 เพื่อเป็นแนวท�งให้

ฝ่�ยบริห�รได้มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งที่มีประสิทธิภ�พ	และเป็น

ไปในทิศท�งเดียวกัน

2 	 กำ�หนดกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยรวม	 (Integrated	 

	 Risk	 Management)	 โดยให้ครอบคลุมคว�มเสี่ยงหลักของ

ธุรกิจ	เช่น	คว�มเสี่ยงของธุรกิจ	(Business	Risk)	และคว�มเสี่ยงด้�น

ก�รปฏิบัติก�ร	(Operational	Risk)	เป็นต้น

3 	 ว�งระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 เพื่อลดผลกระทบท่ีอ�จมี 

	 ต่อก�รดำ�เนนิธุรกิจของบรษิทัฯ	อย่�งถ�วร	รวมถงึ	จดัให้มกี�ร

ประเมินคว�มเสี่ยงเป็นประจำ�

4 	 จัดทำ�	 และอนุมัติแผนก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม	 

	 โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อ�จส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ	 จัดทำ�แผนจัดก�รคว�มเสี่ยงในทุกระดับ	 โดยก�รระดม

คว�มคิดเห็นจ�กผู้บริห�ร	และพนักง�นจ�กหน่วยง�นต่�งๆ

5 	พัฒน�ระบบจัดก�รคว�มเสี่ยงให้มีประสิทธิภ�พ	 และติดต�ม 

	 ให้บริษัทฯ	มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเหม�ะสม	

6 	 ส่งเสริมให้ผู ้บริห�ร	 และพนักง�นตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ 

	 ของก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง	 และบริห�รคว�มเสี่ยง	 ท่ีจะทำ�ให้

บริษัทฯ	 ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รให้บรรลุเป้�หม�ย	 รวมทั้ง	 ผลักดัน

ให้มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร	และปลูกฝังให้เป็น

วัฒนธรรมขององค์กร

7 	 ติดต�มคว�มคืบหน้�ในก�รปฏิบัติต�มแผนจัดก�รคว�มเสี่ยง 

	 ของบริษัทฯ	 ให้คำ�ปรึกษ�	 แนะนำ�	 ในก�รดำ�เนินก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยง

8 	 สื่อส�รกับคณะกรรมก�รตรวจสอบถึงคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญที่ 

	 มีผลต่อก�รควบคุมภ�ยใน

ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทถึงคว�มเสี่ยง	 และก�รจัดก�ร 

คว�มเสี่ยง

โครงสร้�งก�รจัดก�ร	
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล

	 หน้�ที่ในก�รจัดให้มีนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รและแนวปฏิบัติ 

	 ที่ดีสำ�หรับองค์กร

1.1	ก�รจัดให้มีหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	 (Corporate	

Governance	Policy)	และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ

ใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กร

1.2	ทำ�ก�รเปิดเผยหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	 และแนว

ปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่ส�ธ�รณชน

	 หน้�ที่ในก�รจัดให้มีนโยบ�ย	 และแนวท�งในก�รปฏิบัติที่ดี 

	 ในก�รกำ�กับดูแลบรรษัทภิบ�ล	ต่อ	ภ�ยนอกองค์กร	ได้แก่	

2.1	ผู้ถือหุ้น

2.2	ลูกค้�/คู่ค้�

2.3	ผู้ร่วมลงทุน

2.4	สังคม

2.5	สิ่งแวดล้อม

2.6	อื่นๆ	

3 	 หน้�ที่ในก�รทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมก�ร	 และ 

	 จัดทำ�แนวท�งก�รพัฒน�กรรมก�ร

3.1	กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมก�รที่ต้องก�รสรรห�ให้เป็นไป

ต�มโครงสร้�ง	 ขน�ด	 และองค์ประกอบที่เหม�ะสมของ

คว�มรู้	 ประสบก�รณ์	 และคว�มเชี่ยวช�ญของกรรมก�ร

โดยรวม	ให้สอดคล้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจ

คณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลบรรษัทภิบ�ล	ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมก�ร	4	ท่�น	ดังร�ยชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำาแหน่ง รายละเอียด

1	น�ยนรรัตน์		 ลิ่มนรรัตน์ ประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร	และเป็นกรรมก�รที่เป็นอิสระ

2	น�ยปณต		 สิริวัฒนภักดี กรรมก�ร กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร	

3	น�ยสุวิทย์		 จินด�สงวน	 กรรมก�ร กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร	และเป็นกรรมก�รที่เป็นอิสระ

4	น�งอรฤดี	 ณ	ระนอง กรรมก�ร กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร

หมายเหตุ :  -  นายพรชัย เกตุจินากูล ได้แต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555

   -  ในปี 2555 ประชุมคณะกรรมการบริหารก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล จ�านวน 2 ครั้ง

3.2	หน้�ท่ีในก�รว�งแผนแนวท�งก�รพัฒน�กรรมก�ร	 อ�ทิ	

ก�รพัฒน�คว�มรู้ให้กรรมก�รก�รว�งแผนง�น	 Board	

Retreat	ประจำ�ปี	และก�รพฒัน�ในด้�นอืน่ๆ	แก่กรรมก�ร

3.3	หน้�ที่ในก�รควบคุมดูแล	เพื่อให้แน่ใจว่�มีก�รประเมินผล

ก�รดำ�เนินง�นของกรรมก�รเป็นประจำ�ทุกๆ	 ปี	 อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ

 

เลขานุการบริษัท 
เพือ่ให้เป็นไปต�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน	

และข้อกำ�หนดของพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย	์

(ฉบับท่ี	 4)	 พ.ศ.	 2551	 คณะกรรมก�รบริษัทจึงได้แต่งตั้งให	้ 

น�ยกิตติ์ธเนศ	 เธียรวุฒิวงศ์	 ผู้อำ�นวยก�ร	 ฝ่�ยกฎหม�ยและกำ�กับ

ดูแลก�รปฏิบัติง�น	 เป็นเลข�นุก�รบริษัท	 โดยมีภ�ระหน้�ที่ในก�ร

ให้คำ�แนะนำ�ด้�นกฎหม�ย	 และกฎเกณฑ์ต่�งๆ	 ที่คณะกรรมก�ร

ต้องทร�บ	 และปฏิบัติ	 ก�รจัดก�รประชุม	 รวมทั้งดูแลกิจกรรม

ต่�งๆ	 ของคณะกรรมก�ร	 เพื่อให้กรรมก�รส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้

อย่�งมีประสิทธิภ�พ	และประสิทธิผล	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อบริษัทฯ	 รวมทั้งก�รจัดทำ�	 และเก็บรักษ�เอกส�ร	 อ�ทิ	 ทะเบียน

กรรมก�ร	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมก�ร	ร�ยง�นก�รประชุมคณะ

กรรมก�ร	และร�ยง�นประจำ�ปีของบรษิทัฯ	หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้	

ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น	และเก็บรักษ�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียที่

ร�ยง�นโดยกรรมก�ร	หรือผู้บริห�ร	

โครงสร้�งก�รจัดก�ร	

1

2
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รายงานประจำาปี 2555

ประธานอ�านวยการ และผู้บริหาร*
ประธ�นอำ�นวยก�ร	และผู้บริห�ร*	ของบริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)	ประกอบด้วยร�ยชื่อดังต่อไปนี้

ประธานอำานวยการ / ผู้บริหาร ตำาแหน่ง

	1	น�งอรฤดี		 ณ	ระนอง 	กรรมก�ร	/	ประธ�นอำ�นวยก�ร

	2	น�ยธนพล		 ศิริธนชัย 	กรรมก�ร	/	และกรรมก�รผู้จัดก�ร

	3	น�ยสุธี		 ลิมปนชัยพรกุล** 	ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร	ฝ่�ยพัฒน�โครงก�ร

	4	น�ยสถ�พร		 อมรวรพักตร์	 	ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร	ด้�นก�รเงิน	งบประม�ณ	และบัญชี

	5	น�ยอลงกรณ์		 ประธ�นร�ษฎร์นิกร** 	ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส	ฝ่�ยกฎหม�ยและบริห�รทรัพย์สิน

	6	น�ยกำ�พล		 ปุญโสณี 	ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส	ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ

	7	น�ยวิชัย		 มหัตเดชกุล	 	ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส	ฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ

	8	น�งส�วโชติม�		โชติบัณฑิต 	ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส	ฝ่�ยบริห�รทรัพย์สิน

หมายเหตุ : * บริหาร หมายถึง กรรมการ หรือผู ้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจาก ประธานอ�านวยการลงมา และ 

  ผู้ซึง่ด�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่าผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารรายทีส่ีท่กุราย และรวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิาร ในสายงานบัญชี  

  หรือ การเงิน

  **  - นายสุธี ลิมปนชัยพรกุล ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2555

   - นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร ได้ลาออกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555

โครงสร้�งก�รจัดก�ร	

ผู้บริห�รของย่อยของบริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)	มีร�ยชื่อดังต่อไปนี้

ประธานอำานวยการ / ผู้บริหาร ตำาแหน่ง

	1	น�ยเนรมิต		 สร้�งเอี่ยม 	กรรมก�รผู้จัดก�ร	บริษัท	แกรนด์	ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์	จำ�กัด

	2	น�ยกรธวัช		 กิ่งเงิน	 	กรรมก�รผู้จัดก�ร	บริษัท	ไทย	-	ไลซ�ท	จำ�กัด

	3	น�ยนพดล		 ถีระศิลป์ 	กรรมก�รผู้จัดก�ร	บริษัท	ฟอร์เวิร์ด	ซิสเต็ม	จำ�กัด

	4	น�ยอลงกรณ์		 ประธ�นร�ษฎร์นิกร* 	กรรมก�รผู้จัดก�ร	บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	แอสเซท	แมเนจเม้นท์	จำ�กัด	

	5	น�ยกำ�พล		 ปุญโสณี	 	กรรมก�รผู้จัดก�ร	บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	คอนซัลติ้ง	จำ�กัด	

	6	น�ยสุธี		 ลิมปนชัยพรกุล* 	กรรมก�รผู้จัดก�ร	บริษัท	เลิศรัฐก�ร	จำ�กัด	

 หมายเหตุ : * นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร ได้ลาออกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555

  * นายสุธี ลิมปนชัยพรกุล ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2555

ทั้งนี้	กรรมก�ร	และผู้บริห�รของบริษัทฯ	ทุกท่�น	เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด	 และไม่ปร�กฏว่�มีประวัติก�ร

ทำ�คว�มผิดต�มกฎหม�ย	 ประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ

หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	(ตลท.)	ในระยะเวล�ที่ผ่�นม�เกี่ยวกับ

(1)	 ก�รถูกพิพ�กษ�ว่�กระทำ�ผิดต�มกฎหม�ยท�งอ�ญ�	

(2)	 ก�รถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย	 หรือถูกพิทักษ์

ทรัพย์	

(3)	 ก�รเป็นผู้บริห�ร	 หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัทฯ	 หรือ

ห้�งหุ้นส่วนที่ถูกพิพ�กษ�ให้เป็นบุคคลล้มละล�ย	หรือถูก

พิทักษ์ทรัพย์
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การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการด�ารงต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท
ต�มข้อบงัคบัของบรษัิท	คณะกรรมก�รบรษิทั	ประกอบด้วย	กรรมก�ร
จำ�นวนไม่น้อยกว่�	5	คน	และกรรมก�รไม่น้อยกว่�	กึง่หนึง่ของจำ�นวน
กรรมก�รทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร	 และกรรมก�ร
ของบริษัท	 จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะต้องห้�มต�ม
ที่กฎหม�ยกำ�หนด	

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้แต่งตั้งกรรมก�รโดยใช้เสียงข้�งม�กต�ม 
หลักเกณฑ์	และวิธีก�ร	ดังนี้	

(1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดเลอืก

บุคคลเดียว	 หรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้	 แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้ผู้อื่นม�กน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)	 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนสงูสดุต�มลำ�ดบัลงม�	จะได้รบัเลอืก
ตั้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมี	 หรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับก�รเลือกตั้งใน
ลำ�ดบัถัดลงม�	มคีะแนนเสยีงเท่�กนั	เกนิจำ�นวนกรรมก�ร
ท่ีจะพงึม	ีหรอืพึงเลอืกตัง้ในคร้ังนัน้	ให้เลอืกโดยวธิจีบัสล�ก	
เพื่อให้ได้ต�มจำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงมี

ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอ่ืนนอกจ�กถึงคร�ว
ออกต�มว�ระ	คณะกรรมก�รบริษัทจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ย	เข้�เป็นกรรมก�ร
แทนในก�รประชมุคณะกรรมก�รคร�วถดัไป	ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่�	3	ใน	4	ของจำ�นวนกรรมก�รที่ยังเหลืออยู่	เว้นแต่ว�ระก�รดำ�รง
ตำ�แหน่งของกรรมก�รจะเหลือน้อยกว่�	2	เดือน	

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอ�จลงมติให้กรรมก�รคนใดออกจ�กตำ�แหน่งก่อน
ถึงคร�วออกต�มว�ระได้	ด้วยคะแนนเสียง	ไม่น้อยกว่�	3	ใน	4	ของ
จำ�นวนผูถ้อืหุน้	ซึง่ม�ประชมุและมีสทิธอิอกเสยีง	และมีหุน้นบัรวมกนั
ได้ไม่น้อยกว่�ก่ึงหนึง่ของจำ�นวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่�ประชมุ	และ
มีสิทธิออกเสียงในก�รประชุมนั้น

ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง	 บริษัทฯ	 ได้กำ�หนด
ให้กรรมก�รต้องออกจ�กตำ�แหน่งจำ�นวนหนึ่งในส�มของจำ�นวน
กรรมก�รทัง้หมด	ถ้�จำ�นวนกรรมก�รทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นส�มส่วน
ไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจำ�นวนที่ใกล้เคียงที่สุด	 กับอัตร�ส่วนหนึ่งในส�ม	
โดยกรรมก�รทีจ่ะต้องออกในปีแรก	และปีทีส่อง	ภ�ยหลงัจดทะเบียน
บริษัทนั้น	 ให้ใช้วิธีจับสล�กกันว่�ผู้ใดจะต้องออกส่วนในปีหลังๆ	 ให้
กรรมก�รที่อยู่ในตำ�แหน่งน�นที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจ�กตำ�แหน่ง	 ท้ังนี้	
กรรมก�ร	ซึ่งพ้นจ�กตำ�แหน่งแล้วอ�จจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้	

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมก�รชุดย่อยของบริษัทฯ	 ซึ่งได้แก่	 คณะกรรมก�รบริห�ร	
คณะกรรมก�รตรวจสอบ	 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและ
สรรห�	 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแล
บรรษัทภิบ�ล	ต้องได้รับก�รแต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัท

เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
ก�รแต่งตั้งผู ้บริห�รสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมก�รผู้จัดก�รขึ้นไปน้ัน	 
คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและสรรห�	 จะคัดเลือกผู ้มี
คุณสมบัติครบถ้วนต�มที่กำ�หนด	 และเสนอชื่อผู้ผ่�นก�รคัดเลือก
ท่ีสมควรได้รับก�รแต่งตั้งต่อคณะกรรมก�รบริษัท	 เพื่อคัดเลือกผู้ที่
เหม�ะสมจะดำ�รงตำ�แหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้�งม�กต่อไป

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่บริห�รอื่นๆ	 คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยให้
ประธ�นอำ�นวยก�รเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหม�ะสมม�ดำ�รงตำ�แหน่ง	

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ทีป่ระชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ปี	ครัง้ที	่33/2555	เมือ่วนัที	่26	เมษ�ยน	
2555	 มีมติกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�ร	 ต�มที่คณะกรรมก�ร
พจิ�รณ�ค่�ตอบแทนและสรรห�	และคณะกรรมก�รบรษัิทเสนอ	ดงัน้ี
	 ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�ร	 ประกอบด้วยค่�ตอบแทนร�ยเดือน	
และค่�เบีย้ประชมุ	ประธ�นกรรมก�รได้รบัค่�ตอบแทนร�ยเดอืน	
20,000	 บ�ทต่อเดือน	 และค่�เบี้ยประชุม	 25,000	 บ�ทต่อครั้ง	
กรรมก�รแต่ละท่�น	 ได้รับค่�ตอบแทนร�ยเดือน	 10,000	 บ�ท
ต่อเดือน	และค่�เบี้ยประชุม	20,000	บ�ทต่อครั้ง

	 ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริห�ร*	 ประกอบด้วยค่�ตอบแทน
ร�ยเดือน	 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร	 ได้รับค่�ตอบ	 แทนร�ย
เดือน	25,000	บ�ทต่อเดือน	กรรมก�รบริห�รแต่ละท่�นได้รับค่�
ตอบแทนร�ยเดือน	20,000	บ�ทต่อเดือน

 หมายเหตุ *ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทฯ 
	 ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รตรวจสอบ	ประกอบด้วยค่�ตอบแทน
ร�ยเดือน	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ	 ได้รับค่�ตอบแทนร�ย
เดือน	40,000	บ�ทต่อเดือน	กรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�นได้รับ
ค่�ตอบแทนร�ยเดือน	30,000	บ�ทต่อเดือน

	 ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและสรรห�	
ประกอบด้วยค่�เบี้ยประชุม	 ประธ�นกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�
ตอบแทนและสรรห�ได้รับค่�เบี้ยประชุม	 22,000	 บ�ทต่อครั้ง	
กรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	 และสรรห�แต่ละท่�นได้รับค่�
เบี้ยประชุม	18,000	บ�ทต่อครั้ง

	 ท้ังนี้	 วงเงินของค่�เบ้ียประชุม	 และค่�ตอบแทนร�ยเดือน	 เมื่อ

โครงสร้�งก�รจัดก�ร	
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รายงานประจำาปี 2555

รวมกับค่�ตอบแทนพิเศษ	 (ถ้�มี)	 ไม่เกินจำ�นวนเงิน	 6,000,000	
บ�ท	 โดยในส่วนค่�ตอบแทนพิเศษ	 คณะกรรมก�รพิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทนและสรรห�	จะเป็นผูพ้จิ�รณ�จดัสรรต�มคว�มเหม�ะ
สม	จ�กผลประกอบก�รของบริษัทฯ	เป็นสำ�คัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี	2555	ค่�ตอบแทนของผู้บริห�ร	รวม	7	ท่�น	ที่ได้รับจ�กบริษัทฯ	
ในรูปเงินเดือน	โบนัส	และกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	
25,015,105.38	บ�ท	

ค่าตอบแทนอื่น
-	ไม่มี	-	

ในปี 2555 ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรวม

	คณะกรรมก�รบริษัท 	 2,300,000	บ�ท

	คณะกรรมก�รตรวจสอบ 	 1,200,000	บ�ท

	คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและสรรห� 	 76,000	บ�ท

	คณะกรรมก�รบริห�ร	* 	 617,333	บ�ท

	ค่�ตอบแทนพิเศษ	* 	 1,790,000	บ�ท

หมายเหตุ : * ยกเว้นกรรมการบริหารที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารบริษัทฯ

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 และปี 2554

ค่าตอบแทน ปี 2555 ปี 2554

ค่�ตอบแทน	(ร�ยเดือน	และเบี้ยประชุม	และค่�ตอบแทนพิเศษ) 	5,983,333	บ�ท 4,910,000	บ�ท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำาปี 2555

กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน (บาท)

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

พิจารณาค่า

ตอบแทนและ

สรรหา

คณะกรรม 

การบริหาร

ค่าตอบแทน

พิเศษ
รวม

1 น�งส�วพจนีย์		 ธนวร�นิช 440,000 360,000 22,000 - 420,000 1,242,000

2 น�ยสุวิทย์		 จินด�สงวน 280,000 480,000 - - 310,000 1,070,000

3 น�ยนรรัตน์		 ลิ่มนรรัตน์ 280,000 360,000 18,000 - 310,000 968,000

4 น�ยฐ�ปน		 สิริวัฒนภักดี 200,000 - 18,000 96,667 220,000 534,667

5 น�ยปณต		 สิริวัฒนภักดี 260,000 - 18,000 280,666 220,000 778,666

6 น�ยสิทธิชัย		 ชัยเกรียงไกร 280,000 - - 240,000 310,000 830,000

7 น�งอรฤดี		 ณ	ระนอง 280,000 - - - - 280,000

8 น�ยธนพล		 ศิริธนชัย 280,000 - - - - 280,000

รวม 2,300,000 1,200,000 76,000 617,333 1,790,000 5,983,333

โครงสร้�งก�รจัดก�ร	



48 คณะกรรมก�รบริษัท	และคณะผู้บริห�ร

ประเภทกรรมการ :	กรรมก�รที่เป็นอิสระ	

ตำาหน่งปัจจุบัน :	ประธ�นกรรมก�ร	/	กรรมก�รตรวจสอบ	/	

ประธ�นกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและสรรห�

อายุ :	66	ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ	Syracuse	University	

ประเทศสหรัฐอเมริก�	(ด้วยทุน	USAID)	

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
l	Financial	Institutions	Governance	Program	(2/2554)	
l	Audit	Committee	Program	(ACP	32/2553)
l	The	Role	of	Compensation	Committee	Program	(RCC4/2550)
l	The	Role	of	Chairman	Program	(RCP13/2549)
l	Directors	Certificate	Program	(DCP	17/2545)

การถือหุ้นในบริษัทฯ :	0%	(-0-	หุ้น)	

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ :	5	ปี	8	เดือน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
l	กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

	 ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย�	จำ�กัด	(มห�ชน)
l	กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ

	 บริษัท	โออิชิ	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)
l	กรรมก�รอิสระและกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำ�กัด	(มห�ชน)
l	กรรมก�รอิสระบริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
l	ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและประเมินผล

	 ประจำ�กระทรวงพ�ณิชย์
l	กรรมก�รกฤษฎีก�	(คณะที่	3	-	กฎหม�ยเกี่ยวกับก�รเงิน)	

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
l	ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 คณะกรรมก�รสภ�ธุรกิจประกันภัยไทย

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -	ไม่มี	-

ประสบการณ์ : 

2549	-	2551	 l	 รองประธ�นสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ	

	 	 	 สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ

  l	 ที่ปรึกษ�รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์	

	 	 	 กระทรวงพ�ณิชย์

  l	 ที่ปรึกษ�คณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งช�ติฝ่�ยเศรษฐกิจ

	 	 	 คณะมนตรีคว�มมั่นคงแห่งช�ติด้�นเศรษฐกิจ

2544	–	2551	 l	 กรรมก�รในคณะกรรมก�รนโยบ�ยสถ�บันก�รเงิน

	 	 	 ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

2545	-	2550	 l	 ประธ�นกรรมก�ร

	 	 	 สถ�บันประกันภัยไทย

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	-	ไม่มี	-

คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายสุวิทย์ จินดาสงวน

ประเภทกรรมการ : กรรมก�รที่เป็นอิสระ

ตำาแหน่งปัจจุบัน :	กรรมก�รอิสระ	/	ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ	/	

กรรมก�รกำ�กับดูแลบรรษัทภิบ�ล

อายุ : 58	ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	วิทย�ศ�สตร์มห�บัณฑิต	(เศรษฐศ�สตร์เกษตร)	

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
l	Advance	Audit	Committee	Program	(4/2554)
l	Monitoring	the	Quality	Financial	Report	(2551)
l	The	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	18/2551)	 	 	
l	The	Role	of	Compensation	Committee	Program	(RCC1/2549)
l	Improving	the	Quality	of	Financial	Reporting	(QFR	2/2549)
l	Audit	Committee	Program	(ACP4/2548)	
l	Directors	Certification	Program	(DCP44/2547)
l	Directors	Accreditation	Program	(DAP14/2547)

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0%	(-0-	หุ้น)	

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ : 9	ปี	6	เดือน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
l	ประธ�นกรรมก�ร	/	กรรมก�รตรวจสอบ

	 บริษัท	เอสไอเอส	ดิสทริบิวชั่น	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)
l	คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 บริษัท	อสมท	จำ�กัด	(มห�ชน)

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
l	ประธ�นกรรมก�ร

	 บริษัท	อินเตอร์เน็ท	โซลูชั่น	แอนด์	เซอร์วิส	โพรว�ยเดอร์	จำ�กัด

	 บริษัท	ไวด์	ไว	แม็กซ์	จำ�กัด	

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -	ไม่มี	-

ประสบการณ์ :  

2546	-	2550	 l	 กรรมก�รตรวจสอบ	

	 	 	 บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	-	ไม่มี	-
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คณะกรรมก�รบริษัท	และคณะผู้บริห�ร	

ประเภทกรรมการ :	กรรมก�รที่เป็นอิสระ

ตำาหน่งปัจจุบัน :	ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลบรรษัทภิบ�ล	/	กรรมก�รอิสระ	/	

กรรมก�รตรวจสอบ	/	กรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและสรรห�

อายุ :	54	ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	ปรญิญ�โท	บรหิ�รธรุกจิ	ส�ข�ก�รเงนิ	มห�วทิย�ลยัคอรแ์นล		

นิวยอร์ค	ประเทศสหรัฐอเมริก�

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  
l	Directors	Certification	Program	(DCP	initial)
l	Finance	for	Non-Finance	Director	(FND-2547)

การถือหุ้นในบริษัทฯ :	0%	(-0-	หุ้น)

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ : 7	ปี	3	เดือน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
l	กรรมก�รอิสระ	/	กรรมก�รตรวจสอบ

	 บริษัท	เทอร์ร�ไบท์	เน็ท	โซลูชั่น	จำ�กัด	(มห�ชน)

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :   
l	กรรมก�ร	/	ประธ�นอำ�นวยก�ร

	 บริษัท	เอเซียแอสเซทแมเนจเม้นท์	จำ�กัด
l	ที่ปรึกษ�

	 ตล�ดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	
l	อนุกรรมก�รสรรห�และพัฒน�บริษัทจดทะเบียน

	 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
l	กรรมก�ร

	 บริษัท	น.รัตน�ลัย	จำ�กัด

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -	ไม่มี	-

ประสบการณ์ : -	ไม่มี	-

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	-	ไม่มี	-

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ :	กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

ตำาหนง่ปัจจบุัน :	รองประธ�นกรรมก�ร	/	กรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน	และสรรห�

อายุ :	38	ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	ปริญญ�โท	ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ก�รเงินก�รธน�ค�ร			

มห�วิทย�ลัยบอสตัน	ประเทศสหรัฐอเมริก�

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

Directors	Accreditation	Program	(DAP10/2547)

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 29.04	%	(555,255,623	หุ้น)

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ : 5	ปี		8	เดือน	

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
l	รองประธ�นกรรมก�ร

	 บริษัท		อ�ห�รสย�ม	จำ�กัด	(มห�ชน)
l	รองประธ�นกรรมก�ร	/	ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

	 บริษัท	โออิชิ	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)
l	กรรมก�ร

	 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
l	กรรมก�ร	/	กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่

	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำ�กัด	(มห�ชน)
l	กรรมก�ร/	รองประธ�นกรรมก�รบริห�ร

	 บริษัท	เบียร์ไทย	(1991)	จำ�กัด	(มห�ชน)
l	กรรมก�ร

	 บริษัท	อเดลฟอส	จำ�กัด

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -	ไม่มี	-

ประสบการณ์ : -	ไม่มี	-

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	-	ไม่มี	-
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ประเภทกรรมการ : กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

ตำาหน่งปัจจุบัน :	กรรมก�ร	/	รองประธ�นกรรมก�ร	/	ประธ�นกรรมก�รบริห�ร	/

กรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและสรรห�	/	กรรมก�รกำ�กับดูแลบรรษัทภิบ�ล

อายุ :	35	ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	ปริญญ�โท	ระบบส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�ร	

มห�วิทย�ลัยลอนดอน,	ประเทศอังกฤษ	และหลักสูตรวิศวกรรมอุตส�หกรรม

และเศรษฐศ�สตร์	จ�กมห�วิทย�ลัยแมสซ�ชูเสทส์	ประเทศสหรัฐอเมริก�

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

Directors	Certification	Program	(DCP46/2547)

Finance	for	Non-Finance	Director	(FND10/2547)

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 29.04%	(555,255,623	หุ้น)	

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ : 5	ปี	8	เดือน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 
l	กรรมก�ร	/	กรรมก�รบริห�ร

	 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)
l	กรรมก�ร

	 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	อ�ห�รสย�ม	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	โออิชิ	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
l	กรรมก�ร	/	กรรมก�รบริห�ร

	 บริษัท	เบียร์ทิพย์	บริเวอรี่	(1991)	จำ�กัด
l	กรรมก�ร	/	รองกรรมก�รผู้จัดก�ร

	 บริษัท	ที.ซี.ซี.	เทคโนโลยี	จำ�กัด
l	กรรมก�ร

	 บริษัท	เอ็น.ซี.ซี.	แมนเนจเม้นท์	แอนด์	ดีเวลลอปเม้นท์	จำ�กัด

	 บริษัท	นอร์ธป�ร์ค	เรียลเอสเตท	จำ�กัด

	 บรษัท	เอเชียติ๊กเฮ�ส์	จำ�กัด

	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	ที.ซี.ซี.	แลนด์	เลเซอร์	(ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี	โฮเทลส์กรุ๊ป)	จำ�กัด

	 บริษัท	อเดลฟอส	จำ�กัด

	 บริษัท	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	อินดัสเตรียล	เอสเตท	(ระยอง)	จำ�กัด

	 บริษัท	พรรณธิอร	จำ�กัด

	 บริษัท	สิริวน�	จำ�กัด

	 บริษัท	คริสตอลล�	จำ�กัด	 

	 บริษัท	ทีซีซี	โฮลดิ้ง	จำ�กัด

	 บริษัท	ทีซีซี	แลนด์	จำ�กัด

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -	ไม่มี	-

ประสบการณ์ :    

กรรมก�ร

2550	-	2552	 l	 บริษัท	ล้�นช้�ง	ดีเวลลอปเม้นท์	จำ�กัด

2546	-	2552	 l	 บริษัท	เครืออ�คเนย์	จำ�กัด	

2547	-	2551	 l	 บริษัท	เทอร�โกร	จำ�กัด	

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	-	ไม่มี	-

นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ประเภทกรรมการ : กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

ตำาหน่งปัจจุบัน :	กรรมก�ร	/	กรรมก�รบริห�ร	

อายุ :	58	ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	Mini	MBA	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
l	Directors	Certification	Program	(DCP26/2546)
l	DCP	Refresher	Course	(2/2548)	

การถือหุ้นในบริษัทฯ :	0%	(-0-	หุ้น)

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ : 5	ปี	8	เดือน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
l	กรรมก�ร	/	กรรมก�รบริห�ร

	 บริษัท	เสริมสุข	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	อ�ห�รสย�ม	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	โออิชิ	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	

	 บริษัท	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	จำ�กัด	(มห�ชน)

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
l	กรรมก�ร	/	กรรมก�รรองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่

	 บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำ�กัด	(มห�ชน)
l	กรรมก�ร

	 บริษัท	อเดลฟอส	จำ�กัด

	 บริษัท	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	อินดัสเตรียลเอสเตท	(ระยอง)	จำ�กัด

	 บริษัท	ไทย	เบเวอร์เรจ	แคน	จำ�กัด  

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -	ไม่มี	-

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	-	ไม่มี	-



51

รายงานประจำาปี 2555

คณะกรรมก�รบริษัท	และคณะผู้บริห�ร	

ประเภทกรรมการ : กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

ตำาหน่งปัจจุบัน :	กรรมก�ร	/	กรรมก�รบริห�ร	/	เลข�นุก�ร	คณะกรรมก�รพิจ�รณ�

ค�่ตอบแทนและสรรห�	/	กรรมก�รกำ�กบัดแูลบรรษทัภบิ�ล	/	ประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร

คว�มเสี่ยง	/	ประธ�นอำ�นวยก�ร

อายุ :	52	ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ	San	Diego	State	University	

ประเทศสหรัฐอเมริก�	

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
l	Role	of	the	Compensation	Committee	Program	(RCC7/2551)
l	DCP	Refresher	Course	(3/2549)
l	Diploma	of	Directors	Certification	Program	(DCP17/2545)

การถือหุ้นในบริษัทฯ :	0%	(-0-	หุ้น)	 	

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ : 12	ปี	11	เดือน	

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -	ไม่มี	-

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
l	กรรมก�ร

	 บริษัท	เลิศรัฐก�ร	จำ�กัด	

	 บริษัท	เอสโก้	เวนเจอร์	จำ�กัด

	 กองทุนรวม	กินรีพร็อพเพอร์ตี้

	 บริษัท	แกรนด์	ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์	จำ�กัด

	 บริษัท	แกรนด์	ยู	ลิฟวิ่ง	จำ�กัด

	 บริษัท	เอ็กซ์เซลเล้นท์	เอ็นเนอร์ยี่	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำ�กัด

	 บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	คอนซัลติ้ง	จำ�กัด

	 บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	แอสเซท	แมเนจเม้นท์	จำ�กัด

	 บริษัท	ฟอร์เวิร์ด	ซิสเต็ม	จำ�กัด

	 บริษัท	ไทย	–	ไลซ�ท	จำ�กัด

	 มูลนิธิม�แตร์เดอีวิทย�ลัย

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -	ไม่มี	-

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	-	ไม่มี	-

  

นางอรฤดี ณ ระนอง นายธนพล ศิริธนชัย

ประเภทกรรมการ : กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

ตำาหน่งปัจจุบัน :	กรรมก�ร	/	กรรมก�รบริห�ร	/	กรรมก�รผู้จัดก�ร

อายุ :	45	ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ	University	of	Texas	at	Austin

ประเทศสหรัฐอเมริก�	

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
l	Directors	Certification	Program	(DCP39/2547)
l	Directors	Accreditation	Program	(DAP10/2547)
l	Audit	Committee	Program	(ACP	39/2555)

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 0%	(-0-	หุ้น)

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ : 9	ปี	10	เดือน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
l	กรรมก�ร

	 บริษัทเงินทุน	กรุงเทพธน�ทร	จำ�กัด	(มห�ชน)

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
l	กรรมก�ร	

	 บริษัท	เลิศรัฐก�ร	จำ�กัด     

	 บริษัท	เอสโก้	เวนเจอร์	จำ�กัด

	 กองทุนรวม	กินรีพร็อพเพอร์ตี้

	 บริษัท	แกรนด์	ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์	จำ�กัด

	 บริษัท	แกรนด์	ยู	ลิฟวิ่ง	จำ�กัด

	 บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	คอนซัลติ้ง	จำ�กัด

	 บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	แอสเซท	แมเนจเม้นท์	จำ�กัด

	 บริษัท	ฟอร์เวิร์ด	ซิสเต็ม	จำ�กัด

	 บริษัท	ไทย	–	ไลซ�ท	จำ�กัด

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -	ไม่มี	-

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	-	ไม่มี	-
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ตำาแหน่ง :	ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร	ด้�นก�รเงิน	งบประม�ณและบัญชี

อายุ : 40	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น :	0%	(-0-	หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-	ไม่มี	-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ	ส�ข�ก�รเงิน	

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

-	ไม่มี	-

ประสบการณ์ :  

2551	-	2554	 l	 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

	 	 	 บริษัท	เมอร์เมด	ม�ริไทม์	จำ�กัด	(มห�ชน)

2550	-	2551	 l	 ผู้จัดก�รอ�วุโสฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

	 	 	 บริษัท	เมอร์เมด	ม�ริไทม์	จำ�กัด	(มห�ชน)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	-	ไม่มี	-

นายสถาพร อมรวรพักตร์

นายก�าพล ปุญโสณี นางสาวโชติมา โชติบัณฑิต

ตำาแหน่ง :	ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส	ฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ

อายุ : 41	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น :	0%	(-0-	หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-	ไม่มี	-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ	University	of	Newcastle	

upon	Tyne,	ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
l	Directors	Accreditation	Program	(DAP	87/2554)

ประสบการณ์ :                 

ปัจจุบัน		 l	 กรรมก�ร	/	กรรมก�รผู้จัดก�ร	

	 	 	 บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	คอนซัลติ้ง	จำ�กัด

ปัจจุบัน		 l	 กรรมก�รก�รลงทุน

	 	 	 กองทุนรวม	กินรีพร็อพเพอร์ตี้

ปัจจุบัน		 l	 กรรมก�ร

	 	 	 บริษัท	ค�เธ่ย์	แอสเซท	แมเนจเม้นท์	จำ�กัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	-	ไม่มี	-

ตำาแหน่ง :	ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส	ฝ่�ยบริห�รทรัพย์สิน

อายุ : 49	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น :	0%	(-0-	หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-	ไม่มี	-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	ปริญญ�ตรี		Computer	Science	ประเทศสหรัฐอเมริก�

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

-	ไม่มี	-

ประสบการณ์ :                 

2549-2553	 l	 ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส	ฝ่�ยกองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์

	 	 	 บริษัทหลักทรัพย์	ไทยพ�ณิชย์	

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	-	ไม่มี	-

นายวิชัย มหัตเดชกุล
 

ตำาแหน่ง :	ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส	ฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ

อายุ : 47	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น :	0%	(-0-	หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-	ไม่มี	-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	ปริญญ�โท	ส�ข�สถิติศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

-	ไม่มี	-

ประสบการณ์ :  

2553		 l	 ผู้อำ�นวยก�ร	ฝ่�ยบริห�รระบบส�รสนเทศ

	 	 	 ธน�ค�รกสิกรไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)

2537	-	2552	 l	 ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส	ฝ่�ยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

	 	 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวม	วรรณ	จำ�กัด 

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	-	ไม่มี	-
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รายงานประจำาปี 2555

คณะกรรมก�รบริษัท	และคณะผู้บริห�ร	

ตำาแหน่ง :	กรรมก�รผู้จัดก�ร	บริษัท	แกรนด์	ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์	จำ�กัด

อายุ : 45	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น :	0%	(-0-	หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-	ไม่มี	-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	ปริญญ�ตรี		วิศวกรรมศ�สตร์บัณฑิต	(โยธ�)	

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
l	Director	Accreditation	Program	(DAP	87/2553)

ประสบการณ์ :    

ปัจจุบัน	 l	 กรรมก�ร	/	กรรมก�รผู้จัดก�ร

	 	 	 บริษัท	แกรนด์	ยู	ลิฟวิ่ง	จำ�กัด

2547	-	ปัจจุบัน	 l	 กรรมก�รผู้จัดก�ร

	 	 	 บริษัท	ไทย	เว็บ	บิสซิเนส	จำ�กัด

   l	 กรรมก�รบริห�ร

	 	 	 บริษัท	ก้�นสมอง	จำ�กัด	 

     l	 กรรมก�รบริห�ร

	 	 	 บริษัท	สมองส่วนหน้�	จำ�กัด		 

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	-	ไม่มี	-

นายเนรมิต สร้างเอี่ยม

นายกรธวัช กิ่งเงิน

ตำาแหน่ง :	กรรมก�รผู้จัดก�ร	บริษัท	ไทย	–	ไลซ�ท	จำ�กัด	

อายุ : 47	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น :	0%	(-0-	หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-	ไม่มี	-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญ�ตรี	ส�ข�ก�รเงิน	มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย	

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
l	Directors	Certification	Program	(DCP71/2549)

ประสบการณ์ : 

ปี	2542	-	ปัจจุบัน	 l	 บริษัท	ไทย-ไลซ�ท	จำ�กัด

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	-	ไม่มี	-

นายนพดล ถีระศิลป์

ตำาแหน่ง :	กรรมก�รผู้จัดก�ร	บริษัท	ฟอร์เวิร์ด	ซิสเต็ม	จำ�กัด

อายุ : 55	ปี

สัดส่วนการถือหุ้น :	0%	(-0-	หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-	ไม่มี	-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด :	ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ	ส�ข�ธุรกิจระหว่�งประเทศ	

Pacific	States	University	California	ประเทศสหรัฐอเมริก�	

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
l	Directors	Accreditation	Program	(DAP	86/2554)

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :	-	ไม่มี	-
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)	ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	และมุ่งมั่นที่จะยกระดับของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

อย่�งต่อเนือ่ง	โดยเช่ือมัน่ว่�ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่จีะเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	ส�ม�รถเพิม่มลูค่�	และผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้	

และผู้ลงทุนในระยะย�ว	ตลอดจนสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย	และเพื่อให้ก�รบริห�รง�นเป็นไปอย่�งโปร่งใส

เป็นธรรม	ส�ม�รถตรวจสอบได้	โดยคำ�นึงถึงสิทธิ	และคว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้น	และคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมก�รบรษัิท	จึงได้กำ�หนดให้มนีโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รของบรษิทัฯ	อย่�งเป็นล�ยลกัษณ์อกัษร	สอดคล้องกบัหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร

ที่ดีของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 โดยจัดให้มีก�รก�รทบทวน	

และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	 เพื่อสื่อส�ร	และสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น	

ของบริษัทฯได้รับทร�บ	และถือปฏิบัติอย่�งต่อเนื่อง	เพื่อให้บรรลุถึงเป้�หม�ยสูงสุดของบริษัทฯ	ซึ่งได้แก่	ก�รบรรลุถึงเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจ	

และก�รเจริญเติบโตของบริษัทฯ	อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน

เรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	 นอกจ�กนี้	 คณะกรรมก�ร

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยได้เปิดโอก�สให้ผู ้ถือหุ้น 

คนหนึ่งหรือหล�ยคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่

เกนิกว่�ร้อยละ	5	ของจำ�นวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ	เสนอ

ระเบียบว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมก�รล่วง

หน้�	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเป็นธรรม

และเท่�เทียมกัน	 โดยบริษัทฯ	 ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รให้ผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อยเสนอระเบยีบว�ระก�รประชมุผูถ้อืหุน้	และชือ่บคุคลเพือ่เป็น

กรรมก�รล่วงหน้�	พร้อมทัง้เปิดโอก�สให้มกี�รซกัถ�มคณะกรรมก�ร

ล่วงหน้�ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 นอกจ�กนี้	 บริษัทฯ	 มีนโยบ�ยที่จะ

อำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�ง

เท่�เทียมกัน	 เป็นธรรม	 และเป็นไปต�มข้อกำ�หนด	 กฎหม�ย	 โดย

กำ�หนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปต�มจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น

ถืออยู่	โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่�กับหนึ่งเสียง

ในปี	2555	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	และ

ประชมุวสิ�มญั	1	ครัง้	โดยดำ�เนนิก�รต�ม	พรบ.บรษิทัมห�ชน	จำ�กดั	

พ.ศ.	 2535ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 เพื่อ

คุณภ�พก�รจัดก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น	ดังนี้	

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บรษิทัฯ	ได้เปิดเผยมตคิณะกรรมก�รบรษิทั	เรือ่งกำ�หนดก�รจดัประชมุ

ผู้ถือหุ้นท�งเว็บไซต์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และของ	

บริษัทฯ	 พร้อมทั้งได้นำ�หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีร�ยละเอียด

ครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ	ก่อนล่วงหน้�	30	วัน	และได้จัด

ส่งหนังสือเชิญประชุม	ซึ่งมีว�ระที่สำ�คัญอย่�งครบถ้วนต�มกฎหม�ย	

ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และข้อบังคับของ	

บริษัทฯ	ได้แก่	ร�ยละเอียดว�ระก�รประชุมซึ่งได้ระบุอย่�งชัดเจนใน

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.	 สิทธิและก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

2.	บทบ�ทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.	คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท

4.	 ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

1  สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ	 ให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิและก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�

เทียมกัน	โดยกำ�หนดเป็นนโยบ�ยขั้นพื้นฐ�นของผู้ถือหุ้น	ได้แก่	สิทธิ

ในก�รได้รบัใบหุน้และสทิธใินก�รโอนหุน้	สทิธใินก�รมส่ีวนแบ่งในผล

กำ�ไรของบริษัทฯ	สิทธิในก�รได้รับส�รสนเทศของบริษัทฯ	อย่�งเพียง

พอ	 ทันเวล�	 และในรูปแบบที่เหม�ะสมต่อก�รตัดสินใจ	 นอกจ�กนี้

ยังให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในก�รเข้�ร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของ	

บริษัทฯ	เช่น	ก�รเลือกตั้งและถอดถอนกรรมก�ร	ก�รอนุมัติธุรกรรม

ท่ีสำ�คัญและมีผลต่อทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ก�รแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิ	 ข้อบังคับบริษัทฯ	 และก�รให้คว�มเห็นชอบใน

ก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ	กำ�หนดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง	ภ�ยในเวล�

ไม่เกิน	4	เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ	และห�กมีคว�ม

จำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอว�ระเป็นกรณีพิเศษ	ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้อง

กับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์	

กฎหม�ยทีใ่ช้บงัคบัทีต้่องได้รบัก�รอนมุตัจิ�กผูถ้อืหุน้แล้วบรษิทัฯ	จะ

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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แต่ละว�ระที่นำ�เสนอว่�เป็นเรื่องที่นำ�เสนอเพื่อทร�บ	เพื่ออนุมัติ	หรือ

เพื่อพิจ�รณ�	 รวมทั้งนำ�เสนอคว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทใน

แต่ละว�ระอย่�งชัดเจน	 ร�ยง�นก�รประชุมครั้งที่ผ่�นม�	 ร�ยง�น

ประจำ�ปี	 พร้อมท้ังเอกส�รประกอบก�รประชุม	 เอกส�รที่ต้องใช้ใน

ก�รมอบฉันทะและระบุวิธีก�รไว้ชัดเจน	 โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วง

หน้�ก่อนก�รประชุมผู้ถือหุ้น	 7	 วัน	 และประก�ศลงในหนังสือพิมพ์

ร�ยวันฉบับภ�ษ�ไทย	 เพื่อเชิญประชุมผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่�	

3	วัน	และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่�	3	วัน	เพื่อบอกกล่�วให้ผู้ถือหุ้น

ทร�บล่วงหน้�	 ในเวล�ที่เพียงพอสำ�หรับเตรียมตัวศึกษ�ข้อมูลเกี่ยว

กับว�ระก�รประชุมก่อนเข้�ร่วมประชุม	 พร้อมทั้งจัดให้มีช่องท�งให้

ผู้ถือหุ้นส�ม�รถซักถ�มคณะกรรมกรรมก�รล่วงหน้�ก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นได้	 โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ยที่มีร�ยชื่อปร�กฏในสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	รวมทั้ง

ได้แต่งตั้งกรรมก�รอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น	 ในกรณีที่

ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นม�ประชุมแทน	 ส�ม�รถเลือก

มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 หรือกรรมก�รอิสระของบริษัทฯ	

เข้�ประชุมแทนได้	

วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ	 ได้กำ�หนดสถ�นที่	 วัน	 และเวล�ก�รประชุม	 ที่สะดวก

กับผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกันทุกร�ย	 โดยบริษัทฯ	 จัดให้มีเอกส�ร

ประกอบก�รประชุม	 ซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม	 เพื่อให้ผู้

ถือหุ้นทร�บกระบวนก�รและขั้นตอนในก�รเข้�ร่วมประชุม	 ก�ร

ตรวจสอบเอกส�รหรือหลักฐ�นเพื่อแสดงสิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุม	 

จัดเจ้�หน้�ที่ลงทะเบียน	กำ�หนดจุดบริก�รรับลงทะเบียนอย่�งเหม�ะ

สมและเพียงพอ	 โดยผู้ถือหุ้นส�ม�รถลงทะเบียนเข้�ร่วมประชุมได้

ล่วงหน้�ก่อนเวล�ประชุม	1	ชั่วโมง	และต่อเนื่องจนกว่�ก�รประชุมผู้

ถือหุ้นจะแล้วเสร็จรวมถึงก�รเลี้ยงรับรองที่เหม�ะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่ม�

ประชุมด้วย

ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น	ประธ�นกรรมก�รบริษัท	ได้ทำ�หน้�ที่ประธ�น

ในที่ประชุม	 และก่อนดำ�เนินก�รประชุมได้แจ้งร�ยละเอียดขององค์

ประชมุ	อธบิ�ยวธิกี�รลงคะแนน	ก�รนบัคะแนนก�รใช้บตัรลงคะแนน	

ก�รเก็บบัตรลงคะแนน	 และเปิดเผยผลก�รนับคะแนนในแต่ละว�ระ

อย่�งชัดเจน	 โปร่งใส	 และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบภ�ย

หลงั	รวมทัง้เปิดโอก�สให้ผูถ้อืหุน้ซักถ�ม	หรือแสดงคว�มคดิเหน็อย่�ง

เหม�ะสมและเพยีงพอ	และให้กรรมก�รทีเ่กีย่วข้องชีแ้จงและให้ข้อมลู

ต่�งๆ	แก่ผู้ถือหุ้นอย่�งชัดเจน	สำ�หรับก�รลงคะแนนและนับคะแนน

เสยีง	บรษัิทฯ	ปฏบิตัติ�มข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	ทีก่ำ�หนดให้	1	หุน้	เป็น	

1	 เสียง	 และนับเสียงข้�งม�กเป็นมติ	 โดยใช้	 บัตรลงคะแนนเฉพ�ะ

กรณทีีผู่ถ้อืหุน้คดัค้�น	หรอืงดออกเสยีง	และเกบ็บตัรลงคะแนนไว้เพือ่

ตรวจสอบได้ในภ�ยหลงั	ทัง้นีใ้นก�รประชมุผูถ้อืหุน้มกีรรมก�รเข้�ร่วม

ประชมุรวม	8	ท่�น	ประกอบด้วยประธ�นกรรมก�ร	ประธ�นกรรมก�ร

ตรวจสอบ	ประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร	และคณะกรรมก�รบรษิทั	รวมทัง้

มีผู้แทนหน่วยง�นต่�งๆ	และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	เข้�ร่วมประชุม

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ	 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยภ�ยในวันทำ�ก�รถัดไป	 และผ่�นท�งเว็บไซต์ของ	

บรษิทัฯ	โดยได้ระบุผลของก�รลงคะแนนเสยีง	(เห็นด้วย	/	ไม่เหน็ด้วย	

/	งดออกเสียง)	ในแต่ละว�ระ	และจัดส่งร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งจดบันทึกร�ยชื่อกรรมก�รที่เข้�ร่วมประชุม	 ผลของก�รลงคะแนน

เสียง	(เห็นด้วย	/	ไม่เห็นด้วย	/	งดออกเสียง)	ในว�ระที่ขอรับรอง	/	

อนมุตัจิ�กผูถ้อืหุ้น	รวมท้ังข้อซกัถ�มของผูถ้อืหุ้นในแต่ละว�ระและก�ร

ชี้แจงของบริษัทฯ	ให้ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยง�น

ร�ชก�ร	ภ�ยในระยะเวล�	14	วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น	และเผย

แพร่ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ	 มีนโยบ�ยในก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน	 ซึ่งถือว่�เป็น

คว�มรบัผดิชอบของกรรมก�ร	ผูบ้รหิ�ร	และพนกัง�นทีต้่องเกบ็รกัษ�

ข้อมูลคว�มลับของบริษัทฯ	อย่�งเคร่งครัด	โดยเฉพ�ะข้อมูลภ�ยในที่

ยงัไม่เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ	หรอืข้อมลูทีผ่ลกระทบต่อก�รดำ�เนินธรุกจิ	

หรือร�ค�หุ้น	 โดยกำ�หนดท่ีจะไม่ใช้โอก�ส	 หรือข้อมูลที่ได้จ�กก�ร

เป็นกรรมก�รผู้บริห�ร	หรือพนักง�นของบริษัทฯ	ในก�รห�ประโยชน์

ส่วนตน	 ไม่ใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อประโยชน์ของตนในก�รซ้ือข�ยหุ้น

บรษิทัฯ	หรอืให้ข้อมลูภ�ยในแก่บคุคลอืน่	เพือ่ประโยชน์ในก�รซ้ือข�ย

หุ้นของบริษัทฯ	ในเรื่องก�รทำ�ธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ	หรือธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่อง	ไม่เปิดเผยข้อมูลคว�มลับท�งธุรกิจของบริษัทฯ	ต่อบุคคล

ภ�ยนอก	 โดยเฉพ�ะคู่แข่ง	 แม้พ้นสภ�พก�รเป็นกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	

หรอืพนกัง�นของบรษิทัฯ	ไปแล้ว	เป็นระยะเวล�	2	ปี	และเพือ่ป้องกนั

มิให้กรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�นที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของ	

บริษัทฯ	นำ�ข้อมูลภ�ยในที่ตนรู้ม�แสวงห�ประโยชน์อันเป็นก�รฝ่�ฝืน

หน้�ทีค่ว�มรบัผดิชอบของตนทีม่ต่ีอบรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้	ท้ังน้ี	ข้อมลู

คว�มลับท�งธุรกิจจะจำ�กัดให้รับรู้ได้เฉพ�ะกรรมก�ร	 และผู้บริห�ร

ระดับสงูท่ีเกีย่วข้องเท่�นัน้	รวมถงึห้�มกรรมก�ร	และผูบ้รหิ�ร	รวมทัง้

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ	ซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	

ก่อนก�รประก�ศงบก�รเงิน	 1	 เดือน	 และภ�ยหลังจ�กที่ประช�ชน

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
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ได้รับทร�บข้อมูลแล้ว	48	ชั่วโมง	โดยทุกๆ	3	เดือน	บริษัทฯ	จะแจ้ง

คณะกรรมก�รบริษัท	 และฝ่�ยบริห�รถึงช่วงระยะเวล�ห้�มซื้อข�ย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ดังกล่�ว	 และให้กรรมก�ร	 ผู้บริห�รมีหน้�ที่

ร�ยง�นก�รถอืครองหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ	และจดัส่งร�ยง�นดงักล่�ว

ให้บรษิทัฯ	รบัทร�บ	ท้ังนี	้เพือ่มใิห้กรรมก�ร	ผูบ้รหิ�รนำ�ข้อมลูภ�ยใน

ไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

ก�รกระทำ�ฝ่�ฝืนใดๆ	อันเป็นเหตใุห้บรษิทัฯ	ได้รบัคว�มเสยีห�ย	หรอื

สูญเสียโอก�สท�งธุรกิจ	 บริษัทฯ	 ถือเป็นก�รปฏิบัติขัดกับนโยบ�ย	

และจริยธรรมท�งธุรกิจ	 ต้องได้รับโทษท�งวินัยอย่�งร้�ยแรง	 และ 

ยังมีคว�มผิดต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	

พ.ศ.	2535

2  บทบาทต่อ
 ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ	 ให้คว�มสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก	

บรษิทัฯ	ซึง่ได้แก่	ผูถ้อืหุน้	กรรมก�ร	พนกัง�นของบริษทัฯ	ลกูค้�	คูค้่� 

เจ้�หนี้	 คู่แข่ง	 หน่วยง�นอื่นๆ	 ที่บริษัทฯ	 ดำ�เนินกิจกรรมด้วย	 รวม

ถึงก�รคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและก�รไม่

ละเมิดสิทธิมนุษยชน	โดยได้กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติอย่�งชัดเจนไว้ใน

คู่มือจรรย�บรรณท�งธุรกิจของบริษัทฯ	เพื่อให้กรรมก�ร	ฝ่�ยบริห�ร	

และพนักง�นของบริษัทฯ	 ถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดในก�รปฏิบัติง�น	

และถือเป็นภ�ระหน้�ที่และเป็นวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ	 โดยมีร�ย

ละเอียด	ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : 

บริษัทฯ	 จะปฏิบัติหน้�ที่ด ้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม 

โดยคำ�นึงถึงก�รเจริญเติบโตของมูลค่�บริษัทฯ	 ในระยะย�วและ 

ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น

พนักงาน : 

บริษัทฯ	 ถือว่�พนักง�นเป็นปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จของก�รบรรลุ 

เป้�หม�ยของบริษัทฯ	 ที่มีคุณค่�	 โดยเปิดโอก�สอย่�งทั่วถึงและ

สมำ�่เสมอในก�รเรยีนรู	้และพฒัน�คว�มรู้	คว�มส�ม�รถของพนกัง�น

อย่�งเตม็ศักยภ�พ	ซึง่รวมถงึก�รอบรมจรรย�บรรณในก�รทำ�ง�น	ว่�

ด้วยก�รปฏิบัติง�นที่ดี	โปร่งใส	และต่อต้�นก�รทุจริต	ก�รดูแลรักษ�

สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้มีสุขอน�มัยที่ดีและมีคว�มปลอดภัย

ต่อชีวิต	 และทรัพย์สินของพนักง�น	 รวมทั้งก�รพัฒน�คว�มรู้และ

ศักยภ�พและก�รให้ผลตอบแทนแก่พนกัง�นท่ีเป็นธรรม	โดยคำ�นึงถงึ

คว�มส�ม�รถและประสบก�รณ์	ทัง้ในด้�นเงนิเดอืน	สวสัดกิ�รและผล

ตอบแทนในรูปแบบอื่น	 เช่น	 ก�รอบรมเพื่อพัฒน�บุคล�กร	 ทุนก�ร

ศึกษ�	และกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น

ลูกค้า : 

บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึคว�มสำ�คัญในก�รสร้�งคว�มพงึพอใจและคว�ม

มัน่ใจให้ลกูค้�ทีจ่ะได้รบัสนิค้�และบรกิ�รทีด่มีคีณุภ�พ	ในร�ค�ท่ีเป็น

ธรรม	 รักษ�สัมพันธภ�พที่ดี	 ตลอดจนก�รจัดให้มีกระบวนก�รที่ให้

ลกูค้�ร้องเรยีนเกีย่วกบัคณุภ�พ	ปรมิ�ณ	คว�มปลอดภยัของสินค้�และ

บริก�ร	ก�รให้ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับสินค้�และบริก�รอย่�งครบถ้วน 

ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุก�รณ์	 รวมทั้งก�รรักษ�คว�มลับของ

ลูกค้�ซึ่งไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กลูกค้�หรือผู้มีอำ�น�จของบริษัทฯ	 ก่อน	

และไม่นำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ	 เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้อง 

เปิดเผยต่อบุคคลภ�ยนอกที่เกี่ยวข้องต�มบทบังคับของกฎหม�ย

คู่แข่ง : 

บริษัทฯ	 จะประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งท�งก�รค้�ภ�ยใต้กรอบแห่ง

กฎหม�ยของก�รแข่งขันที่ดี	 ไม่ละเมิดคว�มลับหรือล่วงรู้คว�มลับ

ท�งก�รค้�ด้วยวิธีก�รที่ไม่สุจริต	 หรือด้วยวิธีก�รอื่นที่ไม่เหม�ะสม	

และไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงของคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยก�รกล่�วห�ในท�ง

ร้�ยและปร�ศจ�กซึ่งข้อมูลจริง

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ : 

บริษัทฯ	คำ�นึงถึงคว�มเสมอภ�คและเป็นธรรม	คำ�นึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ	 และตั้งอยู่บนพื้นฐ�นของก�รได้รับผลตอบแทน

ท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่�ย	 หลีกเลี่ยงสถ�นก�รณ์ท่ีทำ�ให้เกิดคว�ม 

ขัดแย้งท�งผลประโยชน์	 รวมทั้งปฏิบัติต�มพันธะสัญญ�	 เช่น	 

ก�รไม่ผิดนัดชำ�ระหนี้	

ชุมชนและสังคม : 

บริษัทฯ	คำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม	ก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมและไม่

กระทำ�ก�รใดๆ	ทีจ่ะมผีลเสยีห�ยต่อชือ่เสยีงของประเทศ	สิง่แวดล้อม	

และประโยชน์ส�ธ�รณะ	โดยได้ดำ�เนนิก�รส่งเสรมิพนกัง�นให้มคีว�ม

รับผิดชอบต่อสังคม	ให้คว�มช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวมที่บริษัทฯ	ตั้งอยู่	โดยเฉพ�ะโครงก�รพัฒน�ก�ร

ศึกษ�	 รวมท้ังได้ตระหนักถึงก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นที่เกี่ยวกับ

คว�มปลอดภัย	 สุขอน�มัย	 และสิ่งแวดล้อมอย่�งถูกต้องเหม�ะสม	

เพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดคว�มสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ของชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนถึงก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมี

ประสทิธิภ�พ	ดงัปร�กฏในคูมื่อจรรย�บรรณท�งธรุกจิของกลุม่บรษิทั

ยูนิเวนเจอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)

บรษิทัฯ	ได้จดัให้มช่ีองท�งให้ผูท้ีมี่ส่วนได้เสยี	ทกุกลุม่ส�ม�รถร�ยง�น	

หรอืร้องเรยีนในเรือ่งท่ีอ�จก่อให้เกดิคว�มเสยีห�ยต่อบริษทัฯ	ไว้อย่�ง

ชัดเจนใน	website	ของบริษัทฯ	

3  ความรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมการ

คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มรับผิดชอบในก�รดำ�เนินธุรกิจ	 ให้เกิด

ประโยชน์	 อย่�งระมัดระวัง	 ซื่อสัตย์สุจริต	 และรอบคอบ	 โดยกำ�กับ

ดูแลให้ก�รบริห�รจัดก�ร	เป็นไปต�มเป้�หม�ย	และแนวท�งที่จะก่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	 และคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่�ย

คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้มีภ�วะผู้นำ�	 วิสัยทัศน์	 มีคว�มเป็นอิสระ

ในก�รตัดสินใจ	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นโดยรวม	

และดูแลให้บริษัทฯ	มีระบบง�นที่ให้คว�มเชื่อมั่นได้ว่�กิจกรรมต่�งๆ	

ของบริษัทฯ	 ได้ดำ�เนินไปในลักษณะที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย	 และมี

จริยธรรม	โดยเฉพ�ะก�รต่อต้�นก�รทจุรติในทกุรปูแบบ	โดยใช้กลไก

ของก�รตรวจสอบภ�ยใน	เพือ่ก�รประเมนิคว�มเสีย่งและก�รควบคมุ

ป้องกันก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกกฏหม�ย	 โดยกรรมก�รทุกท่�นเข้�ใจเป็น

อย่�งดถีงึหน้�ทีค่ว�มรบัผดิชอบของกรรมก�ร	และลกัษณะก�รดำ�เนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ	พร้อมที่จะแสดงคว�มคิดเห็นอย่�งเป็นอิสระ	และ

ปรับปรงุ	ให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวล�	โดยตระหนกัดถีงึก�รปฏบิติัหน้�ท่ี

ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต	ระมัดระวัง	และรอบคอบ	

คณะกรรมก�รบรษัิทประกอบด้วยกรรมก�รทีม่คีณุสมบตัหิล�กหล�ย	

ทั้งในด้�นทักษะ	 ประสบก�รณ์	 คว�มส�ม�รถที่เป็นประโยชน์กับ

บริษัทฯ	 รวมทั้งได้อุทิศเวล�เพื่อปฏิบัติหน้�ที่ต�มคว�มรับผิดชอบได้

อย่�งเต็มที่	 และเพื่อให้ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทมี

ประสิทธิภ�พ	 และประสิทธิผล	 คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีคณะ

กรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ	 เพื่อช่วยศึกษ�และกลั่นกรองง�นต�มคว�ม

จำ�เป็น	 โดยเฉพ�ะในกรณีที่ต้องอ�ศัยคว�มเป็นกล�งในก�รวินิจฉัย	

พร้อมทั้งได้กำ�หนดนโยบ�ย	บทบ�ท	หน้�ที่รับผิดชอบ	กระบวนก�ร

ทำ�ง�น	เช่น	ก�รดำ�เนนิก�รประชมุ	และก�รร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร

บริษัทไว้อย่�งชัดเจน

ภาวะผู้นำา 
คณะกรรมก�รบรษิทัฯ	เป็นผูใ้ห้คว�มเหน็ชอบต่อก�รกำ�หนดวสิยัทศัน์	

ภ�รกจิ	กลยทุธ์	เป้�หม�ย	แผนธรุกจิ	และงบประม�ณของบรษิทั	โดย

กำ�หนดให้มกี�รประชมุคณะกรรมก�รบรษิทั	อย่�งน้อยไตรม�สละหน่ึง

ครั้ง	 เพื่อติดต�มผลดำ�เนินง�นของบริษัท	 และรับทร�บเรื่องดำ�เนิน

ก�รที่สำ�คัญของฝ่�ยจัดก�ร	รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในก�รกำ�กับดูแล	

ติดต�ม	 และประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�รว่�เป็นไปต�ม 

เป้�หม�ยที่ว�งไว้ทั้งระยะสั้น	และระยะย�ว

กรรมก�รของบริษัททุกท่�นเป็นบุคคลผู้มีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	และ

ประสบก�รณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดย

บุคคลที่รับก�รเสนอเป็นกรรมก�รจะต้องผ่�นกระบวนก�รสรรห�ที่

โปร่งใสโดยคณะกรรมก�รบริษัท	ทั้งนี้	บุคคลที่จะได้รับก�รเสนอเป็น

กรรมก�รท่ีผ่�นคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รจะได้รับก�รบรรจุ

เป็นระเบียบว�ระก�รประชุม	 เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทฯ	 จะ

เปิดเผยประวัติ	คุณวุฒิ	ประสบก�รณ์	และก�รถือหุ้นในบริษัทฯ	ของ

กรรมก�รทุกท่�นในร�ยง�นประจำ�ปี	

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ปี 2555 - 2557
วิสัยทัศน์

มุง่เน้นก�รสร้�งสรรค์และพฒัน�โครงก�รอสงัห�รมิทรพัย์ท่ีมคุีณภ�พ	

ภ�ยใต้ก�รบริห�รจัดก�รที่ดี	 เพื่อสร้�งผลตอบแทนอย่�งเหม�ะสม	

และเติบโตอย่�งยั่งยืน

พันธกิจ

สินค้�	 :	 สร้�งสรรค์สินค้�ที่คิดทุกเม็ด	 ครบทุกมุม	 คุ้มทุกเมตร	 

(Inspiring)	

สังคมและสิ่งแวดล้อม	 :	 สร้�งจิตสำ�นึก	 แบ่งปัน	ห่วงใยสังคม	และ

สิ่งแวดล้อม	(Caring)

พนักง�น	:	ส่งเสริมคว�มก้�วหน้�	คิดนอกกรอบ	(Proactive)	

ผู้ถือหุ้น	 :	 สร้�งผลตอบแทนท่ีเหม�ะสมต่อเนื่อง	 และมั่นคงภ�ยใต ้

ธรรม�ภิบ�ลที่ดี	(Reliable)

อนึ่ง	ก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	และแผนธุรกิจของบริษัทข้�งต้น	

ประธ�นอำ�นวยก�รได้นำ�เสนอ	 และอภิปร�ย	 ในที่ประชุมกรรมก�ร

บริห�ร	 และอนุมัติโดยคณะกรรมก�รของบริษัท	 ซึ่งคณะกรรมก�ร

บริห�ร	 และกรรมก�รบริษัทได้มีก�รติดต�มแผนง�น	 งบประม�ณ	

และปัจจยัเสีย่งถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้จ�กก�รเปลีย่นแปลงของสภ�วะ

เศรษฐกิจ	และก�รแข่งขันก�รตล�ดอย่�งต่อเนื่อง

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ก�รแต่งตั้งกรรมก�รของบริษัทฯ	 เป็นไปต�มมติที่ประชุมส�มัญผู้ถือ

หุ้น	 โดยผ่�นก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

และสรรห�	 และคณะกรรมก�รบริษัท	 ต�มลำ�ดับ	 ต�มข้อบังคับ 

ของบริษัทฯ	คณะกรรมก�รบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมก�รอย่�งน้อย	

5	ท่�น	ทั้งนี้	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	คณะกรรมก�รบริษัท	มี

จำ�นวน	8	ท่�น	ประกอบด้วย	

-	 กรรมก�รทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิ�ร	6	ท่�น	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	75	ของ

จำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด	โดยมีกรรมก�รที่เป็นอิสระ	3	ท่�น	คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ	37.50	ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด	ซึ่งเป็น

จำ�นวนที่ม�กพอที่จะส�ม�รถสร้�งกลไกถ่วงดุลอำ�น�จภ�ยใน

คณะกรรมก�รบริษัท	

-	 กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร	2	ท่�น	

คณะกรรมก�รบริษัทถือเป็นนโยบ�ยให้กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รมี

ก�รประชมุกนัเองต�มคว�มจำ�เป็น	เพือ่อภปิร�ยปัญห�ต่�งๆ	เกีย่วกบั 

ก�รจัดก�ร	โดยไม่มีกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร	หรือฝ่�ยบริห�รเข้�ร่วม

ก�รประชุม	 รวมทั้งมีนโยบ�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบเข้�ร่วม

ประชุมกับผู้สอบบัญชี	 โดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�ง

น้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อให้มั่นใจได้ว่�กรรมก�รบริษัทจะปฏิบัติหน้�ที่ใน

ฐ�นะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่�งเป็นอิสระ	และมีก�รถ่วงดุลที่เหม�ะสม

การรวมหรือแยกตำาแหน่ง 
คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดให้ประธ�นกรรมก�รเป็นกรรมก�รที่ไม่

ได้เป็นผู้บริห�ร	เป็นบุคคลคนละคนกับประธ�นอำ�นวยก�ร	และไม่มี

คว�มสัมพันธ์ใดๆ	กับฝ่�ยบริห�ร	โดยมีบทบ�ท	อำ�น�จหน้�ที่	และ

คว�มรับผิดชอบในก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัท	และฝ่�ย

บริห�รออกจ�กกันอย่�งชัดเจน	และเป็นล�ยลักษณ์อักษร	

นอกจ�กนั้น	 บริษัทฯ	 ยังได้มีก�รกำ�หนดให้ประธ�นกรรมก�ร	 และ

ประธ�นอำ�นวยก�รของบริษัทฯ	 เป็นคนละบุคคลกัน	 เพื่อแบ่งแยก

หน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแล	 และหน้�ที่ในก�รบริห�รจัดก�รออกจ�กกัน

อย่�งชัดเจน	 โดยในก�รบริห�รง�นต้องดำ�เนินก�รภ�ยใต้ก�รอนุมัติ

เห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัท	 ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจ�กผู้ถือ

หุ้นร�ยใหญ่กลุ่มต่�งๆ	 รวมถึงกรรมก�รตรวจสอบ	 เพื่อช่วยในก�ร 

สอบท�น	และถ่วงดลุอำ�น�จ	คณะกรรมก�รบรษิทั	และฝ่�ยจดัก�รมกี�ร 

แบ่งแยกหน้�ทีอ่ย่�งชดัเจน	โดยคณะกรรมก�รบรษิทัจะเป็นผูพ้จิ�รณ�	

และให้คว�มเห็นชอบในนโยบ�ยภ�พรวม	 เช่น	 วิสัยทัศน์	 ภ�รกิจ	

กลยุทธ์	และนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร	ในขณะที่ฝ่�ยจัดก�รมีหน้�ที่

ในก�รบริห�รบริษัทฯ	ต�มนโยบ�ยที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดไว้

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งกรรมก�รที่มีคว�มรู้	 คว�มชำ�น�ญ

ที่เหม�ะสมเป็นคณะกรรมก�รชุดย่อย	 เพื่อช่วยปฏิบัติง�น	 ศึกษ�

และกลั่นกรองเรื่องสำ�คัญที่ต้องก�รดูแลอย่�งใกล้ชิดในแต่ละด้�น	

และเสนอคว�มเห็นต่อคณะกรรมก�รบริษัท	 ทั้งนี้	 มีองค์ประกอบ

สม�ชกิ	ขอบเขตหน้�ท่ีและคว�มรบัผดิชอบ	ต�มร�ยละเอยีดในหวัข้อ 

ก�รจัดก�ร	

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ	 มีก�รกำ�หนดก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทไว้อย่�งเป็น

ท�งก�รล่วงหน้�ตลอดทั้งปี	 และแจ้งให้กรรมก�รทร�บกำ�หนดก�ร

ดังกล่�ว	โดยกำ�หนดก�รประชมุอย่�งน้อยไตรม�สละ	1	ครัง้	ในกรณี

จำ�เป็นเร่งด่วน	อ�จมีก�รประชุมคณะกรรมก�รเป็นก�รเพิ่มเติมต�ม

คว�มเหม�ะสม	และเพือ่ให้คณะกรรมก�รบรษิทัส�ม�รถปฏบิตัหิน้�ที่

ได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พ	ในก�รจดัประชมุคณะกรรมก�รบรษิทั	บรษิทัฯ	

จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำ�หนดว�ระก�รประชุมที่ชัดเจน 

และเอกส�รประกอบก�รประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมก�ร

บริษัทล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมเป็นเวล�อย่�งน้อย	 7	 วัน	 เพื่อให้

กรรมก�รได้มเีวล�ศกึษ�ข้อมลูอย่�งเพยีงพอก่อนเข้�ร่วมประชมุ	ก�ร

ประชุมแต่ละครั้งใช้เวล�ประม�ณ	1	 -	 3	ชั่วโมง	และกรรมก�รทุก

คนมีโอก�สอภิปร�ยและแสดงคว�มเห็นอย่�งเปิดเผย	โดยมีประธ�น

กรรมก�รบรษิทัเป็นผูป้ระมวลคว�มเห็นและข้อสรปุท่ีได้จ�กทีป่ระชมุ	

ในกรณีที่กรรมก�รท่�นใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่�งมีนัยสำ�คัญในเรื่อง

ที่กำ�ลังพิจ�รณ�จะต้องออกจ�กก�รประชุมระหว่�งก�รพิจ�รณ�ใน

เรื่องนั้นๆ	 ซึ่งในก�รประชุมแต่ละครั้งมีก�รจดบันทึกก�รประชุมเป็น 

ล�ยลักษณ์อักษร	 และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�ร่�ง

ร�ยง�นก�รประชุมดังกล่�ว	 ก่อนทำ�ก�รรับรองคว�มถูกต้องของ

เอกส�รในก�รประชุมครั้งต่อไป	 โดยประธ�นกรรมก�รบริษัท	 และ

เลข�นกุ�รบรษิทั	สำ�หรบัเอกส�รทีจ่ดัเกบ็จะมทีัง้บนัทกึก�รประชมุซึง่

จัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ	และแฟ้มอิเล็คทรอนิคส ์

ซึ่งรวมถึงเอกส�รท่ีประกอบว�ระก�รประชุมด้วย	 เพื่อคว�มสะดวก

สำ�หรับกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้องส�ม�รถตรวจสอบอ้�งอิงได้	

ในปี	2555	คณะกรรมก�รบริษัท	มีก�รประชุมต�มว�ระปกติ	จำ�นวน	

4	ครั้ง	และก�รประชุมนัดพิเศษ	4	ครั้ง	

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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รายงานประจำาปี 2555

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมก�รบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมก�ร

บริษัททั้งคณะ	 เพื่อใช้ในก�รประเมินผลตนเองของคณะกรรมก�ร

บริษัท	 โดยให้กรรมก�รบริษัทประเมินผลก�รปฏิบัติง�นโดยตนเอง

ทุกปี	 เพื่อคณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�ทบทวนผลง�น	 ประเด็น

และอุปสรรคต่�งๆ	 ในรอบปีที่ผ ่�นม�	 พร้อมทั้งจัดทำ�สรุปผล

ก�รประเมินกรรมก�รบริษัท	 เพื่อคณะกรรมก�รบริษัทจะนำ�ผล 

ก�รประเมินม�ปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	

นอกจ�กนี้	 บริษัทฯ	 ยังมีก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของประธ�น

อำ�นวยก�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร	 ทั้งนี้รวมถึงก�รประเมินและแบบ

ก�รประเมินผลคณะกรรมก�รตรวจสอบด้วย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation) 
บริษัทฯ	 จัดให้มีก�รปฐมนิเทศกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งใหม่	 เพื่อ

ให้กรรมก�รใหม่ได้รับทร�บนโยบ�ยธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมทั้งข้อมูล

ที่เกี่ยวข้อง	อ�ทิ	โครงสร้�งเงินทุน	ผู้ถือหุ้น	ผลก�รดำ�เนินง�น	รวม

ทั้งกฎหม�ย	 กฎเกณฑ์ต่�งๆ	 พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำ�หรับ

ก�รเป็นกรรมก�รบริษัท	ประกอบด้วย

1	 พระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด	พ.ศ.	2535

2	 ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน

3	 หนงัสอืรบัรองบรษิทัของกรมพฒัน�ธรุกจิก�รค้�	กระทรวงพ�ณชิย์ 

หนังสือบริคณห์สนธิ	และข้อบังคับของบริษัท

4	 คู่มือก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท

5	 คู่มือกรรมก�รบริษัทจดทะเบียนของ	ก.ล.ต.

6	 ข้อแนะนำ�ก�รให้ส�รสนเทศสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2549

7	 หนังสือร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

8	 หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	 2549	

ร�ยง�นประจำ�ปีของบรษิทัฉบบัภ�ษ�ไทย	และภ�ษ�องักฤษ	และ	

Compact	Disc.

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
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การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญและส่งเสริมก�รเข้�ร่วมสัมมน�หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�คว�มรู้	 คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติหน้�ที่

กรรมก�รอย่�งต่อเนื่อง	 โดยมีกรรมก�รบริษัทเข้�รับก�รอบรมหลักสูตรของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	 (IOD)	 เพื่อนำ�คว�มรู้	 และ

ประสบก�รณ์ม�พัฒน�บริษัทและบริษัทย่อย	ดังนี้	

ชื่อ - นามสกุล หลักสูตร

1	น�งส�วพจนีย์	ธนวร�นิช 	-	Financial	Institutions	Governance	Program	(	Class	2/2011	)

	-	Audit	Committee	Program	(	ACP	32/2553	)

	-	The	Role	of	Compensation	Committee	Program	(	RCC	4/2007	)

	-	The	Role	of	Chairman	Program	(	RCP	13/2006	)

	-	Directors	Certification	Program	(	DCP	17/2002	)

2	น�ยสุวิทย์	จินด�สงวน 	-	Advance	Audit	Committee	Program	(	4/2011	)

	-	Monitoring	the	Quality	Financial	Report	(	2008	)

	-	The	Role	of	the	Chairman	Program	(	RCP	18/2008	)

	-	The	Role	of	Compensation	Committee	Program	(	RCC1/2006	)

	-	Improving	the	Quality	of	Financial	Reporting	(	QFR	2/2006	)

	-	Audit	Committee	Program	(	ACP	4/2005	)

	-	Directors	Certification	Program	(	DCP	44/2004	)

	-	Directors	Accreditation	Program	(	DAP14/2004	)

3	น�ยนรรัตน์	ลิ่มนรรัตน์ 	-	Directors	Certification	Program	(	DCP	-	initial	)

	-	Finance	for	Non-Finance	Director	(	FND	-	2004	)

4	น�ยฐ�ปน	สิริวัฒนภักดี 	-	Directors	Accreditation	Program	(	DAP	10/2004	)

5	น�ยปณต	สิริวัฒนภักดี 	-	Directors	Certification	Program	(	DCP	46/2004	)

	-	Finance	for	Non-Finance	Director	(	FND10/2004	)

6	น�ยสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร 	-	Directors	Certification	Program	(	DCP	26/2003	)

	-	DCP	Refresher	Course	(2/2005)

7	น�งอรฤดี	ณ	ระนอง 	-	Role	of	the	Compensation	Committee	Program	(	RCC7/2008	)	

	-	DCP	Refresher	(	Course	3/2006	)	

	-	Diploma	of	Directors	Certification	Program	(	DCP17/2002	)

8	น�ยธนพล	ศิริธนชัย 	-	Directors	Certification	Program	(	DCP	39/2004	)

	-	Directors	Accreditation	Program	(	DAP	10/2004	)

	-	Audit	Committee	Program	(ACP	39/2012)

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยที่จะไม่ให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร 

และพนักง�นของบริษัทฯ	 ใช้โอก�สจ�กก�รเป็นกรรมก�รผู้บริห�ร	

และพนักง�นแสวงห�ประโยชน์ส ่วนตน	 ซึ่งกำ�หนดไว้ในคู ่มือ 

จรรย�บรรณท�งธุรกิจ	ถึงข้อปฏิบัติสำ�หรับกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และ

พนกัง�นของบรษิทัฯ	ให้หลกีเลีย่งก�รทำ�ร�ยก�รท่ีเกีย่วโยงกบัตนเอง 

ที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 ในกรณีที่ 

จำ�เป็นต้องทำ�ร�ยก�รดงักล่�วเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ	คณะกรรมก�ร 

บริษัทกำ�หนดให้ต้องปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 โดยมีร�ค�และเงื่อนไขเสมือนทำ�ร�ยก�รกับบุคคล

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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ภ�ยนอก	 โดยกรรมก�รหรือพนักง�นที่มีส่วนได้เสียในร�ยก�รนั้นจะ

ต้องไม่มีส่วนในก�รพจิ�รณ�อนมัุต	ิและในกรณทีีเ่ข้�ข่�ยเป็นร�ยก�ร

ท่ีเกี่ยวโยงกันภ�ยใต้ประก�ศของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

จะต้องปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์	วิธีก�ร	และก�รเปิดเผยข้อมูลร�ยก�ร

ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่�งเคร่งครัด

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
บริษัทฯ	มุ่งมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ	อย่�งโปร่งใส	ซื่อสัตย์	

มีคุณธรรม	มีคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ตลอดจนสังคม	และ

สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้ง	 ส่งเสริม	 พัฒน�	 และเค�รพก�รไม่ล่วงละเมิด 

ก�รสรรสร้�งง�นอันเป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�	หรือ	ลิขสิทธิ์	ตลอดจน	

ไม่เก่ียวข้องกับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	 โดยกำ�หนดเป็นนโยบ�ยท่ี

จะไม่กีดกัน	หรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด	และจะดำ�เนินก�รเพื่อ 

รับประกันว่�	 พนักง�นจะมีสิทธิในด้�นคว�มปลอดภัยส่วนบุคคล	 มี

สถ�นทีท่ำ�ง�นทีป่ลอดภยั	สะอ�ด	และถกูสขุลกัษณะ	รวมถงึปร�ศจ�ก

ก�รล่วงละเมดิ	หรอืก�รข่มเหงในทกุรปูแบบ	โดยใช้หลกัคว�มยุตธิรรม	

และจริงใจในก�รบริห�รจัดก�รเกี่ยวกับ	 ค่�จ้�ง	 ผลประโยชน์ต่�งๆ	

และเงื่อนไขก�รจ้�งง�นอื่นๆ	 รวมทั้งไม่ใช้แรงง�นเด็ก	 หรือแรงง�น

บังคับ	และไม่มีก�รใช้ม�ตรก�รด้�นระเบียบวินัย	 ในก�รลงโทษท�ง

ก�ย	ก�รคุกค�ม	ก�รกระทำ�รุนแรง	หรือก�รข่มเหงท�งก�ย	จิตใจ	

หรือท�งว�จ�	 และจะดำ�เนินก�รเพื่อรับรองโอก�สที่เท่�เทียมกัน

สำ�หรับผู้ร่วมง�นทุกคน	 โดยนโยบ�ยดังกล่�วข้�งต้นคณะกรรมก�ร

บริษัทได้กำ�หนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรย�บรรณท�งธุรกิจ	

เพื่อให้เกิดคว�มชัดเจน	สะดวกแก่กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น

ของบริษัทฯ	 ในก�รรับทร�บถึงแนวท�งในก�รประพฤติปฏิบัติควบคู่

กันไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ	 รวมทั้งได้กำ�หนดให้เป็น

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�นทุก

คนท่ีจะต้องรับทร�บ	 ทำ�คว�มเข้�ใจและปฏิบัติต�มนโยบ�ยและข้อ

ปฏิบัติต�มที่กำ�หนดไว้ในคู่มือจรรย�บรรณท�งธุรกิจอย่�งเคร่งครัด	

โดยให้ผู้บังคับบัญช�ทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่�งที่ดี	 และม ี

หน้�ที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญช�ปฏิบัติต�มข้อประพฤติปฏิบัติที่

กำ�หนดไว้	และจัดให้มกี�รพจิ�รณ�เร่ืองร้องเรียนต่�งๆ	ของพนกัง�น

เกี่ยวกับก�รไม่ปฏิบัติต�มข้อประพฤติปฏิบัติและก�รกระทำ�ผิดอื่นๆ	

อย่�งรอบคอบและเป็นคว�มลับ	 เพื่อเป็นก�รปกป้องสิทธิท้ังของ 

ผู้ถูกกล่�วห�และผู้แจ้งเบ�ะแสในก�รกระทำ�ผิด	

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ครอบคลุม

ทัง้ด้�นก�รเงิน	ก�รปฏิบัตงิ�น	ก�รดำ�เนนิก�รให้เป็นไปต�มกฎหม�ย	

ข้อบงัคบั	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	และมกีลไกก�รตรวจสอบและถ่วงดลุใน

ก�รปกป้องรกัษ�และดูแลเงนิทุนของผูถ้อืหุ้นและสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ	

มฝ่ี�ยตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ท่ีตรวจสอบก�รปฏบัิตงิ�นของทกุหน่วย

ง�นให้เป็นไปต�มระเบียบที่ว�งไว้	 รวมทั้งประเมินประสิทธิภ�พและ

คว�มเพยีงพอของก�รควบคุมภ�ยใน	ท้ังนี	้คณะกรรมก�รบรษัิทดแูล

ให้ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในมีคว�มเป็นอิสระ	ส�ม�รถทำ�หน้�ทีต่รวจสอบ 

และถ่วงดุลได้อย่�งเต็มท่ี	 และให้ร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบเป็นประจำ�ต�มเวล�ที่กำ�หนดไว้

 

การบริหารความเสี่ยง 
ในปี	2555	คณะกรรมก�รบรษิทั	ได้แต่งตัง้คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�ม

เสี่ยง	 ซึ่งประกอบด้วยสม�ชิกผู้บริห�รระดับสูงท่ีเป็นผู้แทนจ�กส�ย

ง�นต่�งๆ	ในก�รทำ�หน้�ท่ีช่วยคณะกรรมก�รบรษิทัดูแลกระบวนก�ร

บรหิ�รคว�มเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ	ให้อยูใ่นระดบัทีเ่หม�ะสม	และ

มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รเพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทฯ	 มีก�รบริห�ร	 และจัดก�ร

คว�มเสี่ยงที่มีประสิทธิภ�พ	ซึ่งรวมถึงก�รกำ�หนด	ประเมิน	ป้องกัน	

ลด	และติดต�มคว�มเสี่ยง	โดยมีก�รสำ�รวจคว�มเสี่ยงเป็นร�ยเดือน	

และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทเป็นร�ยไตรม�สเป็นอย่�งน้อย	

พร้อมท้ังจัดให้มีระบบเตือนคว�มเสี่ยง	 (warning	 system)	 และ

ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริห�ร	 และ/หรือ	 คณะกรรมก�รบริษัท

ทันที	เมือ่ระดับคว�มเสีย่งอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมนียัสำ�คัญ	ท้ังนี	้องค์ประกอบ

สม�ชกิ	ขอบเขตหน้�ท่ีและคว�มรบัผดิชอบ	ต�มร�ยละเอยีดในหวัข้อ

ก�รจัดก�ร	

รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมก�รบริษัทมีหน้�ท่ีรับผิดชอบในร�ยง�นก�รเงินรวมของ 

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 และส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏใน

ร�ยง�นประจำ�ปี	 ทั้งนี้	 คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้คณะ

กรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้พิจ�รณ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ	

และบริษัทย่อยถูกต้อง	 เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในประเทศไทย	 มีก�รใช้นโยบ�ยบัญชีที่เหม�ะสมและถือปฏิบัติโดย

สมำ่�เสมอ	 รวมทั้งคณะกรรมก�รบริษัทได้ให้คว�มเห็นไว้ในร�ยง�น

คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงินคู ่กับ

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 และร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญ�ตแล้ว	
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4  การเปิดเผยข้อมูล
 และความโปร่งใส

บริษัทฯ	 มีนโยบ�ยด้�นก�รเปิดเผยข้อมูล	 คว�มโปร่งใส	 ร�ยง�น

ท�งก�รเงิน	และก�รดำ�เนินง�น	โดยกำ�หนดข้อปฏิบัติในก�รเปิดเผย

ส�รสนเทศท�งก�รเงิน	 และอื่นๆ	 ที่เกี่ยวกับธุรกิจ	 และผลประกอบ

ก�รของบริษัทฯ	ที่ถูกต้องครบถ้วน	เพียงพอ	เชื่อถือได้	และทันเวล�

อย่�งสมำ่�เสมอให้กับผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์	และ

บคุคลทัว่ไป	คณะกรรมก�รบรษิทัดแูลให้มกี�รปฏบิตัติ�มกฎหม�ยข้อ

บังคับ	 และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับก�รเปิดเผยข้อมูล	 และคว�ม

โปร่งใสอย่�งเคร่งครัด	เมื่อกรรมก�ร	หรือผู้บริห�รมีก�รเปลี่ยนแปลง

ก�รซื้อข�ยหุ้นต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 

หลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์	ได้มกี�รร�ยง�นข้อมลูให้กบัฝ่�ยกำ�กบั

ดูแลก�รปฏิบัติง�นทร�บตลอดเวล�โดยเคร่งครัด	และตั้งแต่ปี	2554 

กรรมก�ร	และผู้บริห�รร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์	 และเปิดเผย

ส่วนได้เสยีของตน	และผู้เกีย่วข้อง	ต่อคณะกรรมก�รบริษทั	ทัง้นี	้เพือ่

ให้ม่ันใจว่�กรรมก�ร	ผูบ้ริห�ร	ส�ม�รถบริห�ร	และดำ�เนนิกจิก�รด้วย

คว�มซื่อ	สัตย์สุจริต	มีคว�มชัดเจน	โปร่งใส	และมีส่วนช่วยให้ผู้ถือ

หุ้น	ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไป	เกิดคว�มเชื่อมั่นในผู้บริห�รของบริษัทฯ	

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทฯ	 ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยส�รสนเทศของบริษัทฯ	 ต�ม

ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ที่มีคว�มถูกต้องครบ

ถ้วน	โปร่งใส	สมำ่�เสมอ	ทันเวล�	และทั่วถึงผ่�นช่องท�งต่�งๆ	ทั้งใน

ท�งตรง	และท�งอ้อมม�โดยตลอด	โดยมอบหม�ยให้ผูม้คีว�มรู	้คว�ม

ส�ม�รถ	 และมีคว�มเข้�ใจธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นอย่�งดี	 ทำ�หน้�ที่

เป็นนักลงทุนสัมพันธ์	และนอกจ�กนี้	ประธ�นอำ�นวยก�ร	และ/หรือ	

กรรมก�รผู้จัดก�รมีหน้�ที่สื่อส�รโดยตรงกับผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 และ

นักวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ทั้งใน	 และต่�งประเทศ	 โดยจัดให้มีก�รนำ�

เสนอข้อมลูคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนนิกจิก�ร	และตอบข้อซักถ�มต่�งๆ	

เกีย่วกบับรษิทัฯ	ให้แก่นกัลงทนุ	และนกัวเิคร�ะห์หลกัทรพัย์	(Analyst	

Meeting)	จัดแถลงข่�วแก่สื่อมวลชน	(Press	Conference)	เผยแพร่

ข่�วประช�สมัพนัธ์	(Press	Release)	นอกเหนอืจ�กก�รเปิดเผยข้อมลู

เกี่ยวกับส�รสนเทศต่�งๆ	 แจ้งต่อตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และผ่�นท�งเว็บไซต์	บริษัทฯ	(www.univentures.co.th)	ที่บริษัทฯ	

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ	ได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ	ที่

เป็นปัจจุบันอย่�งเท่�เทียมกัน	นอกจ�กนี้บริษัทฯ	ได้จัดให้มีนักลงทุน

สมัพนัธ์	เพือ่เป็นตวัแทนในก�รสือ่ส�รกบัผูล้งทุน	ผูถ้อืหุ้น	นักวิเคร�ะห์

หลักทรัพย์	และหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้อง	โดยส�ม�รถติดต่อนักลงทุน

สัมพันธ์ได้ที่	:		

	 คุณสถ�พร	อมรวรพักตร์	

	 ตำ�แหน่ง	ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร	

	 ด้�นก�รเงินงบประม�ณและบัญชี

	 บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)	

	 57	ป�ร์คเวนเชอร์	อีโคเพล็กซ์	ชั้น	22	ถนนวิทยุ	

	 แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมห�นคร	10330

	 หม�ยเลขโทรศัพท์	:	0	2643	7100	

	 เบอร์แฟกซ์	:	02	255	9417

	 Email	address:	investor_relations@univentures.co.th

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

และสรรห�	 เป็นผู ้พิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนของกรรมก�ร	

กรรมก�รชุดย่อย	 และฝ่�ยบริห�รระดับสูงของบริษัทฯ	 และเพื่อ

เป็นก�รจูงใจและรักษ�กรรมก�รท่ีมีคุณภ�พต�มท่ีบริษัทฯ	 ต้องก�ร	

และอยูใ่นลกัษณะท่ีเปรยีบเทียบได้กบัระดับท่ีปฏบัิตอิยูใ่นอตุส�หกรรม

เดียวกัน	คณะกรรมก�รที่ได้รับมอบหม�ยหน้�ที่คว�มรับผิดชอบเพิ่ม

ขึน้ควรได้รบัค่�ตอบแทนเพิม่ท่ีเหม�ะสม	ส่วนกรรมก�รทีเ่ป็นผูบ้รหิ�ร	

และฝ่�ยบรหิ�รควรได้รบัค่�ตอบแทนทีเ่ชือ่มโยงกบัผลก�รดำ�เนินง�น

ของบริษัทฯ	และผลก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�ร	หรือผู้บริห�รแต่ละ

คน	เพื่อให้เกิดก�รกำ�กับดูแลที่ดีต�มหลักก�รที่ตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกำ�หนด	รวมท้ังหลกัก�รปฏบัิตท่ีิดีท่ียอมรบัในระดบัส�กล	

โดยค่�ตอบแทนกรรมก�รเป็นไปต�มมติที่ได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุม

ส�มญัผูถ้อืหุน้	ทัง้นี	้ร�ยละเอยีดค่�ตอบแทนกรรมก�รและผูบ้รหิ�รใน

ปี	2555	ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�รแล้ว	

 

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ประจำาปี 2555

กรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรม

การตรวจสอบ

คณะกรรมการ

พิจารณาค่า

ตอบแทนและ

สรรหา 

คณะกรรมการ 

บริหาร

คณะกรรมการ

กำากับดูแลบรรษัท

ภิบาล

1	น�งส�วพจนีย์		 ธนวร�นิช 8	ครั้ง	/	8	ครั้ง 7	ครั้ง	/	7	ครั้ง 1	ครั้ง	/	1	ครั้ง - -

2	น�ยสุวิทย์		 จินด�สงวน 8	ครั้ง	/	8	ครั้ง 7	ครั้ง	/	7	ครั้ง - - 2	ครั้ง	/	2	ครั้ง

3	น�ยนรรัตน์		 ลิ่มนรรรัตน์ 8	ครั้ง	/	8	ครั้ง 7	ครั้ง	/	7	ครั้ง 1	ครั้ง	/	1	ครั้ง - 2	ครั้ง	/	2	ครั้ง

4	น�ยฐ�ปน		 สิริวัฒนภักดี 4	ครั้ง	/	8	ครั้ง - 1	ครั้ง	/	1	ครั้ง 10	ครั้ง	/	10	ครั้ง -

5	น�ยปณต		 สิริวัฒนภักดี 7	ครั้ง	/	8	ครั้ง - 1	ครั้ง	/	1	ครั้ง 10	ครั้ง	/	10	ครั้ง 2	ครั้ง	/	2	ครั้ง

6	น�ยสิทธิชัย		 ชัยเกรียงไกร 8	ครั้ง	/	8	ครั้ง - - 10	ครั้ง	/	10	ครั้ง -

7	น�งอรฤดี		 ณ	ระนอง 8	ครั้ง	/	8	ครั้ง - - 10	ครั้ง	/	10	ครั้ง 2	ครั้ง	/	2	ครั้ง

8	น�ยธนพล		 ศิริธนชัย 8	ครั้ง	/	8	ครั้ง - - 9	ครั้ง	/	10	ครั้ง -

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ประจำาปี 2555 

กรรมการบริษัท จำานวนหุ้นที่ถือครอง (UV) **

1 นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช -

2 นายสุวิทย์  จินดาสงวน -

3 นายนรรัตน์  ลิ่มนรรัตน์ -

4 นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี 555,255,623 หุ้น * 

5 นายปณต  สิริวัฒนภักดี 555,255,623 หุ้น *

6 นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร -

7 นางอรฤดี  ณ ระนอง -

8 นายธนพล  ศิริธนชัย -

หมายเหตุ :  * เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จ�ากัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด ( มหาชน ) จ�านวน 1,110,511,246 หุ้น  
   และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นบริษัท อเดลฟอส จ�ากัด รวมกันร้อยละ100
   ** ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 7 มกราคม 2556

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

คณะกรรมก�รตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู ้สอบบัญชีในเบื้อง
ต้น	 โดยพิจ�รณ�ถึงคุณสมบัติคว�มเป็นอิสระ	 ส�ม�รถสอบท�นงบ 
ก�รเงินเสร็จต�มกำ�หนดเวล�	 มีคว�มรู้	 คว�มเชี่ยวช�ญของก�รให้
บริก�รสอบบัญชี	 ตลอดจนเข้�ใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท	 และเสนอ
คว�มเห็นให้คณะกรรมบริษัทพิจ�รณ�เพื่อนำ�เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย	 จ่�ยค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชีให้กับบริษัท	 
เคพเีอม็จี	ภูมไิชย	สอบบัญช	ีจำ�กดั	ในรอบปีบญัช	ี2555	มจีำ�นวนเงนิ
รวม	2,902,000*	บ�ท	ประกอบด้วยค่�สอบบัญชีของบริษัท	จำ�นวน	

810,000	บ�ท	และค่�สอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,092,000*	บ�ท	

ในรอบปีบัญชีที่ผ่�นม�	บริษัท	และบริษัทย่อย	มิได้จ่�ยค่�ตอบแทน
ของง�นบรกิ�รอืน่ให้กบัผูส้อบบัญช	ีบุคคล	หรอืกจิก�รทีเ่กีย่วข้องกบั
ผูส้อบบญัชแีละสำ�นกัง�นสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั	และไม่มค่ี�ใช้
จ่�ยในอน�คตอันเกดิจ�กก�รตกลงท่ียงัให้บรกิ�รไม่แล้วเสรจ็ในรอบปี
บัญชท่ีีผ่�นม�	ยกเว้นค่�บรกิ�รท่ีปรกึษ�ท�งภ�ษแีก่กจิก�รทีเ่กีย่วข้อง
กับสำ�นักง�นสอบบัญชีจำ�นวน	135,000	บ�ท

*	 ไม่รวมค่�สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท	 แผ่นดินทอง	 พร็อพเพอร์ตี	้ 
ดีเวลลอปเม้นท์	จำ�กัด	(มห�ชน)

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
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รายการระหว่างกัน

1  รายการ
 ระหว่างกัน

บริษัทฯ	มีร�ยก�รระหว่�งกันที่สำ�คัญกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี	2555	และ	2554	ดังต่อไปนี้	

(1) บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทร่วม   หน่วย : พันบาท

ปี บริษัทร่วม

ลกัษณะความ

สัมพันธ์กับ

บริษัทฯ

อัตรา 

ดอกเบี้ย

(%)

ยอดยกมา ให้กู้เพิ่ม
ชำาระคืน

ระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ

2555

บจก.	เอ็กซ์เซลเล้นท์	เอ็นเนอรยี่

อินเตอร์เนชั่นแนล

กรรมก�ร 

ร่วมกัน
9 8,000 - (1,500) 6,500

บจก.	สหสินวัฒน�	โคเจนเนอเรชั่น บริษัทร่วม

ของ

บริษัทย่อย

8 740 - - 740

บจก.	นอร์ท	ส�ธร	โฮเต็ล
MLR-1%-

MLR-0.25%
- 169,160 - 169,160

(2) บริษัทฯ ได้รับรายได้ดอกเบี้ยรับจากบริษัทร่วม
หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วม
ลักษณะความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ

ดอกเบี้ยรับ

ปี 2555

ดอกเบี้ยรับ

ปี 2554

บจก.	เอ็กซ์เซลเล้นท์	เอ็นเนอร์ยี่	อินเตอร์เนชั่นแนล	 กรรมก�รร่วมกัน 619 885

บจก.	สหสินวัฒน�	โคเจนเนอเรชั่น บริษัทร่วม 

ของบริษัทย่อย

59 59

บจก.	นอร์ท	ส�ธร	โฮเต็ล 789 -

 
(3) บริษัทฯ มีดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทร่วม

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วม
ลักษณะความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ

ดอกเบี้ยค้างรับ

ปี 2555

ดอกเบี้ยค้างรับ

ปี 2554

บจก.	เอ็กซ์เซลเล้นท์	เอ็นเนอร์ยี่	อินเตอร์เนชั่นแนล	 กรรมก�รร่วมกัน 1,164 714

บจก.	สหสินวัฒน�	โคเจนเนอเรชั่น บริษัทร่วม

ของบริษัทย่อย

246 187

บจก.	นอร์ท	ส�ธร	โฮเต็ล 27,820 -

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก เอกสารแนบงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีอนุญาต

2  การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
 แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บรษิทัฯ	ไดใ้หค้ว�มชว่ยเหลอืท�งก�รเงนิแกบ่รษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่ม	

ต�มสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นต�มเงื่อนไขก�รค้�โดย

ท่ัวไป	 ซึ่งเป็นก�รบริห�รจัดก�รท�งธุรกิจต�มปกติ	 รวมทั้งร�ยก�ร 

ดังกล�่วได้รบัก�รอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�รบรษิทั	และบรษิทัฯ	ไดเ้ปดิ

เผยภ�ระผกูพนัและร�ยก�รกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงขอ้งกนัไวใ้นหม�ยเหตุ

ประกอบงบก�รเงิน	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	ด้วยแล้ว

ร�ยก�รระหว่�งกัน
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3  ความจำาเป็นและ
 ความสมเหตุสมผลของรายการ

ร�ยก�รระหว่�งกันข้�งต้นเป็นร�ยก�รที่สมเหตุสมผล	 เนื่องจ�กเป็น

ร�ยก�รดำ�เนินก�รท�งธุรกิจต�มปกติและร�ยก�รสนับสนุนธุรกิจ

ปกติ	 ซึ่งใช้เง่ือนไขก�รค้�ทั่วไป	 และส�ม�รถคำ�นวณค่�ตอบแทน

ได้จ�กทรัพย์สินหรือ	 มูลค่�อ้�งอิง	 ซึ่งเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจ�กจะกำ�หนดอำ�น�จของผู้อนุมัติต�มวงเงินที่กำ�หนดแล้ว	 

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันที่

ต้องได้รับก�รพิจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รบริษัทต�มกฎระเบียบของ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และมีคว�มเห็นว่�ร�ยก�รระหว่�ง

กนัดงักล�่วเป็นไปต�มเง่ือนไขปกตขิองธรุกจิ	ทัง้นี	้ขอ้มลูร�ยละเอยีด

ร�ยก�รระหว่�งกันได้เปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน	

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	2555

4  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
 การทำารายการระหว่างกัน

บรษิทัไดก้ำ�หนดนโยบ�ยและขัน้ตอนก�รอนมุตัแิละดำ�เนนิก�รร�ยก�ร

ทีเ่กีย่วโยงกัน	และร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน	์ดงันี้

	 ก�รดำ�เนินธุรกรรมที่พิจ�รณ�แล้วว่�เป็นร�ยก�รที่เกี่ยวโยง

กัน	 ต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จะ

ต้องมีก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลกัทรพัย์อย่�งถกูต้องครบถ้วน	รวมทัง้ผ่�นก�รตรวจสอบ

ของคณะกรรมก�รตรวจสอบในกรณทีีต้่องได้รบัก�รพจิ�รณ�จ�ก

คณะกรรมก�รบริษัท

	 ร�ยก�รคว�มช่วยเหลอืท�งก�รเงนิกบับรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	เช่น	

เงนิทนุหมนุเวยีนในรปูเงนิกู	้ก�รให้กูย้มื	จะต้องได้รบัผลตอบแทน

ต�มอัตร�ตล�ด

	 กรรมก�รซึง่มส่ีวนได้เสยีในเร่ืองใดไม่มีสทิธิออกเสยีงและไม่ได้รบั

อนุญ�ตให้เข้�ร่วมประชุมในเรื่องนั้น

	 กรณีเป็นร�ยก�รที่เก่ียวโยงกันประเภทร�ยก�รธุรกิจปกติหรือ

ร�ยก�รสนบัสนนุธรุกจิปกต	ิซึง่อยูใ่นอำ�น�จอนมุตัขิองฝ่�ยบรหิ�ร	

ให้ใช้ร�ค�	 และเงื่อนไขเข่นเดียวกับก�รทำ�ร�ยก�รกับบุคคล

ภ�ยนอก	 และห�กไม่มีร�ค�ดังกล่�ว	 บริษัทจะพิจ�รณ�เปรียบ

เทียบร�ค�สินค้�หรือบริก�รกับบุคคลภ�ยนอกภ�ยใต้เงื่อนไขท่ี

เหมือนหรือคล้�ยคลึงกัน	 หรืออ�จใช้ประโยชน์จ�กร�ยง�นของ

ผู้ประเมินอิสระซึ่งว่�จ้�งโดยบริษัทม�ทำ�ก�รเปรียบเทียบร�ค�

สำ�หรับร�ยก�รระหว่�งกันท่ีสำ�คัญ	 เพื่อม่ันใจว่�ร�ค�ดังกล่�ว 

สมเหตุสมผล	 และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยกำ�หนด

อำ�น�จของผู้อนุมัติต�มวงเงิน	 และผู้บริห�รที่มีส่วนได้เสียใน

ร�ยก�รดังกล่�วจะต้องไม่เป็นผู้อนุมัติ

	 กรณีที่ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่�เข้�เกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติ

จ�กผู้ถือหุ้นโดยใช้คะแนนเสียง	 3	 ใน	 4	 ของผู้มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน	ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้เสียส�ม�รถเข้�ประชุมได้เพื่อ

นับเป็นองค์ประชุม	 แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	 (ซึ่งฐ�นใน

ก�รคำ�นวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน	 ไม่นับ

ส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกณฑ์ดังกล่�วจึงไม่เป็นปัญห�กับ 

องค์ประชุมและคะแนนเสียง)

5  นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการ
 ระหว่างกันในอนาคต

ร�ยก�รระหว�่งกนัของบรษิทัทีเ่กดิขึน้และอ�จเกดิขึน้ตอ่ไปในอน�คต

จะเป็นร�ยก�รท่ีดำ�เนินก�รท�งธุรกิจต�มปกติท่ัวไป	 โดยไม่มีก�ร

ถ่�ยเทผลประโยชน์ระหว่�งบริษัท	 บริษัทย่อยกับบุคคลที่อ�จมีคว�ม

ขัดแย้ง	 โดยบริษัทจะให้คณะกรรมก�รตรวจสอบพิจ�รณ�ตรวจสอบ

ให้คว�มเห็นถึงคว�มเหม�ะสมของร�ค�	 และคว�มสมเหตุสมผล

ของก�รทำ�ร�ยก�รพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด	มูลค่�และเหตุผลในก�รทำ�

ร�ยก�รต่อผู้ถือหุ้นต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 

หลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย	์และตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	

โดยเคร่งครัด	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับก�รดูแลผล

ประโยชน์อย่�งเป็นธรรมและเท่�เทียมกันต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รที่ดี	

ร�ยก�รระหว่�งกัน
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คณะกรรมก�รบริษัทมีหน้�ที่รับผิดชอบต่อร�ยง�นท�งก�รเงินของ

บริษัท	 ยูนิเวนเจอร์	 จำ�กัด	(มห�ชน)	 และ	 บริษัทย่อย	 ตลอดจน

ข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี	 และใน

งบก�รเงินของบริษัท	 ซึ่งร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วจัดทำ�ขึ้นต�ม

ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติก�รบัญชี	

พ.ศ.	2543	และ	ต�มข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์

และตล�ดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	โดยได้มีก�รเลือกใช้นโยบ�ยบัญชีที่

เหม�ะสม	 และถือปฏิบัติอย่�งสมำ่�เสมอ	 รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูล

สำ�คัญอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน	 เพื่อประโยชน์

ต่อผู้ถือหุ้น	 และนักลงทุนทั่วไป	 ทั้งนี้	 งบก�รเงินดังกล่�วได้ผ่�น

ก�รตรวจสอบ	 และให้คว�มเห็นอย่�งไม่มีเงื่อนไขจ�กผู้สอบบัญชี 

รับอนุญ�ตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมก�รบริษัททำ�หน้�ที่กำ�กับดูแล	 และพัฒน�บรรษัทภิบ�ล	

โดยได้จัดให้มี	 และดำ�รงไว้ซึ่งระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 และก�ร

ควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม	 และมีประสิทธิภ�พ	 เพื่อให้ม่ันใจได้ว่�มี

ก�รบนัทกึข้อมลูท�งบญัชขีองบรษิทั	และบรษิทัย่อยอย่�งถกูต้อง	ครบ

ถ้วน	 ทันเวล�	 และเพียงพอ	 รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดก�รทุจริตหรือ

ก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ	นอกจ�กนี้	เพื่อให้มีก�ร

ทบทวนระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทเป็นไปอย่�งต่อเนื่อง	และ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

สอบท�นระบบก�รทำ�ง�นอย่�งสมำ่�เสมอ	 คณะกรรมก�รบริษัทได้

แต่งตัง้คณะกรรมก�รตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วยกรรมก�รท่ีเป็นอสิระ	

ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแล	และประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยใน	และ	ก�ร

ตรวจสอบภ�ยในให้มีประสิทธิภ�พ	 และประสิทธิผลเชื่อถือได้	 ทั้งนี้	

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้แสดงคว�มเหน็ต่อเรือ่งดงักล่�วปร�กฏใน

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบทีไ่ด้แสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีนีแ้ล้ว

คณะกรรมก�รบรษิทัมคีว�มเหน็ว่�ระบบก�รควบคมุภ�ยในของบรษิทั	

และบริษัทย่อย	 และก�รตรวจสอบภ�ยในโดยรวมของบริษัทอยู่ใน

ระดับท่ีน่�พอใจ	ส�ม�รถสร้�งคว�มเชือ่มัน่อย่�งมเีหตผุลว่�	ร�ยง�น

ท�งก�รเงินของบริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จำ�กัด	(มห�ชน)	และบริษัทย่อย	

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2555	ได้แสดงฐ�นะก�รเงิน	และผลก�รดำ�เนิน

ง�นอย่�งถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญแล้ว	

น�งส�วพจนีย์		ธนวร�นิช	

ประธ�นกรรมก�รบริษัท

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน
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รายงานประจำาปี 2555

ร�ยชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท เลิศรัฐการ จ�ากัด 

ชื่อย่อ :  LRK

ประเภทธุรกิจ :  พัฒน�โครงก�รอสังห�ริมทรัพย์

	 และธุรกิจก�รลงทุน	

เว็บไซต์ :  www.univentures.co.th	

เลขทะเบียนบริษัท :  010550094052

สถานที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่	57	ป�ร์คเวนเชอร์	อีโคเพล็กซ์	

	 ชัน้	22	ถนนวทิย	ุแขวงลมุพนิ	ีเขตปทมุวนั

	 กรุงเทพมห�นคร	10330

	 โทรศัพท์	0	2643	7100

	 โทรส�ร	0	2255	9417

ทุนจดทะเบียน :  600,000,000	บ�ท

จำานวนหุ้น :  60,000,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10	บ�ท

ทุนชำาระแล้ว : 600,000,000	บ�ท

สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด

ชื่อย่อ : Grand	U

ประเภทธุรกิจ : พัฒน�โครงก�รอสังห�ริมทรัพย์

	 อ�ค�รที่พักอ�ศัยเพื่อข�ย

เว็บไซต์ : www.grandunity.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0105544087228	

	 (เลขทะเบียนเดิมคือ	กท04-0139-44)

สถานที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่	57	ป�ร์คเวนเชอร์	อีโคเพล็กซ์	

	 ชั้น	22	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	

	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมห�นคร	10330

	 โทรศัพท์	0	26437171

	 โทรส�ร	0	2253	3263

ทุนจดทะเบียน :  600,000,000	บ�ท

จำานวนหุ้น :  60,000,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10	บ�ท

ทุนชำาระแล้ว : 600,000,000	บ�ท

สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จ�ากัด*

ชื่อย่อ : Grand	U	Living

ประเภทธุรกิจ :  พัฒน�โครงก�รอสังห�ริมทรัพย์

	 อ�ค�รที่พักอ�ศัยเพื่อข�ย

เว็บไซต์ :  www.grandunity.com

เลขทะเบียนบริษัท :  0105533024696	

	 (เลขทะเบียนเดิมคือ	2470/2533)

สถานที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่	57	ป�ร์คเวนเชอร์	อีโคเพล็กซ์	

	 ชั้น	22	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	

	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมห�นคร	10330

	 โทรศัพท์	0	2643	7171

	 โทรส�ร	0	2253	3263

ทุนจดทะเบียน :  44,049,400	บ�ท

จำานวนหุ้น :  24,404,940	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10	บ�ท

ทุนชำาระแล้ว :	 244,049,400	บ�ท

สัดส่วนการถือหุ้น :	 99.98	%	

 
กองทุนรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี้

ชื่อย่อ : KRF

ประเภทธุรกิจ : กองทุนรวมอสงัห�รมิทรพัยเ์พือ่ลงทนุซือ้

	 หรือเช่�อสังห�ริมทรัพย์หรือลงทุนใน

	 สิทธิเรียกร้องที่มีอสังห�ริมทรัพย์

	 เป็นหลักประกัน	

เว็บไซต์ : -

เลขทะเบียนบริษัท : 11/2542

สถานที่ตั้งสำานักงาน : เลขที่	989	อ�ค�รสย�มท�วเวอร์	ชั้น	24	

	 ถนนพระร�ม	1	แขวงปทุมวัน

	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมห�นคร	10330

	 โทรศัพท์	0	2659	8847	

	 โทรส�ร	0	2659	8864

จำานวนหน่วยลงทุน :	 557,343	หน่วย

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ :	10	บ�ท

ทุนชำาระแล้ว : 2,082,656	บ�ท

สัดส่วนการถือหุ้น :	 98.88	%

หมายเหตุ :  *  ถือหุ้น บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จ�ากัด ทางอ้อม ผ่าน บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด  



68

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

ชื่อย่อ :	 UVAM

ประเภทธุรกิจ :	 ก�รลงทุนและก�รจัดก�ร

เว็บไซต์ :	 www.univentures.co.th	

เลขทะเบียนบริษัท :	 0105541027224	

	 (เลขทะเบียนเดิมคือ	(1)257/2541)

สถานที่ตั้งสำานักงาน : 	 เลขที่	57	ป�ร์คเวนเชอร์	อีโคเพล็กซ์	

	 ชั้น	22	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	

	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมห�นคร	10330	

	 โทรศัพท์	0	2643	7100

	 โทรส�ร	0	2255	9417

ทุนจดทะเบียน :	 22,310,000	บ�ท

จำานวนหุ้น :	 2,231,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	 10	บ�ท

ทุนชำาระแล้ว :	 22,310,000	บ�ท

สัดส่วนการถือหุ้น : 100%	

บริษัท ไทย – ไลซาท จ�ากัด

ชื่อย่อ : 	 TL

ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ผงสังกะสี

	 อ๊อกไซด์และเคมีภัณฑ์อื่น	ๆ	

เว็บไซต์ : 	 www.univentures.co.th

เลขทะเบียนบริษัท : 0105515006258	

	 (เลขทะเบียนเดิมคือ	627/2515)

สถานที่ตั้งสำานักงาน : 	 เลขที่	54	หมู่ที่	3	ตำ�บลส�มบัณฑิต

	 อำ�เภออุทัย	จังหวัดพระนครศรีอยุธย�	

	 โทรศัพท์	0	2643	7111

	 โทรส�ร	035	800	977

ทุนจดทะเบียน : 	 140,000,000	บ�ท

จำานวนหุ้น : 	 1,400,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 	 100	บ�ท

ทุนชำาระแล้ว : 	 140,000,000	บ�ท

สัดส่วนการถือหุ้น : 100%

บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ�ากัด

ชื่อย่อ :	 EV

ประเภทธุรกิจ :	 ลงทนุในธรุกจิบรหิ�รและจดัก�รพลังง�น

เว็บไซต์ : 	 www.univentures.co.th

เลขทะเบียนบริษัท : 	 0105548154680	

	 (เลขทะเบียนเดิมคือ	0108454824587)

สถานที่ตั้งสำานักงาน : 	 เลขที่	57	ป�ร์คเวนเชอร์	อีโคเพล็กซ์	

	 ชั้น	22	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	

	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมห�นคร	10330	

	 โทรศัพท์	0	2643	7100

	 โทรส�ร	0	2255	9417

ทุนจดทะเบียน :	 50,000,000	บ�ท

จำานวนหุ้น :	 5,000,000	หุ้น	

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 	 10	บ�ท

ทุนชำาระแล้ว :	 27,500,000	บ�ท

สัดส่วนการถือหุ้น : 	 79%

หมายเหตุ : * ถือหุ้น บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด ทางอ้อมผ่าน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ�ากัด

ร�ยชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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รายงานประจำาปี 2555

บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด*

ชื่อย่อ : 	 SSC

ประเภทธุรกิจ :	 จัดห�และจำ�หน่�ยพลังง�นให้ลูกค้�

	 กลุม่อุตส�หกรรมและกลุม่พ�ณิชยกรรม

เว็บไซต์ :  -

เลขทะเบียนบริษัท	:	 0105548101268	

	 (เลขทะเบียนเดิมคือ	0108154811501)

สถานที่ตั้งสำานักงาน : 	 เลขที่	475	อ�ค�รสิริภิญโญ	ชั้น	12	

	 ถนนศรีอยุธย�	แขวงถนนพญ�ไท	

	 เขตร�ชเทวี	กรุงเทพมห�นคร	10400

	 โทรศัพท์	0	2201	3466	-	7	

	 โทรส�ร	0	2201	3465	

ทุนจดทะเบียน :	 92,000,000	บ�ท

จำานวนหุ้น : 	 9,200,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 	 10	บ�ท

ทุนชำาระแล้ว :	 92,000,000	บ�ท

สัดส่วนการถือหุ้น :	 20%		 	

บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด*

ชื่อย่อ : 	 SSB

ประเภทธุรกิจ : 	 จัดห�และจำ�หน่�ยพลังง�นให้ลูกค้�

	 กลุม่อุตส�หกรรมและกลุม่พ�ณิชยกรรม

เว็บไซต์ : -

เลขทะเบียนบริษัท :	 0105550089211

สถานที่ตั้งสำานักงาน : 	 เลขที่	475	อ�ค�รสิริภิญโญ	ชั้น	12	

	 ถนนศรีอยุธย�	แขวงถนนพญ�ไท	

	 เขตร�ชเทวี	กรุงเทพมห�นคร	10400

	 โทรศัพท์	0	2201	3466-7	

	 โทรส�ร	0	2201	3465	

ทุนจดทะเบียน : 	 10,000,000	บ�ท

จำานวนหุ้น :	 1,000,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	 10	บ�ท

ทุนชำาระแล้ว :	 10,000,000	บ�ท

สัดส่วนการถือหุ้น : 20	%		

 

 
หมายเหตุ : * ถือหุ้น บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ทางอ้อมผ่านบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ�ากัด

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ชื่อย่อ :	 EEI

ประเภทธุรกิจ : 	 ให้บริก�รเป็นที่ปรึกษ�ด้�นวิศวกรรม

	 ก�รจัดก�รและอนุรักษ์พลังง�น	

เว็บไซต์ : 	 www.eei.co.th

เลขทะเบียนบริษัท :  0105542011771	

	 (เลขทะเบียนเดิมคือ	(1)110/2542)

สถานที่ตั้งสำานักงาน : 	 เลขที่	475	อ�ค�รสิริภิญโญ	ชั้น	12	

	 ถนนศรีอยุธย�	แขวงถนนพญ�ไท	

	 เขตร�ชเทวี	กรุงเทพมห�นคร	10400

	 โทรศัพท์	0	2201	3466-7	

	 โทรส�ร	0	2201	3465	

ทุนจดทะเบียน : 	 26,000,000	บ�ท

จำานวนหุ้น : 	 2,600,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	 10	บ�ท

ทุนชำาระแล้ว :	 26,000,000	บ�ท

สัดส่วนการถือหุ้น :	 30.59	%

ร�ยชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
(มหาชน)

ชื่อย่อ :	 GOLD

ประเภทธุรกิจ :	 พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์	

เว็บไซต์ :	 www.goldenlandplc.com

เลขทะเบียนบริษัท :	 0107537002273

สถานที่ตั้งสำานักงาน : 	 อ�ค�รโกลเด้นท์	พ�วิลเลี่ยน	ชั้น	8,	

	 153/3	ซอยมห�ดเล็กหลวง	1	

	 ถนนร�ชดำ�ริ	แขวงลุมพินี	

	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมห�นคร	10330

	 โทรศัพท์	0	2652	1111,	0	2652	1401-13

	 โทรส�ร	0	2652	1493,	0	2652	1504

ทุนจดทะเบียน : 	 16,382,133,790	บ�ท

จำานวนหุ้น : 	 1,638,213,379	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	 10	บ�ท

ทุนชำาระแล้ว :	 11,348,081,240	บ�ท

สัดส่วนการถือหุ้น	 50.64%

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด

ชื่อย่อ :	 UVC

ประเภทธุรกิจ :	 ให้บริก�รเป็นที่ปรึกษ�ด้�นก�รเงิน

	 และก�รลงทุน

เว็บไซต์ :	 www.univentures.co.th

เลขทะเบียนบริษัท :	 0105543041526	

	 (เลขที่ทะเบียนเดิมคือ	(1)391/2543)

สถานที่ตั้งสำานักงาน :	 เลขที่	57	ป�ร์คเวนเชอร์	อีโคเพล็กซ์	

	 ชั้น	22	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	

	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมห�นคร	10330	

	 โทรศัพท์	0	2643	7100

	 โทรส�ร	0	2255	9417

ทุนจดทะเบียน :	 2,500,000	บ�ท

จำานวนหุ้น :	 250,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	 10	บ�ท

ทุนชำาระแล้ว :	 2,500,000	บ�ท

สัดส่วนการถือหุ้น	 100	%	

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ากัด

ชื่อย่อ :	 FS

ประเภทธุรกิจ :	 ตัวแทนจำ�หน่�ยเครื่องบันทึกเวล�

	 และอุปกรณ์ควบคุมระบบจอดรถ

เวบไซต์ : www.forwardsystem.co.th

เลขทะเบียนบริษัท :	 0105539131397	

	 (เลขทะเบียนเดิมคือ	(5)692/2539)

สถานที่ตั้งสำานักงาน :	 เลขที่	888/222-224

	 อ�ค�รมห�ทุนพล�ซ่�	ชั้น	2	

	 ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	

	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพมห�นคร	10330

	 โทรศัพท์	0	2643	7222

	 โทรส�ร	0	2255	8986-7

ทุนจดทะเบียน :	 5,000,000	บ�ท

จำานวนหุ้น :	 50,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :	 100	บ�ท

ทุนชำาระแล้ว :	 5,000,000	บ�ท

สัดส่วนการถือหุ้น	 100%

ร�ยชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม




