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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ 

ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
สินค้า : 

สร้างสรรค์สินค้าที่คิดทุกเม็ด ครบทุกมุม คุ้มทุกเมตร (Inspiring)

สังคม และสิ่งแวดล้อม : 
สร้างจิตส�านึก แบ่งปัน ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม (Caring)

พนักงาน : 
ส่งเสริมความก้าวหน้า คิดนอกกรอบ (Proactive)

ผู้ถือหุ้น : 
 สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่อง และมั่นคงภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (Reliable)

วิสัยทัศน์  และพันธกิจ2
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
หมวดธุรกิจ  
กลุ่มอุตสาหกรรม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
ข้อจ�ากัดการถือหุ้นต่างด้าว

นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชี

นายทะเบียนหลักทรัพย ์

:  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 
   ชื่อภำษำอังกฤษ Univentures Public Company Limited หรือ “UV”
:  ทะเบียนเลขที่ 0107537001030
:  ลงทุนและพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
:  พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
:  อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง
:  4,044,770,615 บำท
:  1,911,926,537  บำท
:  1 บำท
:  ร้อยละ 49

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ที่ตั้งสำานักงาน
:  เลขที่ 57 ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
   เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย
   โทรศัพท์ : 0 2643 7100
   โทรสำร : 0 2255 9417
   เว็บไซต์ : www.univentures.co.th

:  นำยสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล  
   ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกำรเงินและบัญชี
   โทรศัพท์ : 0 2643 7100
   โทรสำร : 0 2255 0639
   e-mail : investor_relations@univentures.co.th

:  นำงสำวนิตยำ เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4439   
   บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
   อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์ ชั้น 50 - 51 เลขที่ 195 ถนนสำทรใต้ กรุงเทพมหำนคร       
   10120 ประเทศไทย
   โทรศัพท์ : 0 2677 2000
   โทรสำร : 0 2677 2222

:  บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
   อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย 
  เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 ประเทศไทย
   โทรศัพท์ : 0 2229 2800
   โทรสำร : 0 2359 1259
   Call Center : 0 2229 2888

บุคคลอ้างอิง
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ผลการด�าเนินงาน

รำยได้จำกกำรขำย บริกำรและให้เช่ำ ล้ำนบำท 6,083.45   4,408.08  3,602.05

รำยได้รวม ล้ำนบำท  6,261.21  5,530.22  3,623.33

ต้นทุนขำย บริกำรและให้เช่ำ ล้ำนบำท 4,823.70  3,490.34  2,802.08

ก�ำไรขั้นต้น ล้ำนบำท  1,259.75  917.74  799.97

ก�ำไรจำกกำรให้เช่ำตำมสัญญำทำงกำรเงิน ล้ำนบำท  -   168.96 -

ก�ำไรสุทธิ ล้ำนบำท 6.71 401.45  206.10

ก�ำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้น ล้ำนบำท  175.36 249.40 63.09

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม ล้ำนบำท 20,860.56   20,159.17  6,871.98

หนี้สินรวม ล้ำนบำท   11,553.31 11,291.42  4,639.33

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว ล้ำนบำท  1,911.93   1,911.93  764.77

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ล้ำนบำท   6,854.52   7,043.27  1,812.05

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้ำนบำท  9,307.25   9,961.43  2,232.65

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ล้ำนบำท  497.53 1,101.57  237.71

ข้อมูลต่อหุ้น

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น บำท   0.092  0.312  0.082

เงินปันผลต่อหุ้น บำท  0.050   0.022 0.060

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น บำท  4.87 5.21  2.92

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น บำท 1.00 1.00 1.00

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

อัตรำก�ำไรขั้นต้น %  20.71  20.82 22.21

อัตรำหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่ำ   0.31 0.41 0.61

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม %  0.03  2.97 3.48

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวม % 0.07  6.58 9.56

อัตรำผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท % 2.52  5.63 3.48

อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ  1.24  1.13 2.08

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย วัน  37.20  31.62 14.22

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย วัน  54.71 68.12 57.35

ระยะเวลำจ่ำยช�ำระหนี้เฉลี่ย วัน 24.25 32.75 57.81

อัตราการเติบโต

สินทรัพย์รวม % 3.48 193.35 38.39

หนี้สินรวม % 2.32 143.38 60.85

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

 ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ4
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1. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช
ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและสรรหำ

2. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี
รองประธำนกรรมกำร

3. นายปณต  สิริวัฒนภักดี
รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร /

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

4. นายสุวิทย์  จินดาสงวน
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

5. นายนรรัตน์  ลิ่มนรรัตน์
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร

ก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล 

6. นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร
กรรมกำร

7. นายธนพล  ศิริธนชัย
กรรมกำร

8. นายวรวรรต  ศรีสอ้าน
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง / 

กรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท6
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นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
ประธำนกรรมกำร

ปี 2556 ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้บริหำรจัดกำรควำมเปลี่ยนแปลง 
เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดของบริษัทในปี 2555 และ 
วำงรำกฐำนควำมมั่งคงให้แก่ธุรกิจของกลุ ่มบริษัทเพื่อกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน โดย บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด ยังคง 
มีผลประกอบกำรที่ดีจำกกำรพัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียม ส่วน
บริษัท แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้
มีกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงกำรบริหำรและกำรท�ำธุรกิจเพื่อเสริมควำม 
คล่องตัวในกำรท�ำธุรกิจและลดต้นทุนในกำรด�ำเนินงำน 
       ส่วนโครงกำรปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เป็นอำคำรส�ำนักงำน
ประหยัดพลังงำนที่มีควำมทันสมัย ซึ่งได้รับกำรพิสูจน์ด้วยรำงวัลท้ังใน
ระดับประเทศ และระดับอำเซียน คือ รำงวัล Thailand Energy Award 
2013 ท้ังประเภทอำคำรใหม่ และประเภทอำคำรเขยีว และรำงวลั ASEAN 
Energy Award 2013 ประเภทอำคำรใหม่ ซึ่งในปัจจุบัน โครงกำรปำร์ค
เวนเชอร์ อโีคเพลก็ซ์ มอีตัรำกำรเช่ำพืน้ทีเ่ตม็ร้อยเปอร์เซ็นต์  และมอีตัรำ
ค่ำเช่ำอำคำรส�ำนักงำนสูงที่สุดในกรุงเทพมหำนคร จึงถือได้ว่ำเป็นควำม
ส�ำเร็จอย่ำงดียิ่ง

ส�ำหรับกำรตอบแทนคืนสู่สังคม บริษัทมุ่งเน้นให้ทั้งกลุ่มบริษัท 
มีขั้นตอนกำรท�ำงำนที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
ด�ำเนนิงำน เช่น กำรก่อสร้ำงทีม่กีำรวำงแผนอย่ำงดเีพือ่ป้องกนัผลกระทบ
ต่อเพื่อนบ้ำนใกล้เคียง หรือกำรจัดสถำนที่ท�ำงำนและสภำพแวดล้อมใน

กำรท�ำงำนให้เหมำะสมปลอดภยัต่อสขุภำพอนำมยัของ ลกูจ้ำง พนักงำน 
นอกจำกนี้บริษัทยังให้กำรสนับสนุนต่อกำรศึกษำ กำรกีฬำ และเด็กด้อย
โอกำสในสังคม เช่น กำรบริจำคอุปกรณ์กำรศึกษำ ปรับปรุงห้องสมุด 
และสนำมกฬีำให้แก่ โรงเรยีนบญุบนัดำลวทิยำนสุรณ์ จงัหวดันครรำชสมีำ 
โครงกำร UVG Charity เก้ำอ้ีนี้เพื่อน้อง บริจำคเก้ำอ้ีดัดแปลงให้กับ 
เด็กพิกำร โรงเรียนศรีสังวำลย์ จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น

นอกจำกนี้ บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำง 
มีธรรมำภิบำล โปร่งใส โดยนอกจำกบริษัทได้รับคะแนนเต็มร้อยคะแนน
เป็นปีที่สำมติดต่อกันส�ำหรับผลกำรประเมินกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ�ำปี โดยสมำคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยแล้ว  บรษิทัยงัได้รบักำรประเมนิ
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2556 จำกสมำคม 
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ 5 ดำว ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดของกำรประเมิน

ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน)  
ผู ้บริหำร และพนักงำน เรำขอขอบคุณลูกค้ำ พันธมิตรทำงธุรกิจ  
และผูถ้อืหุน้ทกุท่ำน ทีใ่ห้ควำมเชือ่ถอืและให้กำรสนบัสนนุบรษิทัและกลุ่ม
บรษิทัด้วยดีเสมอมำ โดยขอให้ท่ำนผูถ้อืหุ้นม่ันใจได้ว่ำ เรำจะมุง่มัน่ปฏบิตัิ
หน้ำท่ีและด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมโปร่งใสตำมหลกัธรรมภบิำลทีด่เีพือ่ควำม
เจริญรุ่งเรืองของบริษัทและกลุ่มบริษัท และเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของ 
ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนตลอดไป
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รายงานประจำาปี 2556



นายปณต สิริวัฒนภักดี 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

นายวรวรรต ศรีสอ้าน
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

ปี 2556 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน) ประสบ
ควำมส�ำเรจ็ในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงน่ำพอใจ โดยสำมำรถสร้ำงผลประกอบกำร
ที่ดีโดยมีรำยได้ท่ีเติบโตขึ้นร้อยละ 38 และมีผลก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจำกกำรด�ำเนินงำนปกติสูงขึ้นร้อยละ 118 แม้ภำวะเศรษฐกิจปีที่ผ่ำนมำ 
เป็นปีท่ีค่อนข้ำงท้ำทำยจำกปัจจยัควำมม่ันคงด้ำนกำรเมือง โดยรำยได้ทีเ่ตบิโต
สูงขึ้นน้ันมำจำกควำมส�ำเร็จด้ำนธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย ของ
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด ที่ได้พัฒนำสินค้ำที่อยู่อำศัยที่ตรง
กบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ ในรำคำทีเ่หมำะสมและสำมำรถเป็นเจ้ำของได้ง่ำย 
ภำยใต้แนวคิด “คิดทุกเม็ด ครบทุกมุม คุ้มทุกเมตร” ท�ำให้บริษัทมีฐำนลูกค้ำ
แกรนด์ยูเพิ่มขึ้นจำก  4,624  ครอบครัว เป็น 6,066 ครอบครัว ควบคู่ไปกับ
ควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยของ บริษัท แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) ส่งผลต่อกำรเติบโตของ 
รำยได้ในปีที่ผ่ำนมำ

นอกจำกน้ีธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำก็ประสบควำมส�ำเร็จเป็น
อย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะอำคำร ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ที่มีกำรปล่อยพื้นที่เช่ำ
ได้ร้อยละ  99 ด้วยรำคำเฉลี่ยที่ 845 บำทต่อตำรำงเมตร และสำมำรถท�ำ
ค่ำเช่ำสูงสุดถึง 1,000 บำทต่อตำรำงเมตร ทั้งนี้จำกควำมมุ่งมั่นและทุ่มเทใน
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกำรประหยัดพลังงำน ส่งผลให้บริษัทได้รับรำงวัล 
ดีเด่น 2 รำงวัล ด้ำนอนุรักษ์พลังงำน ประเภทอำคำรสร้ำงสรรค์เพื่อกำร
อนุรักษ์พลังงำน อำคำรเขียว และ อำคำรสร้ำงสรรค์เพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน 
อำคำรใหม่ (Thailand Energy Awards 2013) และรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
จำกกำรประกวดผลงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทนระดับ
ภูมิภำคอำเซียน (ASEAN Energy Awards 2013) ท�ำให้บริษัทได้รับกำรยอมรับ
ท้ังในด้ำนกำรพัฒนำอำคำร บริหำรจัดกำรอำคำร และด�ำเนินกำรประหยัด
พลังงำนเท่ำเทียมอำคำรส�ำนักงำนระดับสำกล

ส�ำหรับธุรกิจสังกะสีอ๊อกไซด์ที่ยังมีกำรเติบโตอย่ำงมั่นคง โดยในปีที่
ผ่ำนมำอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ธุรกิจอยู่ที่ร้อยละ 5 และมีสัดส่วนยอดขำย
ในตลำดต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ดีเนื่องจำกสภำวะกำรแข่งขันที่สูงขึ้น 

ทำงบริษัทจึงมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
รวมทัง้กำรมุง่เน้นปรบัปรงุกระบวนกำรผลติเพือ่ลดกำรสิน้เปลอืงพลงังำนและ
ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม “อตุสำหกรรมสเีขยีว” นอกจำกนีบ้รษิทัยงัให้ควำม
ส�ำคญักบักำรท�ำงำนในเชงิสร้ำงสรรค์ ท�ำให้บรษิทัประสบควำมส�ำเรจ็เป็นผูน้�ำ
ด้ำนกำรผลิตสังกะสีอ๊อกไซด์

ในปี 2557 คำดกำรณ์ว่ำธรุกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์จะเป็นปีทีม่คีวำม
ท้ำทำยอกีปีหนึง่ โดยบรษิทัได้วำงแผนในกำรขยำยโครงกำรทีอ่ยูอ่ำศยัแนวรำบ 
ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภำยใต้ บริษัท 
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อให้บริษัท
พลิกฟื้นและสำมำรถท�ำก�ำไรได้ในอนำคตอันใกล้ รวมถึงกำรพัฒนำโครงกำร
ที่อยู่อำศัยแนวสูงที่เน้นกำรอยู่อำศัยจริง (Real-demand) ภำยใต้ บริษัท  
แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด นอกจำกนี้บริษัทได้วำงแผนกำรขยำย
ธุรกิจด้ำนกำรบริกำรกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โครงกำรผสมผสำนขนำด
ใหญ่ที่รวม โรงแรม ที่อยู่อำศัย ศูนย์กำรค้ำ และ อำคำรส�ำนักงำน (mixed 
use) ที่มุ่งเน้นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำร
ใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะขยำยธุรกิจสังกะสีอ๊อกไซด์ใน
ต่ำงประเทศตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจนขึ้น

สุดท้ำยนี้คณะผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทในเครือ ขอขอบคุณลูกค้ำ ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทำง
ธุรกิจที่กรุณำให้ควำมไว้วำงใจ และควำมร่วมมือที่ดีตลอดมำ และจะมุ่งม่ัน
พัฒนำให้องค์กรนี้บริหำรกำรลงทุนที่ดี ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ำกับผู้ถือหุ้น  
มีควำมโปร่งใส ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบำล และเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 9

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มห�ชน)



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน) 

ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน คือ นำยสุวิทย์ จินดำสงวน ประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ  นำงสำวพจนย์ี  ธนวรำนชิ   และนำยนรรตัน์  ลิม่นรรตัน์  

กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ 

และประสบกำรณ์เฉพำะด้ำน มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ  ์

และประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำด 

หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับกำรแต่งต้ังจำก 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี 

ตลอดปี 2556 ทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้ำทีภ่ำยใต้ 

ขอบเขตของควำมรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

ตำมที่ก�ำหนดไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สอบทำนกำรปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ก�ำหนด

ไว้ของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทก�ำหนดไว้

2. สอบทำนระบบควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในของบรษิทั 

เพือ่ให้บรษิทัมรีะบบควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในทีม่คีวำมเหมำะสม 

เพียงพอ และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ 

ในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน

3. สอบทำนควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน และควำมเพียงพอ

ของกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรำยกำรเกี่ยวโยง หรือรำยกำร

ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้มั่นใจว่ำงบกำรเงินของบริษัท 

มีควำมถูกต้อง และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป  

4. พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึง

พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

5. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ทำงผลประโยชน์  ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย

6. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน

รำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

7. ปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย ด้วยควำม

เห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง  

โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำน เข้ำร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง ทั้งนี้ มีกำร

ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัช ีและหน่วยงำนตรวจสอบภำยในโดยไม่มี ฝ่ำยจดักำร 

1 ครั้ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละครั้งได้มีกำรเชิญผู้บริหำร

จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม เพื่อรับทรำบปัญหำที่พบจำก

กำรตรวจสอบ และน�ำกลับไปด�ำเนินกำรแก้ไข รวมทั้ง หำทำงป้องกันไม่ให้

เกิดข้อบกพร่องอีก ซึ่งสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

1.) สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  และความ
เพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท�ำหน้ำที่สอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล

รำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี 2556 ซึ่งผ่ำนกำรสอบทำนจำกผู้สอบ

บัญชีรวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส�ำคัญ โดยได้รับฟังค�ำชี้แจง และซัก

ถำมผู้บริหำร และผู้สอบบัญชีในเรื่อง ควำมถูกต้อง ครบถ้วนของงบกำรเงิน

ตำมมำตรฐำนบัญชีที่มีกำรประกำศใช้ รำยกำรบัญชีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่ำง 

มีนัยส�ำคัญ ควำมเสี่ยง และกำรเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู ้สอบบัญชีว่ำ  

งบกำรเงนิดงักล่ำวมคีวำมถกูต้องตำมทีค่วร ในสำระส�ำคญัตำมหลกักำรบญัชี

ที่รับรองทั่วไป 

2.)  สอบทานระบบควบคุมภายใน 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังที่  1/2557 เมื่อวันที่  

18 กุมภำพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร ่วมประชุม 

ด้วย คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบต่ำงได้ท�ำกำรประเมิน

ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทตำมแนวทำงในแบบประเมินที่ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนดโดยกำรซักถำม

ข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร ใน 5 องค์ประกอบ คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร  

กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำม 

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็น

สอดคล้องและเป็นไปในแนวทำงเดียวกันว่ำ บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ10
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สุวิทย์  จินดาสงวน
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

กำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ เหมำะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลำกร 

อย่ำงเพียงพอทีจ่ะด�ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ รวมทัง้มรีะบบ

ควบคุมภำยใน ในเรื่องกำรติดตำมควบคุมดูแลกำรด�ำเนินงำนให้สำมำรถ

ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจำกกำรที่กรรมกำรหรือผู้บริหำร 

น�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนำจ รวมถึงกำรท�ำธุรกรรมกับบุคคล 

ท่ีอำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่ำงเพียงพอแล้ว และ

มีกำรปรับปรุงแก ้ไขให ้สอดคล ้องกับสถำนกำรณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยบรรลุ

วตัถปุระสงค์ทีก่�ำหนดไว้และสอดคล้องกบักฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 

3.)  สอบทานการตรวจสอบภายในของบริษัท
กำรสอบทำนกำรตรวจสอบภำยใน ได้สอบทำนภำรกิจ ขอบเขต

กำรปฏิบัติงำนหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ อัตรำก�ำลัง ควำมเป็นอิสระของ 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2556  

ทั้งนี้ยังได้พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2556  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯมีระบบกำรตรวจสอบ

ภำยในทีเ่หมำะสมและมคีวำมเป็นอสิระ หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน สำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้ำหมำย และควำมเสี่ยงของ

บริษัท รวมทั้งมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรตรวจสอบทั้งในด้ำนบุคลำกร และกำร

ปฏิบัติงำนตรวจสอบ

4.)  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยและกฎหมำยที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท  รวมถึงกำรปฏิบัติ

ตำมข้อก�ำหนดของบริษัทและข้อผูกพันที่บริษัทมีกับบุคคลภำยนอก 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ไม่พบประเด็นที่เป็นสำระ

ส�ำคัญในเรื่องกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด  และข้อผูกพันที่บริษัท

มีไว้กับบุคคลภำยนอก

5.)  พิจารณารายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พจิำรณำรำยกำรเกีย่วโยงกนั หรอืรำยกำร

ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก�ำหนด

ของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร

ที่สมเหตุผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีกำร

เปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

6.)  พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบ
บัญชี ประจ�าปี 2557เพื่อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯให้ความเห็น
ชอบก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ด�ำเนนิกำรคดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยประเมนิ

ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้สอบบัญชีและคณะผู้สอบบัญชี คุณภำพ 

ของผลงำนกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนและควำมเป็นอิสระ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ควรเสนอชื่อ นำยนิรันดร์  

ลีลำเมธำวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 2316 นำงสำวนิตยำ  

เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4439 นำงสำววรรณำพร  

จงพีรเดชำนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4098 นำงสำววิภำ

วรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4795 จำกบริษัท  

เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ�ำปี 2557  

โดยมีค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 850,000 บำท 

7.) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

ตนเองโดยได้เปรยีบเทยีบกบัแนวทำงปฏบิตัทิีด่ ีรวมถงึได้มกีำรเข้ำอบรมเสรมิ

ควำมรูใ้นด้ำนต่ำงๆเพือ่พฒันำและปรบัปรงุกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำ จำกผลสรปุโดยรวมของปี 2556 

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีมำกโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

มีควำมเป็นอิสระและมีกำรปฏิบัติหน้ำที่ครบตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร

และมีกำรเข้ำรับกำรอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้กับหน่วยงำนที่เป็นที่ยอมรับ 

อย่ำงต่อเนื่อง

ภำพรวมในปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ครบ

ถ้วน ตำมที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รับกำรอนุมัติจำก 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีควำมเป็นอิสระ 

ตลอดจนได้ให้ควำมเหน็ และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ต่อฝ่ำยบรหิำร และกรรมกำร

บริษัท อย่ำงต่อเนื่อง

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีกำรรำยงำนข้อมูล

ทำงกำรเงนิ และกำรด�ำเนนิงำนอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน มรีะบบควบคมุภำยใน 

กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม มีกำรปฏิบัติ

ตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนดต่ำงๆ มีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับรำยกำรเกี่ยวโยงอย่ำง 

ถูกต้อง มีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และ

มีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมท้ังมีระบบกำร 

คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำที่ผู ้สอบบัญชี 

ของบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 11
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จดทะเบียน 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบ
ธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ (Zinc Oxide) บรษิทั
ได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2531 และ
นับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมำ บริษัทได้ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์อย่ำงต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นด้วยกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ที่มีศักยภำพแต่ประสบปัญหำกำรเงินไม่สำมำรถด�ำเนิน
โครงกำรจนแล้วเสร็จ ด้วยกำรจัดตั้งบริษัทย่อย หรือร่วมทุนกับบริษัท 
ผูพ้ฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ทีมี่ประสบกำรณ์  บริษทัมีควำมชดัเจนในนโยบำย 
ท่ีจะขยำยกำรลงทุนในธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์อย่ำงต่อเนื่อง  
ในปี 2549 บริษัทจึงได ้ รับกำรอนุมัติจำกตลำดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทยให้ย้ำยหมวดธุรกิจจำกหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  
(Petrochemicals & Chemicals Sector) เป็นหมวดพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ 
(Property Development Sector)

บริษัทได้ปรับแผนธุรกิจระยะยำว ให้มีกำรลงทุนในกลุ่มธุรกิจ 
ที่มีศักยภำพที่หลำกหลำย โดยมีบริษัทร่วม และบริษัทย่อยหลำยบริษัท 
โดยแบ่งเป็น สำยธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย สำยธุรกิจ
อสงัหำรมิทรพัย์เพือ่ให้เช่ำ สำยธรุกจิผลติผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ สำยธรุกจิกำร
ลงทนุพลงังำน สำยธรุกจิบรกิำรบรหิำรอำคำร และสำยธรุกจิบรกิำรบรหิำร
งำนพัฒนำโครงกำรต่ำงๆเพื่อเสริมสร้ำงรำยได้ที่ยั่งยืนในระยะยำว ทั้งนี้
บริษัทได้เข้ำซื้อกิจกำรบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ�ำกัด (มหำชน) (“GOLD”) ซึ่งด�ำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  
เพื่อต่อยอดกำรเจริญเติบโตและกำรขยำยกิจกำรของบริษัทในส่วนของ
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลัก 

โดยในปี 2556 เป็นปีที่  GOLD  มุ่งเน้นกำรปรับพื้นฐำนโดยเริ่ม
จำกกำรจัดประเภทสนิทรพัย์ของ GOLD เป็นสนิทรพัย์หลกัในกำรประกอบ
ธุรกิจ (Core Assets) และประเภทที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลัก (Non-core 
Assets) เพื่อก�ำหนดทิศทำงกำรลงทุนและแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของ 
GOLD  โดยจะปรับปรุงและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ 

ที่มีอยู ่เดิม พร้อมกับวำงแผนพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ เพื่อให้บริษัท 
สำมำรถรับรู้รำยได้จำกกำรขำยได้ภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว ส�ำหรับ
ส่วนของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำ บริษัทมุ่งเน้นกำรให้บริกำรเช่ำ
อำคำรส�ำนักงำนในพื้นท่ีศักยภำพ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้ควำมมั่นคง
ด้ำนรำยได้เป็นอย่ำงดี รวมทั้งธุรกิจสังกะสีออกไซด์ ที่สำมำรถขยำย 
ตลำด-ในต่ำงประเทศเพื่อรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)

 
การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
1. ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย  
 
โครงการแนวสูง (พัฒนาภายใต้ GUD)

ในปี 2556 บริษัทได้พัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียมเสร็จพร้อมโอน 
ห้องชุดให้แก่ลูกค้ำ 4 โครงกำร ได้แก่

• โครงการ ยู ดีไลท์ 2 @ บางชื่อ สเตชั่น 
ตั้งอยู่บน ถนน ประชำชื่น มีจ�ำนวนรวม 645 ยูนิต ที่มีกำรโอน

หมดแล้วในปี 2556  
• โครงการ ยู ดีไลท์ 3 ประชาชื่น บางซื่อ
ตัง้อยูบ่น ถนนประชำชืน่ มจี�ำนวนรวม 745 ยนูติ ซึง่เริม่โอนภำยใน 

2556 แล้ว ณ สิ้นปีมียอดโอนไปแล้ว 97%
• โครงการ คอนโด ยู @ หัวหมาก สเตชั่น 
ตัง้อยูบ่นถนนหวัหมำก มจี�ำนวนรวม 408 ยนูติ  ซึง่เริม่โอนภำยใน

ปี 2556 แล้ว ณ สิ้นปีมียอดโอนไปแล้ว 83%
• โครงการ ยู ดีไลท์ เรสซิเด้นท์ พัฒนาการ-ทองหล่อ 
ตั้งอยู่บน ถนนพัฒนำกำร มีจ�ำนวนรวม 676 ยูนิต ซึ่งเริ่มโอน

ภำยใน 2556 แล้ว ณ สิ้นปีมียอดโอนไปแล้ว 68%

 นอกจำกนี้ บริษัทได้เปิดโครงกำรคอนโดมิเนียมใหม่ในปี 2556 
จ�ำนวน 3 โครงกำรมูลค่ำรวม 3,399 ล้ำนบำท ประกอบด้วยโครงกำร

• โครงการ ยู ดีไลท์ @ หัวหมาก สเตชั่น เปิดการขายตั้งแต่
    ช่วงไตรมาสที่ 1
ตั้งอยู่บน ถนนหัวหมำก มีจ�ำนวนรวม 408 ยูนิต มูลค่ำรวม

โครงกำร 1,744 ล้ำนบำท
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181 ยูนิต คำดว่ำจะขำยได้หมดภำยในกลำงปี 2557 นี้
• โครงการ โกลเด้น วิลเลจ 
ตัง้อยูท่ี่ต�ำบลบ้ำนฉำง อ�ำเภอบ้ำนฉำง จงัหวดัระยอง เป็นโครงกำร

ที่รวมกำรพัฒนำอำคำรชุดพักอำศัย บ้ำนเดี่ยว ทำวน์เฮ้ำส์ และอำคำร
พำณชิย์ไว้ในบรเิวณเดยีวกนั ซึง่ทำงบรษิทัได้ปรบัปรงุแผนทีจ่ะเร่งกำรขำย
ที่ดินและบ้ำนที่มีอยู่เพื่อให้สำมำรถขำยได้หมดได้ภำยในปี 2557

• โครงการ โกลเด้น อเวนิว แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์
ตั้งอยู่บนถนนติวำนนท์ ซอย สุขำประชำสรรค์ 3 มีพื้นที่รวม 

51-2-95.3 ไร่ จ�ำนวนบ้ำนทั้งหมด 411 ยูนิต แบ่งเป็น บ้ำนเดี่ยว-บ้ำน
แฝด 91 ยูนิต และทำวน์โฮม 321 ยูนิต ได้มีกำรเปิดขำยไปแล้วในช่วง
ไตรมำส 4 ปี 2556

1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

• โครงการอาคารสำานักงานเกรดเอ ปาร์คเวนเชอร์ อีโค
    เพล็กซ์ (พัฒนาภายใต้ LRK)
เป็นอำคำรส�ำนักงำนเกรดเอ บริหำรโดย บริษัท เลิศรัฐกำร จ�ำกัด 

ซึ่งก่อสร้ำงเสร็จในเดือนกันยำยน 2554 มีพื้นที่เช่ำกว่ำ 26,000 ตำรำง
เมตร ตั้งอยู่ในย่ำนธุรกิจที่ส�ำคัญ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกเพลินจิต  สำมำรถ
เข้ำถึงอำคำรได้โดยทำงเชื่อมจำกสถำนีรถไฟฟ้ำเพลินจิต บริษัทมีกำรรับ
รู้รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่ในอำคำรส่วนส�ำนักงำนและร้ำนค้ำ จ�ำนวน  
253.9 ล้ำนบำท ในปี 2556 โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีผู้เช่ำ
ที่เซ็นสัญญำเช่ำและจ่ำยเงินมัดจ�ำแล้ว ร้อยละ 99 ของพื้นที่เช่ำทั้งหมด

• โครงการสาทร สแควร์  (พัฒนาภายใต้ GOLD)
เป ็นอำคำรส�ำนักงำนสูง 40 ชั้น มีพื้นที่ เช ่ำกว ่ำ 73,000  

ตำรำงเมตร ตั้งอยู่ในย่ำนธุรกิจที่ส�ำคัญ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่ำง
ถนนสำทรและถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ สำมำรถเข้ำถึงอำคำรได้โดย
ทำงเชื่อมจำกสถำนีรถไฟฟ้ำช่องนนทรี อำคำรสำทร สแควร์ มีรูปแบบ
สถำปัตยกรรมทีม่เีอกลกัษณ์ รวมถงึมพีืน้ทีเ่ช่ำในแต่ละชัน้ทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ปิด
โล่งไม่มีเสำท�ำให้มีควำมยืดหยุ่นในกำรจัดพื้นที่ส�ำนักงำน

• โครงการคอนโด ยู วิภาวดี-ลาดพร้าว เปิดขายช่วง
    ไตรมาสที่ 3 
ตั้งอยู่บนถนน วิภำวดีรังสิต มีจ�ำนวนรวม 362 ยูนิต มูลค่ำรวม

โครงกำร 903 ล้ำนบำท
• โครงการคอนโด ยู แคมปัส รังสิต-เมืองเอก เปิดขายช่วง
    ไตรมาสที่ 4   
ต้ังอยู่บนถนน พหลโยธิน มีจ�ำนวนรวม 448 ยูนิต มูลค่ำรวม

โครงกำร 752 ล้ำนบำท

โครงการแนวราบ (พัฒนาภายใต้ GOLD)
บริษทัยังคงนโยบำยกำรพฒันำทีอ่ยูอ่ำศยัในแนวรำบประเภทบ้ำน

เดี่ยว ทำวเฮ้ำส์ และอำคำรโฮมออฟฟิศเพื่อขำย โดยมีโครงกำรเดิมซึ่ง
พัฒนำและขำยต่อเนื่องมำจำกปีที่ผ่ำนมำ ประกอบด้วย

• โครงการโกลเด้น เฮอริเทจ 
ตัง้อยูบ่นถนนรำชพฤกษ์ ใกล้สะพำนสมเดจ็พระเจ้ำตำกสนิ มพีืน้ที่

รวม 154-2-25.6 ไร่ 212 ยูนิต มีรูปแบบสถำปัตยกรรมในสไตล์แกรนด์  
อติำเลีย่น ผสมผสำนกบัควำมร่วมสมยัด้วยควำมสง่ำงำมของสถำปัตยกรรม 
แบบคลำสสิก ซึ่งตลอดปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรขำยและโอนบ้ำนให้ลูกค้ำ 
อย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันบ้ำนทุกหลังในโครงกำรได้ถูกขำยหมดแล้ว

• โครงการโกลเด้น เลเจนด์ 
ตั้งอยู่บนถนนกัลปพฤกษ์ มีพื้นที่รวม 142-1-22 ไร่ 272 ยูนิต 

กำรออกแบบโครงกำรเป็นวิลล่ำสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ปัจจุบันยังมีบ้ำน
ขำยในโครงกำรเพียง 17 แปลง และคำดว่ำจะขำยได้หมดภำยในปี 2557

• โครงการโกลเด้น นครา 
ตั้งอยู่บนถนนพระรำมเก้ำด้ำนตะวันออกของกรุงเทพมหำนคร  

ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวกจำกถนนมอเตอร์เวย์ และไม่ไกลจำก
สถำนีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์สถำนีบ้ำนทับช้ำง มีพื้นที่รวม 106 - 1-35.1 ไร่  
247 ยูนิต คำดว่ำจะขำยได้หมดภำยใน กลำงปี 2557

• โครงการ แกรนด์ โมนาโค 
ตั้งอยู่ด้ำนตะวันออกของกรุงเทพมหำนคร ใกล้ถนนวงแหวน

รอบนอกตะวันออกและถนนบำงนำ-ตรำด มีพื้นที่รวม 64-1 - 41.9 ไร่  
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บริษัท ไทยไล-ซำท จ�ำกัดโดยใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ             ซึ่งใช้ 
เป ็นวัตถุดิบในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ได ้แก ่ กำรผลิตยำงรถยนต์  
อำหำรสัตว์ เซรำมิค เครื่องส�ำอำงค์ และยำรักษำโรค โดยลูกค้ำ 
อุตสำหกรรมหลักที่มียอดกำรสั่งซื้อมำกที่สุด คือ อุตสำหกรรมกำรผลิต
ยำงรถยนต์ คิดเป็นประมำณร้อยละ 70 ของยอดกำรสั่งซื้อผงสังกะสี 
อ๊อกไซด์ทั้งหมด 

โรงงำนผลิตสังกะสีอ๊อกไชด์ ตั้งอยู่ท่ีสวนอุตสำหกรรมโรจนะ 
จังหวัดรพระนครศรีอยุธยำ ซึ่งเปิดท�ำกำรผลิตตลอด 24 ชั่วโมง โรงงำน
ดังกล่ำวสำมำรถรองรับควำมต้องกำรในตลำดด้วยก�ำลังกำรผลิตไม่ต�่ำ
กว่ำปีละ 18,000 ตัน ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจส่วนนี้ของบริษัทฯ มีกำรเติบโต
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมผลิตยำง
รถยนต์และอำหำรสัตว์ในอนำคต

3. ธุรกิจอื่น
บรษิทัด�ำเนนิธรุกจิอืน่ ซึง่ประกอบด้วยสำยธรุกจิกำรลงทนุพลงังำน  

สำยธุรกิจบริกำรบริหำรอำคำร และสำยธุรกิจบริกำรบริหำรงำนพัฒนำ
โครงกำรด้ำนต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงรำยได้ที่ยั่งยืนระยะยำว

• โครงการ โกลเด้นแลนด์ บิวดิ้ง(พัฒนาภายใต้ GOLD)
โครงกำรโกลเด้นแลนด์ บิวดิ้ง มีพื้นที่ให้เช่ำทั้งหมดประมำณ 

11,000 ตำรำงเมตร ตัวอำคำรสูง 8 ชั้นและใต้ดิน 1 ชั้น อำคำรตั้งอยู่
ใกล้กับย่ำนช้อปปิ้งใจกลำงเมืองและโรงแรมที่ส�ำคัญ เช่น เซ็นทรัลเวิลด์  
เกษรพลำซ่ำ เซน็ทรลัชดิลม โรงแรมโฟร์ซซีัน่ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอรำวณั 
และโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล นอกจำกนี้โกลเด้นแลนด์ บิวดิ้ง 
สำมำรถเดนิทำงจำกสถำนรีถไฟฟ้ำบทีเีอส สถำนรีำชด�ำรแิละสถำนชีดิลม
เพยีงไม่กีน่ำท ีโดยอำคำรได้รับกำรออกแบบมำให้สำมำรถมีควำมยดืหยุน่
ในกำรจัดพื้นที่เพื่อตอบรับควำมต้องกำรของผู้เช่ำอำคำร

•  โครงการ ดิ  แอสคอท สาทร แบงคอก และสกาย วิลล่าส์ 
     (พัฒนาภายใต้ GOLD)
เป็นอำคำรเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ตั้งอยู่ใจกลำงย่ำนธุรกิจบนถนน

สำทร ใกล้กับสถำนีรถไฟฟ้ำช่องนนทรี มีควำมสูง 35 ชั้น มีห้องเซอร์วิส 
อพำร์ทเม้นท์ให้เช่ำจ�ำนวน 177 ยูนิต บริหำรอำคำรโดย ดิ แอสคอท 
กรุ๊ป จ�ำกัด ที่เป็นผู้น�ำในกำรบริกำรจัดกำรโรงแรมและที่พักอำศัยชั้นน�ำ
จำกประเทศสิงคโปร์ นอกจำกนี้ พื้นที่ของอำคำรระหว่ำงชั้น 21 ถึง 35 
เป็นที่ตั้งของ สกำย วิลล่ำส์ ซึ่งเป็นที่อยู่อำศัยที่หรูหรำและออกแบบโดย
ดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียง

• โครงการเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) (พัฒนา
    ภายใต้ GOLD)
ในปี 2556 บริษัท-ได้เร่ิมแผนกำรพัฒนำโครงกำรอำคำรสูงเชิง

พำณชิย์แห่งใหม่ซึง่ตัง้อยูบ่นหวัมมุถนนพระรำม 4 ตดักบัถนนรชัดำภเิษก 
(ไผ่สงิโต) โดยจะพฒันำเป็นโครงกำรอำคำรส�ำนกังำนและโรงแรมภำยใต้
ชื่อ เอฟ วำย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) โดยมีขนำดของที่ดินประมำณ 
8 ไร่ มีก�ำหนดกำรจะก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จประมำณปี 2560

2. ธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายผงสังกะสีอ๊อกไซด์
บรษิทัด�ำเนนิธรุกจิเป็นผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ ภำยใต้ 
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ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งก่อสร้ำงแล้วเสร็จในช่วงปลำยปี 
2554 ถือได้ว่ำเป็นผู้น�ำในตลำดอำคำรส�ำนักงำนเกรดเอ ในย่ำนในกลำง
เมืองซึ่งสำมำรถปล่อยพื้นที่เช่ำทั้งหมดได้ภำยในระยเวลำไม่ถึง 2 ปี   
โดยอัตรำรำคำค่ำเช่ำเฉลี่ยสูงถึง 845 บำทต่อตำรำงเมตร และที่เป็น
ควำมภำคภูมิใจในควำมส�ำเร็จคือสำมำรถท�ำอัตรำค่ำเช่ำที่สูงสุด 
ในประเทศไทยคือ  1,000 บำทต่อตำรำงเมตร ดงันัน้เรียกได้ว่ำ ปำร์คเวนเชอร์ 
อีโคเพล็กซ์ ได้เติบโตท้ังในด้ำนอัตรำกำรเช่ำพื้นที่ อัตรำค่ำเช่ำ และ
คณุภำพกำรให้บรกิำรอย่ำงรวดเรว็ เป็นประวตัศิำสตร์หน้ำใหม่ของอำคำร
ส�ำนักงำนใจกลำงเมอืงคุณภำพเกรดเอ ได้อย่ำงสมบรูณ์แบบ ส�ำหรบัควำม
ท้ำทำยใหม่ในปีหน้ำ คือ กำรรักษำคุณภำพในกำรบริหำรอำคำร กำรให้
บริกำรและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่ำ เพื่อเพิ่มควำมพึงพอใจ
สูงสุดในกำรอยู่อำศัยในอำคำรอย่ำงต่อเนื่อง

การดำาเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

ในไตรมำสแรกของปี 2556 อำคำรได้ด�ำเนินกิจกรรม Be Green 
โดยได้เชญิผู้บรหิำรของผู้เช่ำในอำคำรมำร่วมกนัรณรงค์ประหยดัพลงังำน
ไฟฟ้ำ ซ่ึงได้รเิริม่กจิกรรมตัง้แต่เดอืนกมุภำพนัธ์เป็นต้นมำ  โดยรณรงค์ให้
ผู้เช่ำปรับตั้งอุณหภูมิระบบปรับอำกำศเป็น 25 องศำเซลเซียส กำรปิดไฟ 
หน้ำจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักเที่ยง และกำรปิดไฟแสงสว่ำงเมื่อไม่ใช้
งำน อำคำรได้จัดท�ำกำรตรวจประเมินค่ำกำรใช้พลังงำนของผู้เช่ำแต่ละ
รำยและรำยงำนผลวิเครำะห์พร้อมให้ค�ำแนะน�ำเชิงรุกแก่ผู้เช่ำบำงรำย 
ทีม่ค่ีำสดัส่วนกำรใช้พลงังำนต่อพืน้ทีเ่ช่ำสงูเกนิค่ำเฉลีย่เม่ือเทยีบกบัผูเ้ช่ำ
รำยอืน่ๆ ซึง่หลงัจำกกำรให้ค�ำแนะน�ำแก่ผูเ้ช่ำแล้ว กส่็งผลให้ปริมำณกำร
ใช้พลังงำนของผู้เช่ำเหล่ำนั้นลดลงถึงเฉลี่ยร้อยละ 30 ในเดือนถัดๆ ไป

จำกกำรเปิดตัว Be Green ที่ประสบผลส�ำเร็จอย่ำงมำก อำคำร
จึงได้จัด Be Green Chapter II และ Chapter 2.1 เพื่อส่งเสริมลดกำร
ใช้กระดำษส�ำนักงำนให้ได้อย่ำงน้อย 1 ล้ำนแผ่นต่อปี หรือ “1 million 
sheets of paper, 1 building, 1 year” โดยตั้งเป้ำให้ปำร์คเวนเชอร์  
อีโคเพล็กซ์เป็นอำคำรส�ำนักงำนอนุรักษ์พลังงำนที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำร

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจัง พร้อมตระหนักถึงกำรบริโภค
กระดำษอันยำกท่ีจะหลีกเลี่ยงของบริษัทต่ำงๆ ได้ จึงเกิดเป็นโครงกำร 
เพือ่รณรงค์ให้ลดปรมิำณกำรใช้กระดำษ ส่งเสรมิให้บรษิทัต่ำงๆ ในอำคำร
น�ำแนวควำมคิดใช้จดหมำยอิเล็กโทรนิคแทนกำรพิมพ์ กำรออกใบแจ้ง
หนี้ในระบบคอมพิวเตอร์ กำรใช้กระดำษสองหน้ำอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นต้น 
นอกจำกนี้ยังได้ด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์กำรบริจำคกระดำษใช้แล้วส่งต่อ
ให้มูลนิธิกระดำษเพื่อต้นไม้ กำรเป็นตัวแทนรวบรวมกล่องนมที่ใช้แล้ว
เพือ่ส่งต่อให้มลูนธิหิลงัคำเขยีว กำรรบับรจิำคโทรศัพท์มอืถอืและอปุกรณ์ 
อิเล็กโทรนิคไม่ใช้แล้วในโครงกำรจุฬำฯรักษ์โลก เพื่อรวบรวมส่งไป 
รไีซเคิลขยะอเิลก็โทรนคิต่อในต่ำงประเทศ หรอืกำรประกวดแนวควำมคดิ
เพื่อประหยัดพลังงำนผ่ำนทำงเฟสบุ๊คเป็นต้น

ส�ำหรับ Be Green Chapter 2.1 ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ได้ 
ชักชวนเพื่อนๆ ในอำคำรมำร่วมกันบริจำคกระดำษที่ไม่ได้ใช้แล้ว 
เพื่อเปลี่ยนมำเป็นสื่ออักษรเบรลล์ เรียกได้ว่ำเป็นกำรใช้กระดำษหน้ำที่ 3 
ซึง่เป็นกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำและยงัสำมำรถช่วยผูพ้กิำรทำงสำยตำ
อีกด้วย

โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

นอกจำก Be Green ท้ัง 3 ครั้งแล้ว ในเดือนเมษำยน 2556  
พม่ำได้หยุดส่งก๊ำซธรรมชำติเพื่อซ่อมบ�ำรุงแท่นขุดเจำะก๊ำซ ซึ่งมีผล 
กระทบต่อกำรผลิตไฟฟ้ำรวมของประเทศไทย กระทรวงพลังงำนจึงขอ
ควำมร่วมมือให้โรงงำนและอำคำรต่ำงๆ หยุดเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์
ไฟฟ้ำที่ไม่จ�ำเป็นระหว่ำงวันที่ 5 - 14 เมษำยน 2556 ปำร์คเวนเชอร์  
อีโคเพล็กซ์จึงได้สนองต่อนโยบำยดังกล่ำวโดยได้ร่วมรณรงค์ด�ำเนิน
มำตรกำรกำรประหยัดไฟฟ้ำส่วนกลำงต่ำงๆ อำทิเช่น กำรสลับเวลำกำร
เปิดปั๊มน�้ำ กำรปิดลิฟท์โดยสำรบำงตัว กำรปิดบันไดเลื่อนขำลง กำรปิด
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงในอำคำรจอดรถและโถงอำคำรบำงส่วนเป็นต้น ส่งผลให้
ช่วงไตรมำส 2 สำมำรถลดสัดส่วนกำรใช้พลังงำนต่อพื้นที่ใช้สอยได้ลง
ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับก่อนเริ่มด�ำเนินกิจกรรมหรือลดลงได้ถึงร้อยละ 25 
เทียบกับค่ำเฉลี่ยของปีที่ผ่ำนมำในช่วงเวลำเดียวกัน
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นอกจำกที่อำคำรได้รับกำรรับรองจำกสถำบันอำคำรเขียว
สหรัฐอเมริกำ หรือ The U.S. Green Building Council (USGBC) 
LEED : Core and Shell ระดับ Platinum แล้ว ในเดือนเมษำยน 2556  
ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ยังได้สมัครเข้ำร่วมแข่งขันกำรประกวด  
Thailand Energy Award 2013 จัดโดยกรมพัฒนำพลังงำนทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงำน (พพ.) กระทรวงพลังงำน ซึ่งมีวัตถุประสงค ์
เพื่อยกย่องและช่ืนชมผู้ที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนอนุรักษ์พลังงำน เผยแพร่ 
ผลส�ำเร็จ รวมทั้งสร้ำงจิตส�ำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำไปปฏิบัติหรือประยุกต์
ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่ำงยั่งยืน 

โดยกำรประกวดครั้งนี้ มีผู้สนใจส่งผลงำนประกวดทั้งสิ้น 263 
รำย และมีผู้ที่ได้รับรำงวัลทั้งสิ้น 72 รำงวัล ผลจำกกำรประกวดครั้งนี้
ท�ำให้ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รับรำงวัลส�ำหรับอำคำรสร้ำงสรรค์ 
เพือ่กำรอนรุกัษ์พลงังำนประเภทอำคำรใหม่และอำคำรเขยีว รวม 2 รำงวลั
เมื่อเดือนกันยำยน 2556 อีกทั้งยังได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประเทศไทย
ในกำรประกวดอำคำรอนุรักษ์พลังงำนในระดับอำเซียน ซ่ึงจำกผลกำร
ประกวดท�ำให้ปำร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ได้รับรำงวัลอันทรงเกียรต ิ

จำกกำรประกวด ASEAN Energy Award ในระดับภูมิภำคในเดือน 
ถัดมำอีกด้วย

ในไตรมำสสดุท้ำย ปำร์คเวนเชอร์ อโีคเพลก็ซ์ ได้เข้ำร่วมโครงกำร
รณรงค์กำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำรในรูปแบบสัญญำแบบยินยอม
พร้อมใจ (Voluntary Agreement, VA) หรือเรียกว่ำ VA Energy Be-
yond Standards เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนำรมณ์อันแน่วแน่ของอำคำร
ในกำรให้ควำมร่วมมอืกบัภำครฐัเพือ่ร่วมกนัประหยดัพลงังำน และปฏิบัติ
ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด ซึ่งโครงกำร VA นี้ได้รับกำรสนับสนุนจำกกรม
พัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน องค์กรธุรกิจเพื่อกำรพัฒนำ 
อย่ำงยั่งยืน กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสถำบันสิ่ง
แวดล้อมไทย นอกจำกเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรอนุรักษ์
พลงังำนของอำคำรแล้ว อำคำรยงัอนเุครำะห์กำรใช้สถำนท่ีเพือ่กำรศึกษำ
ดงูำน กำรประชมุสมัมนำในเรือ่งของกำรอนรุกัษ์พลงังำนและส่ิงแวดล้อม
เป็นประจ�ำอีกด้วย

วิคเตอร์คลับ (Victor Club) 
“วิคเตอร์คลับ” (Victor Club) ชั้น 8 ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

เป็นสถำนท่ีจัดงำนท่ีเพรียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อ�ำนำยควำมสะดวก 
เทคโนโลยีท่ีทันสมยั เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรออกแบบทีท่นัสมยัและ
ควำมล�ำ้หน้ำของเทคโนโลยใีนกำรประชมุอย่ำงลงตวั ในขณะทีย่งัคงควำม
มีเอกลักษณ์เรื่องกำรประหยัดพลังงำน จึงท�ำให้เป็นสถำนที่จัดประชุม
สัมมนำที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งใจกลำงกรุงเทพฯ และสะดวกสบำย
ด้วยกำรเดนิทำงท่ีสำมำรถเชือ่มต่อได้โดยตรงจำกสถำนรีถไฟฟ้ำเพลนิจติ

ตลอดปี 2556 “วิคเตอร์คลับ” (Victor Club) ได้รับผลตอบรับที่
ดีทั้งจำกบริษัทต่ำงๆ ในปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์และบริษัทในอำคำร
ใกล้เคียง โดยเฉพำะกำรจัดงำนในรูปแบบประชุม งำนแถลงข่ำว และ
งำนเลี้ยงเปิดตัวสินค้ำ นอกจำกนี้วิคเตอร์คลับและพื้นที่เวณอื่นๆ ใน

อำคำรก็ยังได้รับควำมสนใจทั้งจำกทีมงำนถ่ำยท�ำละครในประเทศและ
ถ่ำยท�ำโฆษณำจำกต่ำงประเทศมำอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยควำมโดดเด่นด้ำน
กำรออกแบบอย่ำงมีเอกลักษณ์ 

ตราสัญลักษณ์ 
LEED Platinum

รางวัล
 Asean Energy Awards 

Thailand Energy Awards
 Green Building

Thailand Energy Awards 
New and Existing Building

 ป้าย LEED Platinum 
แสดงชื่ออาคาร
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บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2521 และได้เข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2537 อยู่ในหมวดธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ โดยในปี 2556 มีบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 16,382.13 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบียน
เรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 12,678.71 ล้ำนบำท

ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดพันธกิจที่ส�ำคัญเพื่อที่จะท�ำให้บริษัทฯ มีผลประกอบกำรเป็นก�ำไรภำยในปี 2558 โดยเริ่มจำกกำรด�ำเนินแผน
ธุรกิจขั้นแรก คือ “กำรปรับพื้นฐำน (Rebuild Foundation)” ด้วยกำรก�ำหนดทิศทำงกำรลงทุนและแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ประเภทโครงกำรที่อยู่อำศัยแนวรำบ และโครงกำรอำคำรสูงเชิงพำณิชย์ ที่มีกำรปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำและภำวะตลำดในปัจจุบันมำกขึ้น เช่น กำรเปิดโครงกำรบ้ำนจัดสรรและทำวน์เฮ้ำส์ ภำยใต้บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ คือ “บริษัท
โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ�ำกัด” ซึ่งจะเป็นผู้พัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยแนวรำบในรูปแบบใหม่ เน้นแบบบ้ำนที่ทันสมัย มีฟังก์ชั่นและนวัตกรรมที่ตอบ
สนองต่อกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่เป็นคนรุ่นใหม่ ในขณะที่ยังให้ควำมส�ำคัญกับท�ำเลที่ตั้งให้อยู่ในรัศมีที่ไม่ห่ำงจำกย่ำนธุรกิจหรือชุมชน สำมำรถเดินทำง
เข้ำออกได้สะดวก และก�ำหนดรำคำขำยที่สร้ำงแรงจูงใจให้ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงได้ (An Affordable Stylish Living) ให้ควำมคุ้มค่ำมำกที่สุดเมื่อเปรียบ
เทียบกับสินค้ำในประเภทเดียวกันที่อยู่ในตลำด โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโครงกำรบ้ำนเดี่ยวและทำวน์เฮ้ำส์ใหม่แล้ว 1 โครงกำร คือ โครงกำร
โกลเด้นอเวนิว แจ้งวัฒนะ-ติวำนนท์ และจะเปิดเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป

       นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร ตลอดจนทัศนียภำพของ
อำคำรส�ำนักงำนสำทร สแควร์ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่โครงกำร ท�ำให้มีอัตรำกำรเช่ำของลูกค้ำเพิ่ม
สูงขึ้นเป็นล�ำดับ พร้อมกับเริ่มแผนในกำรพัฒนำที่ดินเช่ำซึ่งตั้งอยู่บริเวณหัวมุมสี่แยกถนนพระรำมสี่-
รัชดำภิเษก (ไผ่สิงโต) โดยจะพัฒนำเป็นโครงกำรอำคำรสูงเชิงพำณิชย์แห่งใหม่ภำยใต้ชื่อ “โครงกำร
FYI Center” ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมและอำคำรส�ำนักงำนที่ทันสมัย คำดว่ำจะแล้วเสร็จ สำมำรถรับ
รู้รำยได้ภำยในปี 2560

โครงกำรโกลเด้น อเวนิว แจ้งวัฒนะ-ติวำนนท์

สำทร สแควร์ อำคำรโกลเด้น แลนด์ เอฟ วำย ไอ เซ็นเตอร์
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บริษัท ไทย-ไลซาท จำากัด
กว่า 30 ปี ที่ผงเล็กๆ พิสูจน์พลังอันยิ่งใหญ่

จำกจดุเริม่ต้นเลก็ๆ เม่ือปี พ.ศ. 2523 กว่ำ 30 ปีทีบ่ริษทั ไทย-ไลซำท 
จ�ำกัด ผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์รำยแรกแห่งประเทศไทย ภำยใต้ชื่อ
ผลติภณัฑ์ “เตำเผำ” ได้พฒันำผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ต่อเนือ่งอย่ำงไม่หยดุยัง้ 
โดยมุง่เน้นด้ำนเทคโนโลย ีและพลงังำน เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติไป
พร้อมกบักำรรกัษำคุณภำพให้ดอียูเ่สมอ สอดคล้องกบันโยบำยของบรษิทั

“ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน บริการเป็นหนึ่ง
ค�านึงถึงความพอใจของลูกค้า

พร้อมปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

และในปีพ.ศ.2554 บริษทัฯ ได้ท�ำกำรเปลีย่นเคร่ืองหมำยกำรค้ำเป็น 
             ทั้งนี้ เพื่อควำมทันสมัย และเป็นที่เข้ำใจง่ำยส�ำหรับลูกค้ำ
ผงสังกะสีอ๊อกไซด์

โรงงำนตั้งอยู่บนเนื้อที่ 20 ไร่ ที่สวนอุตสำหกรรมโรจนะ พร้อม
ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดที่เติบโตขึ้นอย่ำงรวดเร็ว รองรับกำร
เจริญเติบโตของบริษัทอย่ำงแข็งแรงและยั่งยืน   

บริษัทผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์ด้วยกรรมวิธีแบบ French Process 
โดยใช้วตัถดุบิหลกัคอื สงักะสแีท่งคณุภำพสงูจำกผูผ้ลติภำยใต้ LME (Lon-
don Metal Exchange) Brand จำกนัน้จะน�ำมำผ่ำนกระบวนกำรผลติท่ีได้
มำตรฐำน มกีำรวเิครำะห์ควำมบริสทุธิ ์และควบคมุคณุภำพอย่ำงเข้มงวด 
จนได้ผงสังกะสีอ๊อกไซด์ที่มีควำมขำว มีประกำยในตัว และมีพื้นที่ผิวสูง 
ซึ่งท�ำปฏิกิริยำทำงเคมีได้เป็นอย่ำงดี ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนำผงสังกะสีอ๊
อกไซด์ เพื่อตอบรับกำรใช้งำนที่หลำกหลำย มีทั้งแบบผง (Powder) และ
แบบเม็ด (Granular) โดยรูปแบบเม็ดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ล่ำสุด พัฒนำขึ้น
เพื่อช่วยลดปัญหำกำรฟุ้งกระจำย ลดกำรสิ้นเปลืองผลสังกะสีอ๊อกไซด์ 
และสำมำรถน�ำไปใช้ได้กับทุกอุตสำหกรรม

โรงงำนสำมำรถรองรับก�ำลังกำรผลิตสูงสุดถึง 5,000 ตันต่อเดือน 
โดยกระบวนกำรผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภำพสูงสุด และลดต้นทุนกำร
ได้ผลิตได้อย่ำงดี มีกำรน�ำพลังงำนสะอำดจำกก๊ำซธรรมชำติมำใช้ใน
กระบวนกำรผลิต นอกจำกลดกำรสิ้นเปลืองพลังงำนแล้ว ยังส่งผลให้ผง
สังกะสีอ๊อกไซด์มีคุณภำพสม�่ำเสมอ และควบคุมขนำดอนุภำพได้อย่ำงดี 
อกีท้ังยงัลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดอ๊อกไซด์ พร้อมท้ังช่วยลดภำวะเป็น
พิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำรจัดส่งก๊ำซธรรมชำตินี้ได้รับควำมร่วมมือจำก 
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งมีมำตรฐำนกำรผลิตที่สำกลยอมรับ

ในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้เน้นเรื่องกำรควบคุม
กระบวนกำรผลิต และกำรควบคุมสินค้ำส�ำเร็จรูปให้มีคุณภำพ และ
มำตรฐำนท่ีเป็นเลิศ โดยทำงบริษัทได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล ในเรื่องอำหำรและยำ จำกมำตรฐำนระบบ GMP และ 
HACCP ซึ่งบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองเป็นรำยแรกในประเทศไทย รวมทั้ง 
HALAL ซึ่งเป็นมำตรฐำนคุณภำพที่บริษัทยังได้ปฏิบัติตำมกฏระเบียบ 
ของกฏหมำย REACH ใน EU และได้จ�ำแนกสำรเคมแีละตดิสลำกระบบตำม
ระบบ GHS (Global Harmonized System) ทีใ่ช้กนัทัว่โลก และบรษิทัยงัได้
รับกำรรับรอง “อุตสำหกรรมสีเขียว ระดับ 2” จำกกระทรวงอุตสำหกรรม 
เพื่อรับรองกำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ส�ำเร็จ
ตำมควำมมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ รวมไปถึงรำงวัล CSR-DIW : Primary level 
(Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) 
เป็นโครงกำรส่งเสริมสถำนประกอบกำรเติบโตและเป็นสุขอย่ำงยั่งยืน ซึ่ง
โครงกำรนี้กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ร่วมกับสถำบันรับรองมำตรฐำนไอ
เอสโอได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมและรักษำสิ่งแวดล้อม 
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ต�ำบลสำมบัณฑิต อ�ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13210, 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) : CSR

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือได้ด�ำเนิน
ธรุกจิควบคูไ่ปกับนโยบำยใส่ใจต่อสิง่แวดล้อม ชมุชม และสงัคมตลอดมำ 
บริษัทได้ด�ำเนินโครงกำรอันเป็นประโยชน์ต่ำงๆ มำกมำย ท้ังนี้ 
เพื่อเป็นกำรปลูกฝังจิตส�ำนึก และทัศนคติให้กับพนักงำนพร้อมกับกำร
พัฒนำดูแลบุคลำกร สร้ำงมำตรฐำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง
เป็นกำรสร้ำงประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม อันเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศให้ยั่งยืน เพื่อเป็นก�ำลัง
ผลกัดนัให้ผลกำรด�ำเนนิธรุกิจเป็นไปอย่ำงมีประสทิธภิำพ สำมำรถเตบิโต
ได้อย่ำงยั่งยืน  โดยมีวัฒนธรรมขององค์กร “ICPR” เพื่อกระตุ้นและ 
ปลูกฝังให้พนักงำนซึ่งเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำได้น�ำไปใช้และปฏิบัต ิ
ในชีวิตกำรท�ำงำน ทั้งต่อเพื่อนร่วมงำน ลูกค้ำและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่

Inspiring  -  มีแรงบันดาลใจในการท�างาน
Caring  -  ใส่ใจ
Proactive -  ท�างานเชิงรุก
Reliable   -  เชื่อถือไว้วางใจได้

บริษัทได้ก�ำหนดให้ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์
กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนขององค์กรโดยเป็นสดัส่วนควบคูไ่ปกบัผลประกอบ
กำรของบริษัท ภำยใต้กำรด�ำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส ค�ำนึงผล
ประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย โดยบริษัทมี
แนวทำงกำรปฏิบัติควำมรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

  1    การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
บรษิทัได้จดัให้มโีครงสร้ำง และกระบวนกำรเพือ่ปฏบิตัติำมหลกักำร 

ก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดสี�ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ซึง่ได้มกีำรปรบัปรงุ
แก้ไขเพิ่มเติมล่ำสุดโดยครอบคลุมถึงหลักกำร และแนวปฏิบัติที่ดีใน
สิทธิของผู้ถือหุ้น กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บทบำทของ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยี กำรเปิดเผยข้อมลู และควำมโปร่งใส ตลอดจนควำมรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมกำร

  2   การต่อต้านการทุจริต
บรษิทัจดัให้มกีระบวนกำรและก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรปฏบิตังิำน 

อย่ำงชัดเจนและโปร่งใสเพื่อลดกำรใช้ดุลยพินิจของพนักงำนในกำร
แสวงหำผลประโยชน์อันมิควรได้จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ มีกำรสร้ำงระบบ
ตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิำพ โดยผูท้ีม่หีน้ำทีด่แูลเรือ่งกำรเงนิหรอืต�ำแหน่ง
งำนที่เอื้ออ�ำนวยกับกำรได้ผลประโยชน์ต้องได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
เป็นพิเศษ 

คณะกรรมกำรบริษัทเน ้นย�้ำสร ้ำงจิตส�ำนึกให ้กับพนักงำน 
ในเรื่อง นโยบำย กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรจัดหำผู้รับเหมำที่มีศักยภำพ
ด้วยกระบวนกำรโปร่งใส และก�ำกับดูแลให้มีกระบวนกำรติดตำมและ
ตรวจสอบว่ำบคุคลำกรในองค์กรมีกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั

  3    การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักดีว่ำกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็นรำกฐำนของกำร

พัฒนำทรัพยำกรบุคคล จึงสนับสนุนและเคำรพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กร
ตลอดจนพนักงำนเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  
โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภำพ เสมอภำค และสันติภำพ  ดังนี้

1. คัดเลือกเข้ำปฏิบัติงำนกับบริษัทโดยไม่จ�ำกัดเชื้อชำติ ศำสนำ 
และเพศ

2. ให้ควำมเท่ำเทียมกันและไม่ให้มีกำรกดขี่ ตลอดจนกำรล่วง
ละเมิดทำงเพศ

3. ไม่จ�ำกัดสิทธิเสรีภำพทำงควำมคิดและกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ทำงกำรเมือง แต่ต้องไม่กระทบหรือน�ำควำมเสียหำยมำสู่องค์กร

4. มีกำรก�ำหนดขั้นตอนกำรร้องทุกข์ในคู่มือพนักงำน เพื่อให้
พนกังำนท่ีประสบปัญหำในเรือ่งต่ำงๆ ได้ใช้สทิธใินกำรร้องเรยีนทัง้น้ีรวม
ถึงช่องทำงร้องเรียนส�ำหรับบุคคลภำยนอกที่มีส่วนได้เสีย

  4    การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4.1 นโยบายด้านการจ้างแรงงาน
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะยกระดับมำตรฐำนแรงงำนของบริษัท  

รวมทัง้คุณภำพชวีติของพนกังำนให้มสีภำวะแวดล้อมในกำรท�ำงำนทีด่ขีึน้ 
มีควำมปลอดภัย ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม 
รักษำสิทธิมนุษยชน และได้รับสวัสดิกำรที่เหมำะสม 

4.2 นโยบายการดูแลบุคคลากรของบริษัท
พนักงำนเป็นทรัพยำกรอันมีค่ำสูงสุดและเป็นปัจจัยส�ำคัญสู ่ 

ควำมส�ำเรจ็ของบรษิทั บรษิทัจงึได้มุง่พฒันำเสรมิสร้ำง ค่ำนยิม วัฒนธรรม 
และบรรยำกำศกำรท�ำงำนที่ดี รวมทั้งส่งเสริมกำรท�ำงำนเป็นทีม ปฏิบัติ
ต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำรพในควำมเป็นปัจเจกชน 
รวมถึงสิทธิ และเสรีภำพส่วนบุคคล กำรว่ำจ้ำง กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย 
หรอืกำรให้ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ต่ำงๆ ของพนกังำน จะพจิำรณำ
จำกพืน้ฐำนควำมเป็นธรรมและข้อเทจ็จรงิ รวมถงึกำรใช้ทรพัยำกรบคุคล  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ส�ำหรับในด้ำนสวัสดิภำพและควำม
ปลอดภัยของพนักงำน บริษัทถือเป็นควำมรับผิดชอบที่จะต้องดูแลสภำพ
แวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ
พนักงำนอยู่เสมอ และยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำมกฏหมำยเกี่ยวกับแรงงำน
อย่ำงเคร่งครัด พร้อมทั้งค�ำนึงถึงสวัสดิภำพที่ดีของพนักงำนเป็นส�ำคัญ 
นอกจำกนี้บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญรวมถึงกำรสนับสนุน และส่งเสริมให้
พนักงำนของบริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ทีบ่รษิทัร่วมด�ำเนนิกำรกบัเครอืข่ำยต่ำง ๆ  พร้อมทัง้เปิดโอกำสให้พนกังำน
ได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ร่วมเป็นพลังผลักดันในกำรด�ำเนินกิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อสร้ำงจิตส�ำนึกที่ดี และ
ปลูกฝังควำมเป็นจิตอำสำ (Volunteer Spirit) ให้เกิดขึ้นกับพนักงำน
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4.3  การดำาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยง

ในปี 2556 สำยงำนทรัพยำกรบคุคลได้ด�ำเนนิโครงกำรต่ำงๆ อย่ำง 
ต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรบริหำร อีกทั้งเป็นกำรลด
ควำมเสี่ยงในกำรบริหำรธุรกิจอันเกี่ยวเนื่องมำจำกกำรบริหำรงำนบุคคล 
โครงกำรที่ด�ำเนินกำร อำทิ กำรจัดท�ำนโยบำย และระบบกำรวำงแผน
ก�ำลังคน ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรสรรหำคัดเลือกบุคลำกร
แบบใหม่ (Recruitment & Selection System) ศึกษำระบบหรือนโยบำย
กำรบริหำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Management) 
กำรพัฒนำพนักงำนที่มีศักยภำพเพื่อควำมก้ำวหน้ำในองค์กร (Talent 
Development) กำรบรหิำรผลกำรปฏบิตังิำน และกำรขึน้เงนิเดือนประจ�ำ 
ปีที่มุ่งเน้นผลส�ำเร็จของงำนตำมเป้ำหมำย (KPI Achievement and  
Rewarding System) โครงกำรทนุกำรศกึษำต่อในปรญิญำโท (Education 
Advancement) เป็นต้น

  5   ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในเรื่องคุณภำพของสินค้ำภำยใต้ 

สัญลักษณ์ของบริษัทที่จะต้องได้มำตรฐำน ปลอดภัย เป็นไปตำมข้อ
ตกลงกับผู้ซื้อหรือผู้เช่ำ และช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของผู้อยู่อำศัย 
โดยมีกำรใช้ระบบตรวจสอบมำตรฐำนโครงกำร และบริกำรหลังกำรขำย 
เพื่อเป็นกำรตรวจสอบส่วนงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ในทุกขั้นตอน รวมไปถึง
กำรตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มำของวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต  และ 
ส�ำหรับนโยบำยในกำรจัดเก็บข้อมูลของลูกค้ำ บริษัทจัดให้มีระบบกำร
ควบคุมดูแลกำรรักษำข้อมูลควำมลับของลูกค้ำเสมือนเป็นควำมลับของ
บริษทั บรษัิทให้ควำมส�ำคญัต่อกำรพฒันำและคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ ใน
กระบวนกำรก่อสร้ำง ตกแต่ง และกำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ ของบริษัท 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมและสร้ำงประโยชน์ทำงด้ำน 
ที่อยู่อำศัยให้แก่ผู้บริโภคในระดับสูงสุด อำทิเช่น

• บริษัทพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงโครงกำร โดยให้ควำมส�ำคัญ 
ด้ำนกำรวิจัย และพัฒนำโครงกำรให้สอดรับกับพฤติกรรมผู ้บริโภค 
ตำมสมัย เหมำะสมกับกำรพัฒนำของประเทศ 

• ทกุคณุสมบตัขิองโครงกำรตอบสนองกำรใช้ชวีติได้หลำกหลำย 
และครบถ้วน มุง่เน้นควำมสะดวกสบำยของผูอ้ยูอ่ำศยัในเมอืง โดยบรษิทั
มุ่งเน้นที่จะพัฒนำโครงกำรโดยยึดเส้นทำงคมนำคมสำธำรณะเป็นหลัก

• บริษัทพัฒนำโครงกำร มุ่งเน้นที่จะลดภำระค่ำใช้จ่ำย ช่วยให ้
ผู้บริโภคเติมเต็มควำมสุขด้ำนอื่นๆ ได้เต็มที่ 

• ผู้บริโภคสำมำรถเป็นเจ้ำของที่อยู่อำศัยง่ำยขึ้น เป็นกำรเริ่ม
ต้นชีวิตที่ลงตัวได้ทันทีเป็นกำรช่วยยกระดับคุณภำพชีวิต และช่วยให้
เศรษฐกิจของประเทศขยำยตัว

• ทำงบรษิทัพจิำรณำเลอืกผูร้บัเหมำ อย่ำงโปร่งใสและมีศักยภำพ
ในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงให้เกิดควำมปลอดภัย และป้องกันผลกระทบ 
ที่อำจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้นโครงกำรแล้วเสร็จ

• กำรพัฒนำบริกำรหลังกำรขำย บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับ 
กำรพัฒนำบริกำรหลังกำรขำย ทั้งในด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำทำงด้ำนเงินกู้ 
กำรโอนกรรมสิทธิ์ กำรตกแต่ง ตลอดจนกำรใช้ประโยชน์จำกคุณสมบัติ
ของโครงกำรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดกับผู้บริโภค

  6    การดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม และลด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในองค์กร และสังคมภำยนอก  
โดยออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่ที่ค�ำนึงถึงกำรประหยัดพลังงำน และ
ง่ำยต่อกำรบ�ำรุงรักษำในระยะยำวรวมถึงกำรเพิ่มสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก
ที่จ�ำเป็นพื้นฐำน กำรเลือกใช้วัสดุทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกำรใช้วัสดุจำก
ธรรมชำติ ซึ่งเป็นกำรท�ำลำยสิ่งแวดล้อมโดยรวม กำรคัดแยกขยะ และ 
น�ำขยะบำงส่วนเข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคิล (Recycle) กำรลดกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำในอำคำรและกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ทั้งนี้ บริษัทยังให้ควำมส�ำคัญด้ำนและส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ที่บริษัทด�ำเนินกำร อำทิเช่น

บริษัทสนับสนุนให้จัดท�ำโครงกำรแยกขยะ โดยร่วมบริจำคกล่อง
เครื่องดื่ม จำกกำรคัดแยกภำยในบริษัท มอบให้แก่ศูนย์รีไซเคิล มูลนิธิ
อำสำเพื่อนพึ่ง (ภำฯ) ยำมยำก ณ บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ เพื่อจัดท�ำหลังคำ
ในโครงกำรหลังคำเขียว วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 

• บริษัทฯ ด�าเนินโครงการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ภายในทุกโครงการของบริษัท 
แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด 
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• โครงการ UVG Charity เก้าอี้นี้เพื่อน้อง บริจาคเก้าอี้ดัดแปลงให้กับเด็ก
โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี  วันที่ 27 พฤษภาคม 2556

• ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานรับมอบประกาศเกียรติคุณ ที่บริษัทได้
มอบลานกิจกรรมเอนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา  
จังหวัดนนทบุรี วันที่ 29 มีนาคม 2556

• มอบเครื่องอุปโภคและสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ให้กับโรงเรียนวัดกุ่มแต้ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 กันยายน 2556

• บริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี 
วันที่ 11 ตุลาคม 2556

• กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ 
ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
วันที่ 25 มีนาคม 2556 

  7     การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์

ต่อสังคม ตลอดจนกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงธรรมชำติ  
เช่น กิจกรรมบริจำคโลหิต โครงกำร UVG Charity เก้ำอี้นี้เพื่อน้อง  
กำรบริจำคเงินและสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัย กำรสนับสนุนหน่วย
งำนภำครัฐบำล และองค์กรสำธำรณกุศลต่ำงๆ อีกทั้งยังร่วมเป็น 
แรงผลักดันในกำรด�ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม 
เพือ่สรำ้งจติส�ำนกึทีด่ ีและปลกูฝงัควำมเปน็จติอำสำใหเ้กดิขึน้กบัพนกังำน 
โดยแบ่งเป็น

• กิจกรรมเพื่อส่วนรวม

• กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา
บรษิทัตระหนกัดีวำ่กำรศึกษำเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรสรำ้งอนำคต

ให้แก่เยำวชน อันจะเป็นก�ำลังส�ำคัญของสังคมต่อไป จึงได้ส่งเสริม 
ด้ำนกำรศึกษำมำโดยตลอด เช่น กำรมอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรของ
พนักงำนที่เรียนดีแต่ขำดทุนทรัพย์ กำรมอบทุนกำรศึกษำแก่โรงเรียน 
ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงบริษัท เช่น โรงเรียนธัญบุรี อ�ำเภอธัญบุรี  
จงัหวดัปทุมธำน ีมอบเครือ่งอปุโภคและสิง่ของเครือ่งใชใ้ห้กบัโรงเรยีนวัด
กุ่มแต้ อ�ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
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• มอบทุนการศึกษา

• ปรับปรุงสนามกีฬา

• ทาสีแทงค์เก็บน้�าของโรงเรียน

• อบรมหลักสูตร  Change Management วันที่ 6 และ 25 มีนาคม 2556 • อบรมหลักสูตร ภาวะผู้น�าและการโค้ชงานเพื่อสร้างความส�าเร็จ 
วันที่ 27  - 28 พฤศจิกายน 2556

• อบรมหลักสูตรสถิติพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
วันที่ 12 เมษายน 2556

• อบรมหลักสูตรระบบคุณภาพภายในองค์กร  GMP & HACCP  
และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2556

• อบรมหลักสูตร Smarts & Smile Advance (Personality focus)  
วันที่ 20 มีนาคม 2556
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• ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัย เพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บของพนักงานอันเกินจากการท�างานพร้อมทั้งประหยัดพลังงาน 
ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

• ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ Chill Chill Run 2013 เพื่อให้พนักงานได้ออกก�าลัง
กายร่วมกัน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

• โยคะเพื่อสุขภาพ  กิจกรรมส�าหรับพนักงานผู้รักสุขภาพ โดยเชิญอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะมาให้ความรู้แก่พนักงาน  ซึ่งจะจัดเป็นประจ�าเดือนละ 
2 ครั้ง

• จัดตั้งชมรมฟุตบอล UVG FC

นอกจำกโครงกำรอบรมทีท่ำงบรษิทัจดัขึน้แลว้ บรษิทัยงัเปดิโอกำส
ใหพ้นกังำนสำมำรถเลอืกเขำ้อบรมหรอืสมัมนำเพือ่พฒันำองคค์วำมรูแ้ละ
ทักษะ เกี่ยวกับส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง และสนใจ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรหรือ
หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน

  8    การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทท�ำหน้ำที่ดูแลมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน

กำรด�ำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับปฏิบัติงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์ และยึดมั่นในจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบำย
ในกำรด�ำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมำยรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงำน 
ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่ง  โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนอยู่บนพื้นฐำนของควำม
ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม ด้วยควำมโปร่งใส และไม่แสวงหำประโยชน์ส่วน
ตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงกำรเก็บ
รักษำควำมลับที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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วิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท ปี 2556 ปี 2555 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ

รำยได้ขำย บริกำรและให้เช่ำ 6,083.4 4,408.1 1,675.3 38.0

ต้นทุนขำย บริกำรและให้เช่ำ 4,823.7 3,490.3 1,333.4 38.2

หน่วย : ล้านบาท 1,259.7 917.8 341.9 37.3

ก�ำไรจำกกำรให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 169.0 (169.0) (100.0)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 1,021.8 544.7 477.1 87.6

หน่วย : ล้านบาท 237.9 542.1 (304.2) (56.1)

รำยได้อื่น 177.8 110.0 67.8 61.6

หน่วย : ล้านบาท 415.7 652.1 (236.4) (36.3)

ต้นทุนทำงกำรเงิน 354.3 141.2 213.1 150.9

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 54.7 109.5 (54.8) (50.0)

หน่วย : ล้านบาท 6.7 401.4 (394.7) (98.3)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี-สุทธิจำกภำษี - - - -

หน่วย : ล้านบาท 6.7 401.4 (394.7) (98.3)

กำรแบ่งปันก�ำไร

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 175.3 249.4 (74.1) (29.7)

ส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม (168.6) 152.0 (320.6) (210.9)

หน่วย : ล้ำนบำท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) มีรำยได้ส�ำหรับปี จ�ำนวน 6,083.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 1,675.3 ล้ำนบำท  
หรือร้อยละ 38 โดยสัดส่วนของรำยได้มำจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 62% จำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำประเภทอำคำรส�ำนักงำน 20%  
และจำกธุรกิจผลิตสังกะสีอ๊อกไซด์ 17%

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รำยได้จำกธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,564.1 

ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำก
• อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย - รำยได้จำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย 

ในปี 2556 เท่ำกับ 3,744.9 ล้ำนบำท เพิ่มจำกปีก่อน จ�ำนวน 603.1  
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 19 ทั้งนี้บริษัทมีกำรรับรู้รำยได้จำกทั้งหมด  
8 โครงกำร แบ่งเป็นโครงกำรแนวสูง 4 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 83  
ของรำยได้จำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่ขำย และโครงกำรแนวรำบ 4 โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ 17 ของรำยได้จำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย

• อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าประเภทอาคารสำานักงาน
บริษัทมีรำยได้จำกให้เช่ำอำคำรส�ำนักงำน ในปี 2556 เท่ำกับ 

1,201.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จ�ำนวน 961.0 ล้ำนบำท คิดเป็น 
รอ้ยละ 400 โดยมำจำกอำคำรส�ำนกังำนเกรดเอ ปำรค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์

จ�ำนวน 253.9 ล้ำนบำท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีผู้เช่ำ
ที่เซ็นสัญญำเช่ำและจ่ำยเงินมัดจ�ำแล้ว ร้อยละ 99 ของพื้นที่เช่ำทั้งหมด 
นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรรับรู้รำยได้จำกกำรให้เช่ำอำคำรส�ำนักงำนของ 
กลุ่มบริษัท แผ่นดินทองในปี 2556 จ�ำนวน 947.6 ล้ำนบำท 

ธุรกิจผลิตสังกะสีอ๊อกไซด์ 
บรษิทัมรีำยไดจ้ำกธรุกจิสงักะสอีอ๊กไซด ์จ�ำนวน 1,056.7 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จ�ำนวน 9.9 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1 จำกปริมำณ
กำรขำยท่ีเพิ่มขึ้น 1,200 ตัน โดยมีรำคำขำยเฉลี่ยปี 2556 ประมำณ  
1,906 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐต่อตัน

วิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน

ผลการดำาเนินงาน - ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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กำาไรขั้นต้น
ก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 1,259.7 ล้ำนบำท คิดเป็น 21% ของรำยได้

จำกกำรขำย บรกิำรและใหเ้ชำ่ ซึง่อตัรำสว่นก�ำไรขัน้ตน้นีไ้มเ่ปลีย่นแปลง
จำกปีก่อน โดยก�ำไรขั้นต้นจำกธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำยอยู่ที่  831.9 
ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 22 และจำกธรุกจิอสงัหำริมทรัพยเ์พือ่ใหเ้ชำ่ประเภท
อำคำรส�ำนักงำน 331.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28 และจำกธุรกิจผลิต
สังกะสีอ๊อกไซด์ 64.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6 

กำาไรจากการให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
ในปี 2556 บริษัทไม่มีกำรรับรู้ก�ำไรจำกกำรให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำ

กำรเงินเพิม่เตมิ เนือ่งจำกเปน็รำยกำรทีรั่บรู้เพยีงคร้ังเดยีว ตำมมำตรฐำน

กำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญำเช่ำ หลังจำกที่บริษัท 
ได้ส่งมอบพื้นที่ให้เช่ำส่วนของโรงแรมให้กับบริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรี่โฮเทลส์ 
แอนด์รีสอร์ท จ�ำกัด (ผู้เช่ำ) และได้รับรู้รำยได้จำกให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงินจ�ำนวน 1,012.1 ล้ำนบำท พร้อมต้นทุนจ�ำนวน 843.1 ล้ำน
บำท ณ วนัทีส่ง่มอบพืน้ที ่มผีลท�ำใหเ้กดิก�ำไรจำกรำยกำรดงักลำ่วจ�ำนวน 
169.0 ล้ำนบำท ในปี 2555  

ค่าใช่จ่ายในการขายและบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  จ�ำนวน 1,021.8 ล้ำนบำท เพิ่ม

ขึ้นจำกปีก่อน จ�ำนวน 477.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 87.6 โดยรำยละเอียด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรที่เพิ่มขึ้นมีรำยละเอียดดังนี้

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ในป ี2556 จ�ำนวน  126.3 ลำ้นบำท 
มำจำกส่วนของกลุ่มบริษัทแผ่นดินทองที่เพิ่มขึ้น 51.8 ล้ำนบำท จำก
กำรรวมกิจกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยของกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ 
ที่เพิ่มขึ้น 74.5 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับกำร
เพิ่มขึ้นของยอดขำย

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่เพิ่มขึ้นในปี 2556 จ�ำนวน 382.1  
ลำ้นบำท มำจำกสว่นของกลุม่บรษิทัแผน่ดนิทองทีเ่พิม่ขึน้  396.1 ล้ำนบำท 
จำกกำรรวมกิจกำร ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุ่มบริษัท 
ยูนิเวนเจอร์ ลดลง 14 ล้ำนบำท เทียบกับปีก่อน 

ท้ังนี้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วมในปี 2556 จ�ำนวน  
33.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 31.2 ล้ำนบำท 

รายได้อื่น
รำยได้อื่น จ�ำนวน 177.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 67.8  

ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.6 โดยส่วนหนึ่งมีผลมำจำกก�ำไรจำกกำร
ขำยที่ดิน 112.8 ล้ำนบำท

ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงิน จ�ำนวน 354.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี

ก่อน จ�ำนวน 213.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 150.9 ซึ่งสูงขึ้นมำจำกกลุ่ม 
บริษัทแผ่นดินทองที่มีต้นทุนกำรเงินสูงขึ้น 226.4 ล้ำนบำท จำกกำรรวม
กจิกำร ในขณะท่ีตน้ทุนทำงกำรเงนิของกลุม่บรษิทัยนูเิวนเจอรล์ดลง 13.3  
ล้ำนบำท

 วิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
คำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้54.7 ล้ำนบำท ลดลงจำกปกีอ่น จ�ำนวน 54.8 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 50 สอดคล้องกับรำยได้ก่อนภำษีที่ลดลง

กำาไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 6.7 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน จ�ำนวน 394.7 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 98.3 เนื่องจำกบริษัทไม่มีกำรรับรู้ก�ำไรจำกกำรให้
เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินในปี 2556 ประกอบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
และบริหำรและต้นทุนทำงกำรเงินที่สูงขึ้น จำกกำรรวมกิจกำรกับกลุ่ม
บริษัทแผ่นดินทอง

กำาไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จ�ำนวน 175.3 ล้ำนบำท ลดลง

จ�ำนวน 74.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 30 โดยส่วนใหญ่มำจำกผลกำรรับรู้
ก�ำไรจำกกำรให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจ�ำนวน 169.0 ล้ำนบำท ในปี 
2555 ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนปกติในปี 2556 เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 จ�ำนวน 
94.9 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกผลก�ำไรของบริษัทย่อยที่ดีขึ้น ประกอบกับ
กำรเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2556 ปี 2555 เปลี่ยนแปลง %

ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำกกำรด�ำเนินงำนปกติ 175.3 80.4 94.9 118%

ก�ำไรจำกกำรให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน - 169.0 (169.0) (100%)

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 175.3 249.4 74.1 (30%)
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หน่วย : ล้านบาท
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

สินทรัพย์

โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ 5,400.5 3,198.5 2,202.0 68.8

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,141.7 5,606.0 1,535.7 27.4

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 91.7 89.9 1.8 2.0

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 8,727.4 9,681.7 (954.3) (9.9)

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์-สุทธิ 2,257.6 2,201.5 56.1 2.5

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ 2,092.1 2,119.3 (27.2) (1.3)

รวมสินทรัพย์ 20,860.6 20,159.2 701.4 3.5

หนี้สิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 2,157.6 295.8 1,861.8 629.4

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 253.3 386.1 (132.8) (34.4)

เงินกู้ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี 585.9 2,333.3 (1,747.4) (74.9)

ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันท่ีก�ำหนดรับรู้ภำยใน 1 ปี 52.6 52.6 - -

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,794.2 3,897.8 (103.6) (2.7)

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 4,903.2 3,454.7 1,448.5 41.9

ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 1,369.2 1,421.6 (52.4) (3.7)

ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว 318.4 273.7 44.7 16.3

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 297.2 314.8 (17.6) (5.6)

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7,759.1 6,263.0 1,496.1 23.9

รวมหนี้สิน 11,553.3 10,160.8 1,392.5 13.7

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 6,854.5 7,142.6 (288.1) (4.0)

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม 2,452.7 2,855.7 (403.0) (14.1)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,307.3 9,998.4 (691.1) (6.9)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,860.6 20,159.2 701.4 3.5

งบแสดงฐานะการเงินรวม  (แสดงเฉพาะรายการสำาคัญ)
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สินทรัพย์
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 สินทรัพย์มีมูลค่ำรวมทั้งสิ้น   

20,860.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2555 จ�ำนวน 701.4 ล้ำนบำท  
หรือคิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เนื่องจำก

• สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,535.7 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
27.4 โดยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลงจำกปีก่อน จ�ำนวน 
604.1 ล้ำนบำท แต่โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำเพิ่มขึ้น
จำกปีก่อน 2,202.0 ล้ำนบำท รวมทั้งบริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินมัดจ�ำค่ำที่ดิน
โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำ จ�ำนวน 64.5 ล้ำนบำท

• อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนลดลง 954.3 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 9.9 สำเหตุหลักเกิดจำกกำรขำยที่ดินของกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์
มูลค่ำ 587.2 ล้ำนบำท และกำรลดอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจ�ำนวน 
216.5 ล้ำนบำทของกลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง 

• ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จ�ำนวน 56.1 ล้ำน
บำท คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยมีผลมำจำกกำรซื้อ อำคำร เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้ง และเครื่องใช้ส�ำนักงำน เพิ่มขึ้น จ�ำนวน 139.6 ล้ำนบำท ในขณะ
ที่ค่ำเสื่อมรำคำเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 83.5 ล้ำนบำท

• ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ ลดลงจำกปีก่อน จ�ำนวน 27.2 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 1.3 โดยมีผลมำจำกกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี จ�ำนวน 
81.2 ลำ้นบำท ในขณะท่ีมกีำรจำ่ยคำ่เชำ่จำ่ยลว่งหนำ้ในระหวำ่งปเีพิม่ขึน้ 
จ�ำนวน 54.0 ล้ำนบำท

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 หนี้สินรวมมีจ�ำนวน 11,553.3  

ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2555 จ�ำนวน 1,392.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 13.7  แม้ระดับหนี้สินจะปรับระดับสูงขึ้น แต่อัตรำหนี้สินต่อส่วน 
ผู้ถือหุ้นยังอยู่ในระดับที่เหมำะสมคือไม่เกิน 1.5 เท่ำ โดยอยู่ที่ระดับ 
1.24 เท่ำ เทียบกับระดับ 1.02 เท่ำในปีก่อน รำยละเอียดส�ำคัญในกำร
เปลี่ยนแปลงของหนี้สินปี 2556 มีดังต่อไปนี้

• กำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน จ�ำนวน 
1,861.8 ล้ำนบำท แต่บริษัทมีสถำนะสภำพคล่องที่ดีขึ้นพิจำรณำจำก
อตัรำสว่นทนุหมนุเวยีนทีร่ะดบั 1.9 เทำ่ สงูขึน้เมือ่เทยีบกบัปกีอ่น ท่ีระดับ 
1.4 เท่ำ

• กำรลดลงของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน จ�ำนวน 
298.9 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรช�ำระคืนเงินกู้ในระหว่ำงปี

• เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำลดลง จ�ำนวน 132.8 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกมีกำรโอนกรรมสิทธิห้องชุดในช่วงสิ้นปี

• ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 52.4 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยเป็นรำยได้ในระหว่ำงปี 

• ประมำณกำรหนี้สินระยะยำว เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2555 จ�ำนวน 
44.7 ล้ำนบำท  เกิดจำกประมำณกำรหนี้สินระยะยำว ที่เพิ่มขึ้นของ  
กลุ่มบริษัท แผ่นดินทอง 

• หนี้สินภำระภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีลดลงจำกสิ้นปี 2555 
จ�ำนวน 17.6 ล้ำนบำท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

มีจ�ำนวนรวม 6,854.5 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิ้นปี 2555 จ�ำนวน 288.1  
ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4  โดยมีผลจำกผลประกอบกำรส�ำหรับปีใน
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีเ่พิม่ขึน้ จ�ำนวน 175.3 ลำ้นบำท และกำรลดลง 
ของส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - สุทธิ จ�ำนวน 421.4 ล้ำนบำท รวมทั้งกำร
จ่ำยเงินปันผลจ�ำนวน 42.1 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมลดลง 403.0 ล้ำนบำท หรือคิด

เป็นร้อยละ 14.1 จำกสิ้นปี 2555 เกิดจำกผลขำดทุนกำรส�ำหรับปีในส่วน
ได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม จ�ำนวน 168.6 ล้ำนบำท รวมกับ กำรลดลง
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมจำกกำรที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นธุรกิจ กลุ่ม
บริษัท แผ่นดินทอง ในระหว่ำงปีเพิ่มเติม จ�ำนวน 234.4 ล้ำนบำท
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ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน - ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน 746.1

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำน (1,660.6)

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน 483.7

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 572.8

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลงระหว่ำงปี-สุทธิ (604.1)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี-สุทธิ 1,101.6

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสิ้นปี-สุทธิ 497.5

กระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมด�ำเนนิงำน - กอ่นกำรเปลีย่นแปลง
สนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด�ำเนินงำน จ�ำนวน 746.1 ล้ำนบำท เปน็กระแสเงนิสด
ท่ีได้จำกกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 อย่ำง
แท้จริง ซึ่งมำจำกก�ำไรส�ำหรับปี และปรับปรุงรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดจำก
ค่ำเสื่อมรำคำและรำยกำรตัดบัญชี

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำน จ�ำนวน 1,660.6 
ลำ้นบำท มำจำกกระแสเงนิสดทีไ่ดม้ำจำกกจิกรรมด�ำเนนิงำน - กอ่นกำร
เปลีย่นแปลงสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด�ำเนนิงำน ปรบัปรงุดว้ยกำรเปลีย่นแปลง
ของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน ซึ่งรำยกำรส�ำคัญมำจำกกำรใช้ไปใน
โครงกำรอสงัหำรมิทรพัยร์ะหวำ่งกำรพฒันำ จ�ำนวน 2,171.5 ลำ้นบำท ซึง่
ถอืเปน็สนิทรพัย์ด�ำเนนิงำน และแสดงเปน็สว่นหนึง่ของสนิทรัพยห์มนุเวยีน

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 483.7 ล้ำน
บำท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เพื่อกำรรวมธุรกิจ จ�ำนวน 700 ล้ำนบำท ในขณะที่ บริษัทจ่ำยซื้อ ที่ดิน 
อำคำร และอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และ สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน ของบริษัทฯ จ�ำนวนรวม 185.8 ล้ำนบำท และ จ่ำยค่ำสิทธิกำรเช่ำ
ส�ำหรับปี จ�ำนวน 54.0 ล้ำนบำท

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน จ�ำนวน 572.8 
ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เกิดจำก กำรเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 
จ�ำนวน 1,564.0 ล้ำนบำท ในขณะที่ บริษัทมีกำรจ่ำยเงินเพื่อได้มำซ่ึง
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม และ จ่ำยซื้อใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น
ในบริษัทย่อย จ�ำนวนรวม 654.2 ล้ำนบำท รวมกับ ดอกเบี้ยจ่ำย จ�ำนวน 
330.3 ล้ำนบำท

โดยสรุปบริษัทฯ มีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่งทั้งในส่วนสภำพคล่อง 
อัตรำหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น และอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

 วิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน

งบกระแสเงนิสดรวมของบริษทัฯ ส�ำหรับปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มกีระแสเงนิสทุธลิดลงจ�ำนวน  604.1 ลำ้นบำท โดย บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธ ิ
ต้นปีที่ยกมำจำกสิ้นปี 2555 จ�ำนวน 1,101.6 ล้ำนบำท เป็นผลให้เงินสดสุทธิสิ้นปีเท่ำกับ 497.5 ล้ำนบำท ทั้งนี้ รำยละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม 
มีดังนี้
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเส่ียงจากธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย

        ความเสี่ยงจากปัญหาด้านการเมือง
        และภาวะเศรษฐกิจ

ปี 2556 ครึ่งปีแรก นโยบำยกำรขึ้นค่ำแรงขั้นต�่ำและควำมกังวล
เรื่องกำรขำดแคลนแรงงำนโดยเฉพำะแรงงำนฝีมือ ค่ำวัสดุก่อสร้ำงที่
เพิ่มขึ้นจำกกำรเปิดโครงกำรต่ำงๆ จำกภำคเอกชนและภำครัฐบำล รวม
ถึงรำคำท่ีดินที่สูงขึ้น โดยที่ผ่ำนมำ ผู้พัฒนำโครงกำรต่ำงๆ หำกไม่
สำมำรถปรับรำคำขำยเพิ่มขึ้น จะใช้กำรลดขนำดของสินค้ำลง เพื่อคง
รำคำขำยเดิมไว้ ส่วนในครึ่งปีหลัง สถำนกำรณ์กำรเมืองท�ำให้โครงกำร
ต่ำงๆ ของภำครัฐ หยุดชะงักหรือชะลอกำรลงทุน ประกอบทั้งควำมเข้ม
งวดมำกขึ้นในกำรอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อำศัยของธนำคำรพำณิชย์  
มผีลท�ำให้เกดิกำรชะลอตวัของควำมต้องกำรอสงัหำริมทรัพย์เพือ่อยูอ่ำศยั
จรงิของผูบ้รโิภคซึง่จะมผีลต่อกำรขำยและกำรโอนกรรมสทิธิข์องโครงกำร
ที่บริษัทพัฒนำ

ถึงแม้ปัจจัยที่กล่ำวมำทั้งหมด มิได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบ
กำรของบริษัท อย่ำงมีนัยส�ำคัญ โดยในเดือนธันวำคม บริษัทสำมำรถ
โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้กว่ำหนึ่งพันล้ำนบำท แสดงให้เห็นถึงลูกค้ำของ
บริษัท เป็นผู้ซื้อเพื่ออยู่อำศัยจริงมำกกว่ำผู้ลงทุนเก็งก�ำไร อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทตระหนังถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงได้เพิ่มควำมระมัดระวังในกำร
ลงทุนในโครงกำรใหม่ ซึ่งบริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรศึกษำควำมเป็น
ไปได้ของโครงกำรโดยส�ำรวจสภำวกำรณ์ของตลำด และสภำวะกำรแข่งขนั 
ตลอดจนควำมต้องกำรของลูกค้ำในพื้นที่เป้ำหมำยที่จะด�ำเนินโครงกำร

        ความเสี่ยงจากสภาพการแข่งขัน
สรุปจ�ำนวนโครงกำรที่เปิดขำยในปี 2556 เท่ำกับ 121,193 หน่วย 

(+19% YoY) โดยมีสัดส่วนของคอนโดมิเนียม : แนวรำบเท่ำกับ 65 : 35  
คอนโดมิเนียมเปิดขำยสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ถึง 79,000 หน่วย (+26% 
YoY) และในเชิงมูลค่ำรวมของตลำด 353,145 ล้ำนบำท (+18% YoY)  
สงูท่ีสดุในรอบ 19 ปี (ทีม่ำของข้อมลู: Agency for Real Estate Affairs) 
อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน เริ่มมียอดขำยและกำรโอน
กรรมสิทธิ์ลดลงบ้ำง โดยมีสำเหตุมำจำกควำมเชื่อม่ันของผู้บริโภคที่ลด
ลง แรงกดดันทำงกำรเมืองและภำวะหนี้สินของครัวเรือนสูง

ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันบริษัทได้ขยำยกำร
เปิดตวัโครงกำรไปยงัท�ำเลทีย่งัคงมศีกัยภำพ โดยในเดอืนสงิหำคม ปี 2556 
ได้เปิดขำยโครงกำรคอนโด ยู วิภำวดี-ลำดพร้ำว ซอยวิภำวดี 20 ติดกับ
ส�ำนักงำนใหญ่กำรบินไทย โดยสำมำรถขำยหมดภำยใน 1 เดือน และอีก
ท�ำเลหนึ่งที่บริษัท ได้เล็งเห็นถึงศักยภำพที่ยังคงดีอยู่ กำรเดินทำงสะดวก

สบำย ตั้งอยู่ใกล้ถนนพหลโยธิน และใกล้มหำวิทยำลัยรังสิตโดยใช้เวลำ
เดินทำงเพียง 5 นำที จำกโครงกำร ดังนั้นเพื่อรองรับสภำวะกำรแข่งขัน
ที่มีสูง บริษัทจึงเน้นให้มีกำรศึกษำลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงละเอียดและ
ส�ำรวจตลำดถึงควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ เพื่อด�ำเนินกำรออกแบบที่อยู่
อำศัยให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำและสำมำรถแข่งขันกับคู่
แข่งได้ อีกทั้งต้องคอยติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ตอบ
สนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที

        ความเสี่ยงด้านต้นทุนการพัฒนาโครงการ
รำคำวัสดุก่อสร้ำงโดยรวมเฉลี่ยในปี 2556 มีกำรปรับตัวสูงขึ้นจำก

ปี 2555 ประมำณร้อยละ 5-7% เนื่องจำกควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ที่เพิ่มมำกขึ้น โดยครึ่งปีแรกมีกำรเปิดขำยมำกถึง 62,000 
หน่วย อกีประเดน็หนึง่ บรษิทัมนีโยบำยในกำรซือ้ทีด่นิในท�ำเลทีม่ศีกัยภำพ 
สำมำรถน�ำมำพฒันำโครงกำรได้ทันที ดังนัน้บรษิทัจงึไม่มีนโยบำยทีจ่ะซือ้
ที่ดินเก็บสะสมไว้ เพื่อเตรียมรอกำรก่อสร้ำงโครงกำรในอนำคตเนื่องจำก
ไม่ต้องกำรแบกภำระต้นทุนทำงกำรเงิน  อย่ำงไรก็ตำมกำรแข่งขันใน
ธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์ท่ีสงูขึน้จำกท่ีมีกำรเปิดตวัโครงกำรใหม่ๆ ทีเ่พิม่มำก
ขึ้นอำจท�ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกรำคำที่ดินที่มีกำรปรับตัวสูงขึ้น หรือ
ไม่สำมำรถซื้อที่ดินในท�ำเลที่ต้องกำรได้ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในกำรพัฒนำ
โครงกำรของบริษัทสูงขึ้น

นอกจำกนี้บริษัทสำมำรถลดควำมเสี่ยงด้ำนต้นทุนโดยกำร
ออกแบบสนิค้ำควบคูไ่ปพร้อมกบักำรประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำงทัง้ส่วนของ
สำธำรณปูโภคและบ้ำนทีม่ไีว้เพือ่ขำย จะต้องมกีำรเลอืกและควบคมุวสัดุ
ก่อสร้ำงให้มีควำมเหมำะสม มีสินค้ำทดแทนในระดับรำคำเดียวกันเพื่อ
ควบคุมต้นทุน ทั้งนี้ยังต้องพึ่งกำรวำงแผนกำรก่อสร้ำงและกำรก�ำหนด
ค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสมกับยอดขำย เพื่อวำงแผนกำรใช้เงินที่เหมำะสมและ
ลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน

        ความเสี่ยงจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้น
แม้ว่ำบรษิทั จะมแีผนกำรขยำยโครงกำรเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง ในขณะท่ี

สัดส่วนทุนเท่ำเดิม เพื่อป้องกันภำระหนี้สินที่สูงเกินไป บริษัท ได้ก�ำหนด
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินโดยพยำยำมควบคุมอัตรำส่วนหนี้
สินต่อทุน (D:E Ratio) ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม เพื่อลดต้นทุนทำงกำร
เงิน และควำมเสี่ยงในกำรช�ำระคืนเงินกู้ให้น้อยที่สุดอีกด้วย
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บริหำรจัดกำรอำคำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดยกำรวิเครำะห์เปรียบ
เทียบต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของแต่ละอำคำร ตลอดจนบริหำรจัดกำร
ต้นทุนด้ำนพลังงำนให้ลดลง โดยใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มำเสริม ประกอบกับกำรรณรงค์กำรลดกำรใช้พลังงำนของผู้เช่ำภำยใน
อำคำรอย่ำงสม�่ำเสมอ

  ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่า
    ที่ดิน  

บรษิทั ได้พฒันำโครงกำรเชงิพำณชิยกรรมโดยเช่ำทีด่นิจำกเจ้ำของ
ท่ีดินท่ีตัง้อยูใ่นท�ำเลท่ีมศัีกยภำพในย่ำนใจกลำงเมอืง ซึง่ส่วนใหญ่มรีะยะ
เวลำกำรเช่ำที่ดินมำกกว่ำ 30 ปี  เพื่อพัฒนำเป็นโครงกำรเชิงพำณิชย์เช่น
อำคำรส�ำนักงำน โรงแรม หรือเซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ ดังนั้นบริษัทจึงต้อง
ระมัดระวังในกำรปฎิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ในสัญญำเช่ำอย่ำงเคร่งครัด 

 
 ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ 

ในปี 2556 รำคำวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์  
คือ สังกะสีแท่ง (ZINC INGOT) ใช้รำคำกลำงของตลำดโลก ที่เรียกว่ำ
รำคำ LME (London Metal Exchange) เป็นตัวอ้ำงอิงในกำรซื้อขำย 
มีควำมผันผวนเป็นอย่ำงมำก ท้ังนี้จำกปัจจัยทำงด้ำนปัญหำภำวะ
เศรษฐกิจในประเทศแถบยุโรปซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อรำคำวัตถุดิบ 
จึงท�ำให้บริษัทต้องวำงแผนกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวัง และ
ติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงใกล้ชิดรวม
ทั้งวิเครำะห์ข้อมูลจำกปัจจัยภำยนอกประเทศและภำยในประเทศเพื่อน�ำ
ข้อมลูมำก�ำหนดนโยบำยกำรวำงแผนให้เหมำะสมในกำรจดัซือ้วัตถดุบิเพือ่
ให้สอดคล้องกับปริมำณควำมต้องกำรและรำคำขำยของลูกค้ำแต่ละรำย

 ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคา
หลงัจำกทีใ่นปี 2556 เกดิปัญหำภำวะเศรษฐกจิจำกประเทศในแถบ

ยโุรป ท�ำให้เกดิผลกระทบต่อกำรใช้ผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ในบำงอตุสำหกรรม 
อำทิเช่น อุตสำหกรรมกำรผลิตเซรำมิคและอุตสำหกรรมกำรผลิตยำง
รถยนต์ ทั้งนี้อุตสำหกรรมต่ำงๆ เหล่ำนี้มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องปรับตัว
ท้ังทำงด้ำนกำรผลติและต้นทุนของวตัถดิุบจนท�ำให้ต้องหำแหล่งวตัถดุบิที่
มรีำคำท่ีสำมำรถลดต้นทุนได้ แต่กย็งัคงค�ำนงึถงึในเรือ่งของคณุภำพเป็น
หลัก ในปี 2556 ที่ผ่ำนมำกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำก็ยังคงมีควำมรุนแรง

        ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
        สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
        และสิ่งแวดล้อม (ONEP)

ส�ำหรับโครงกำรคอนโดมิเนียมที่มีจ�ำนวนห้องตั้งแต่ 80 ยูนิตขึ้น
ไป บริษัทต้องจัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Envi-
ronmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อขออนุมัติต่อส�ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม ส่วนโครงกำรบ้ำนเดีย่วและทำวน์เฮำส์ 
ไม่อยู่ในข่ำยที่จะต้องจัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
กระบวนกำรเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมมรีะยะเวลำทีบ่รษิทัไม่สำมำรถควบคุม
ได้ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อระยะเวลำในกำรพฒันำโครงกำรและแผนเงนิทุน
ที่ต้องใช้ ท้ังนี้เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม บรษิทั
จงึก�ำหนดนโยบำยก่อสร้ำงโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์ในกรณทีีบ่รษิทัได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่
แวดล้อมแล้วเท่ำนั้น

  ความเสี่ยงด้านการบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนวันสิ้นสุด
    สัญญา

บริษัทมีควำมเสี่ยงที่ผู้เช่ำอำจบอกเลิกสัญญำเช่ำก่อนวันสิ้นสุด
สัญญำ ซึ่งจะมีผลท�ำให้บริษัทขำดรำยรับตำมที่ได้วำงแผนไว้ บริษัทจึง
มีนโยบำยในกำรเพิ่มฐำนลูกค้ำให้มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องโดยผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น ผ่ำนบรษัิทจัดหำผูเ้ช่ำชัน้น�ำ ซึง่จะท�ำให้บรษิทัสำมำรถหำลกูค้ำ
ใหม่ได้อย่ำงรวดเรว็โดยมผีลกระทบต่อรำยรบัทีว่ำงแผนไว้อย่ำงน้อยท่ีสดุ

 ความเสี่ยงด้านต้นทุนการบริหารจัดการอาคาร  
บรษิทัมคีวำมเสีย่งด้ำนต้นทนุค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจดักำรท่ีค่อน

ข้ำงสงู เนือ่งจำกต้องใช้บุคลำกรทีมี่ประสบกำรณ์และเข้ำใจถงึระบบต่ำงๆ 
ในอำคำรได้เป็นอย่ำงดีเมื่อเทียบกับกำรบริหำรจัดกำรอำคำรส�ำนักงำน
ทัว่ไป อีกท้ังเป็นอำคำรทีต่ดิตัง้อปุกรณ์ทีท่นัสมยัในกำรบริหำรจดักำรโดย
มีวตัถุประสงค์หลกัเพือ่สร้ำงควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภยัสงูสดุ
ให้กับผู้เช่ำ ดังนั้นนโยบำยลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวคือ กำรพัฒนำทีมงำน

5

ความเส่ียงจากธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า

ความเสี่ยงจากธุรกิจผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์
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บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มห�ชน)



อยู่ บริษัทได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรกำรผลิตให้มี
ประสทิธิภำพมำโดยตลอด จงึท�ำให้ต้นทนุลดลงและสำมำรถแข่งขนัรำคำ
ในตลำดแม้ว่ำจะมคีูแ่ข่งรำยใหม่เกดิขึน้  อย่ำงไรกต็ำมบริษทักย็งัสำมำรถ
รักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำดไว้ได้และยังไม่ได้รับผลกระทบเท่ำใดนัก

 ความเสี่ยงจากราคานำ้ามันในตลาดโลก 
ปี 2556 ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่รำคำน�้ำมันยังคงมีควำมผันผวนต่อ

เนื่อง โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปี  รำคำน�้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ้นไปแตะ
ระดับ 113 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล จำกระดับ 107 ดอลลำร์สหรัฐต่อ
บำร์เรล เมื่อปลำยปี 2555 หลังปัญหำทำงกำรคลัง (Fiscal Cliff) ของ
สหรัฐฯ คลี่คลำยลง ส่งผลให้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น 
ประกอบกบัตลำดมคีวำมคำดหวงัว่ำผูน้�ำคนใหม่ทีเ่ข้ำรับต�ำแหน่งในเดอืน
มีนำคม จะมีนโยบำยที่กระตุ้นเศรษฐกิจจีนให้ขยำยตัวดีขึ้น  ส่วนในช่วง
ปลำยไตรมำสแรกต่อเนื่องมำจนถึงไตรมำสที่ 2 รำคำน�้ำมันดิบอ่อนตัว
ลงมำอยู่ที่ระดับ 100 ดอลลำร์สหรัฐต่อบำร์เรล เนื่องจำกเศรษฐกิจยุโรป
ที่ยังมีปัญหำยืดเยื้อ หลังกำรเลือกตั้งครั้งแรกของอิตำลีล้มเหลวและไม่มี
ใครสำมำรถจัดตั้งรัฐบำลใหม่ได้ส�ำเร็จ และเม่ือธนำคำรใหญ่อันดับที่ 2 
ของไซปรัสต้องเผชิญกับภำวะล้มละลำย ท�ำให้ตลำดกังวลว่ำกำรแก้ไข
ปัญหำหนี้ยุโรปจะเป็นไปได้ช้ำลง ด้ำนเศรษฐกิจจีนก็ไม่เป็นไปดังคำด 
โดยเฉพำะภำคกำรผลิตเป็นเหตุให้กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) 
ออกมำปรับลดคำดกำรณ์กำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิจนีปีนีล้ง ทัง้ยงัปรบัลด
คำดกำรณ์กำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิโลกของปีนีล้งมำอยูท่ี ่3.3% จำกระดบั 
3.5% และปรบัลดคำดกำรณ์ควำมต้องกำรใช้น�ำ้มันโลกในปีนีล้งด้วย  ใน
ช่วงไตรมำสที่ 2 รำคำน�้ำมันดิบปรับลดลงมำอยู่ที่ 100 ดอลลำร์สหรัฐต่อ
บำร์เรล  เนื่องจำกควำมขัดแย้งในคำบสมุทรเกำหลี รวมถึงควำมขัดแย้ง
ของประเทศในตะวันออกกลำงและแอฟริกำเหนือ ได้แก่ อิหร่ำน ซูดำน
เหนือ-ซูดำนใต้ ลิเบีย อียิปต์ และไนจีเรีย เป็นต้น ที่ท�ำให้กำรส่งออก
น�้ำมันของประเทศผู้ผลิตน�้ำมันปรับลดลง ซึ่งเป็นเหตุให้รำคำน�้ำมันใน
ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่ำนมำปรับลดลงไม่มำกนัก   ในช่วงครึ่งปีหลังของ 2556 
รำคำน�้ำมันดิบยังคงผันผวนตำมสถำนกำรณ์จำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ
ในกลุ่มประเทศผู้ผลิตน�้ำมันหลักหลำยประเทศ อีกทั้งสหรัฐฯ ประสบกับ
ปัญหำวิกฤติงบประมำณรำยจ่ำย 

เนื่องจำกธุรกิจผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์ใช้พลังงำนควำมร้อนเป็น
ปัจจยัหลกัในกำรผลติ  ในปี 2556 บริษทัได้ด�ำเนนิกำรเปลีย่นแปลงระบบ
กำรผลติ  โดยเปลีย่นจำกกำรใช้น�ำ้มนัเตำเป็นเชือ้เพลงิเป็นก๊ำซธรรมชำติ 
(NG) ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยต�่ำกว่ำกำรใช้น�้ำมันเตำมำก จึงท�ำให้บริษัทลดอัตรำ
ควำมเสี่ยงทำงด้ำนรำคำน�้ำมันได้ในระดับหนึ่ง ในปี 2556 บริษัทมีค่ำใช้
จ่ำยก๊ำซธรรมชำติคิดเป็นร้อยละ 6.65 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตทั้งหมด 
เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ทั้งนี้ เนื่องจำกบริษัทได้เพิ่มก�ำลังกำรผลิตเพื่อให้
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดได้

 ความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ 
เนือ่งจำกกำรผลติผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ ใช้วตัถดิุบสงักะสแีท่งบรสิทุธิ์ 

ร้อยละ 99.995 (Special High Grade Zinc Ingot) คิดเป็นอัตรำส่วนต่อ
กำรผลิตร้อยละ 80  กำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบจึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง 
เนือ่งจำกกำรพึง่พำแหล่งวตัถดิุบในประเทศไม่สำมำรถท�ำได้ ทัง้นี ้เหตผุล
มำจำกผู้ผลิตภำยในประเทศลดก�ำลังกำรผลิตสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ลงและ
หันไปให้ควำมส�ำคัญผลิตภัณฑ์สินค้ำอื่นแทน จึงมีควำมเสี่ยงต่อปริมำณ
ควำมต้องกำรวัตถุดิบ  บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทำงกำรจัดหำแหล่งวัตถุดิบ
โดยเพิ่มสัดส่วนกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศทดแทน  ทั้งนี้ ได้พิจำรณำ
เงื่อนไขภำษีน�ำเข้ำเป็นศูนย์ในอันดับแรก เพื่อให้ได้โครงสร้ำงรำคำและ
ต้นทุนวัตถุดิบในกำรน�ำเข้ำไม่แตกต่ำงจำกกำรซื้อภำยในประเทศ   ใน
ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับพันธมิตรหรือหุ้นส่วนทำงกำรค้ำซึ่งเป็นผู้ผลิต
ต่ำงประเทศเพือ่บรหิำรควำมเสีย่งและช่วยให้บรษิทั มทีำงเลอืกในกำรจดั
ซื้อวัตถุดิบและบริหำรกำรจัดส่งสินค้ำให้ทันกับกำรผลิตมำกขึ้น

 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
รำคำวตัถดิุบหลกัทีใ่ช้ในกำรผลติผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ถกูก�ำหนดโดย

กำรอ้ำงองิจำกรำคำตลำดกลำงทีก่รงุลอนดอน London Metal Exchange 
(LME) ซึ่งก�ำหนดเป็นสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐส่งผลให้บริษัทได้รับควำม
เสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีน่�ำมำใช้ค�ำนวณรำคำวตัถดุบิ ทัง้นีใ้นปี 2556 
เป็นปีที่สกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐมีควำมผันผวนค่อนข้ำงมำก บริษัทจึงได้
ด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้

 1. ติดตำมปัจจัยส�ำคัญต่ำงๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดอลล่ำร์ 
สหรัฐ เช่น มำตรกำรกำรลดปริมำณกำรซื้อสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
(QE Tapering) ของธนำคำรกลำงสหรัฐ และเหตุกำรณ์ควำมขัดแย้ง
ทำงกำรเมืองในประเทศ ซึ่งมีผลท�ำให้นักลงทุนต่ำงชำติลดกำรลงทุนใน
ประเทศไทยและท�ำให้ค่ำเงินดอลล่ำร์สหรัฐ เกิดควำมผันผวน

2. ป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นโดยวธิธีรรมชำต ิ(Natural 
Hedge) โดยกำรสร้ำง “สมดุล” ระหว่ำงรำยรับจำกกำรขำยสินค้ำใน
ต่ำงประเทศ กบัรำยจ่ำยท่ีเป็นกำรน�ำเข้ำวตัถดิุบ ซึง่เป็นสกลุเงนิดอลล่ำร์ 
สหรัฐ ให้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน สำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงและควำม
ผันผวนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนได้เพื่อให้บริษัทมีควำมเสี่ยงต�่ำที่สุด

3. บริษัทได้ท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  
(Forward Contract) ส�ำหรับรำยรับคงค้ำงสุทธิหรือรำยจ่ำยคงค้ำง
สุทธิท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ท่ีคงเหลือจำกกำรท�ำกำรลดควำมเส่ียง 
อัตรำแลกเปลี่ยนโดยวิธีธรรมชำติ (Natural Hedge)

4. บรษิทัได้ตดิตำมยอดรำยรบัคงค้ำงสทุธหิรอืรำยจ่ำยคงค้ำงสทุธิ
ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศสุทธิที่ยังไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยง (Opening 
Exposure) ให้อยู่ภำยในวงเงินที่นโยบำยทำงกำรเงินที่บริษัทก�ำหนด เพื่อ
จ�ำกดัผลกระทบอนัอำจเกดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน
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รายงานประจำาปี 2556



ผู้ถือหุ้น

ชื่อผู้ถือหุ้น
จ�านวนหุ้นที่ถือ

หุ้น %

1. บริษัท อเดลฟอส จ�ำกัด* 1,262,010,305 66.007

2. บริษัทไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 33,422,089 1.748

3. AIA Company Limited-TIGER 29,800,003 1.559

4. นำยนเรศ  งำมอภิชน 27,000,000 1.412

5. นำงรำณี  เอือทวีกุล 20,112,500 1.052

6. นำยภมร  พลเทพ 18,000,000 0.941

7. นำยวิโรจน์  เศวตวำณิช 17,364,000 0.908

8. นำยวิเชียร  เศวตวำณิช 17,000,000 0.889

9. นำยบุญเกียรติ  เอื้อสุดกิจ 16,197,600 0.847

10. นำยเสกสรรค์  ตั้งกอบลำภ 8,000,000 0.418

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก  ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเหตุ :  ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
           *  บริษัท อเดลฟอส จำากัด ถือหุ้นโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50

1ผลการดำาเนินงานและเงินปันผลประจำาปี 2556 จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2557 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557

ข้อจำากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว
บริษัทมีข้อจ�ำกัดกำรถือหุ้นของบุคคลต่ำงด้ำว (Foreign  limit) ไว้

ร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบยีนช�ำระแล้ว โดย ณ วนัที ่26 กมุภำพนัธ์ 2557  
มบีคุคลต่ำงด้ำวถือหุ้นของบริษทั ร้อยละ 26 ของทนุจดทะเบยีนช�ำระแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบำยที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจำรณำจ่ำย

เงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 50 ของก�ำไร
สุทธิหลังหักภำษี  และทุนส�ำรองต่ำงๆ ทั้งหมดของงบกำรเงินรวมใน
แต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ�ำเป็น  และควำมเหมำะสม
อื่นๆ ในอนำคต เมื่อคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ำยเงินปันผล

ประจ�ำปีแล้วจะต้องน�ำเสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่เป็นกำร
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้คณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจอนุมัติให้จ่ำย
เงินปันผลได้ และรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำว
ต่อไป

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อย คณะกรรมกำรของบรษัิท
ย่อยจะพจิำรณำจำกก�ำไรสะสม และกระแสเงนิสดคงเหลอืเปรยีบเทยีบกบั
งบลงทุนของบริษัทย่อย หำกกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังกำรตั้ง
ส�ำรองตำมกฏหมำยแล้ว คณะกรรมกำรของบริษัทย่อยจะพิจำรณำจ่ำย
เงินปันผลตำมควำมเหมำะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายละเอียด
ผลการด�าเนินงานปี

25561 2555 2554 2553 2552

เงินปันผลประจ�ำปี (บำทต่อหุ้น) 0.050 0.022 0.060 0.050 0.010

ก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 175.36 211.95 63.09 56.72 8.25

หัก : ก�ำไรท่ีรับรู้ในทำงบัญชี (ไม่ใช่เงินสด) (ล้ำนบำท) - (169.0) - - -

ก�ำไรสุทธิคงเหลือส�ำหรับจ่ำยเงินปันผล (ล้ำนบำท) 175.36 42.95 63.09 56.72 8.25

สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับก�ำไรสุทธิ 54.52% 97.93% 72.73% 67.42% 92.73%
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท  และมีคณะกรรมกำร ชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรก�ำกบั
ดูแลบรรษัทภิบำล โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้บริหำรสูงสุดของบริษัท ในกำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรนั้น บริษัทมีแนวทำงพิจำรณำจำก
คุณวุฒิ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรในขณะนั้น

คำานิยาม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมำยถึง กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น

ผู้บริหำร  และมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำนประจ�ำของบริษัท
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมำยถึง กรรมกำรที่มิได้ด�ำรง

ต�ำแหน่งเป็นผู้บรหิำรและไม่มส่ีวนเกีย่วข้องในกำร บรหิำรงำนประจ�ำของ
บริษัท  อำจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมกำรอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมำยถึง กรรมกำรที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง 
กับ หลักเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย โดยมคีณุสมบตั ิ และลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรอิสระ 
ของบริษัท ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษัท  ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่ำน  ดังมีรำยชื่อดังต่อไปนี้

หมายเหตุ :  

1 นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนางอรฤดี ณ ระนอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

2 นางอรฤดี ณ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556

  - คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ

  - ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำานวน 6 ครั้ง โดยมีนายกิตติ์ธเนศ เธียรวุฒิวงศ์ เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1. นำงสำวพจนีย์  ธนวรำนิช ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 30 มีนำคม 2554

2. นำยสุวิทย์  จินดำสงวน กรรมกำรอิสระ 26 เมษำยน 2555

3. นำยนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมกำรอิสระ 23 เมษำยน 2556

4. นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี กรรมกำร 26 เมษำยน 2555

5. นำยปณต  สิริวัฒนภักดี กรรมกำร 30 มีนำคม 2554

6. นำยสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร กรรมกำร 23 เมษำยน 2556

7. นำยธนพล  ศิริธนชัย กรรมกำร 23 เมษำยน 2556

8. นำยวรวรรต  ศรีสอ้ำน1 กรรมกำร 30 มิถุนำยน 2556

9. นำงอรฤดี  ณ ระนอง2 กรรมกำร 26 เมษำยน 2555

1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื นติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำม
ขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภำวะ 

2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
ลูกจ้ำง พนักงำน หรือที่ปรึกษำซึ่งได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือ ผู้มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

โครงสร้างการจัดการ 39
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3 ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียน ใน
ลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร 
กับผู้บริหำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท หรือ 
บริษัทย่อย

4 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั 
ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ รวมท้ัง 
ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้  ทีม่นียั หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของผูท้ีมี่ควำม
สัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำร 
มีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมข้ำงต้น รวมถึงกำรท�ำรำยกำร
ทำงกำรค้ำท่ีกระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับ
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน กำรให้ 
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิ้น รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน  
ซึง่เป็นผลให้บรษัิทหรอืคู่สญัญำมีภำระหนีท้ีต้่องช�ำระต่ออกีฝ่ำยหนึง่ ตัง้แต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้ำนบำท 
ขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรค�ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้
เป็นไปตำมวิธีกำรค�ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนโุลม และให้นบัรวมภำระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวนั 
ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำก 
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

6 ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรให้
บรกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำย หรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ได้รบัค่ำบรกิำร
เกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู ้ถือหุ ้นรำยใหญ่ หรือ ผู ้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น 
ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวชิำชพีนัน้ 
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

7 ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับ
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท

8 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขัน
ท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย 
ในห้ำงหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบรหิำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน 
ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ 
อย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือ 
บริษัทย่อย

9 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็น
อิสระเกี่ยวกับ กำรด�ำเนินงำนของบริษัท

ในกำรพิจำรณำคุณสมบัติกรรมกำรอิสระส�ำหรับช่วงระยะ
เวลำย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณ์ฑข้ำงต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผัน
จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน 

หมายเหตุ :

บริษัทใหญ่  หมายถึง  บริษัทที่ถือหุ้นบริษัท เกินกว่าร้อยละ  50

บริษัทย่อย   หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้น เกินกว่าร้อยละ  50

บริษัทร่วม   หมายถึง  บริษัทที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 

บรษิทัย่อยลำาดบัเดยีวกนั  หมายถงึ  บรษิทัย่อยในลำาดบัเดยีวกนัตัง้แต่สองบรษิทัขึน้

ไปทีม่บีรษิทัใหญ่ เป็นบรษิทัเดยีวกนั  (และมคีวามหมายตามประกาศคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำาหนดบทนิยามใน

ประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

และประกาศอื่นใดที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
ตำมหนังสือรับรองของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน)  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์ ระบุให้นำยวรวรรต  ศรีสอ้ำน นำยธนพล ศิริธนชัย นำยฐำปน  
สริวัิฒนภักด ีนำยปณต สริวิฒันภกัด ี นำยสทิธชิยั ชยัเกรยีงไกร กรรมกำร
สองในห้ำคนลงลำยชื่อร่วมกันพร้อมประทับตรำส�ำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมรบัผดิชอบ และระมดัระวงัต่อผูถ้อืหุน้ 
เกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนิน
กำรให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และแนวทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึง 
กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท  
มติคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่กฎหมำย
ก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลัก
เกณฑ์ และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  
ด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ และระมัดระวงัรักษำผลประโยชน์ของบรษิทั และ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยำว

คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ�ำนำจให้กรรมกำรคนหน่ึงหรือ
หลำยคน หรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิำรอย่ำงหนึง่อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำร
บริษัท และอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�ำนำจน้ันๆ ได้  
คณะกรรมกำรบริษัทมีอ�ำนำจก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำร
ซึ่งมีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย 
อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทอำจมอบอ�ำนำจให้คณะกรรมกำร
บริหำรมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรบริหำร

ท้ังนี ้กำรมอบอ�ำนำจดังกล่ำว ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ 
หรือมอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนำจสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตน
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อืน่ใด (ตำมท่ีส�ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก�ำหนด) ท�ำกบับรษัิท
หรือบริษัทย่อย  ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติไว้

คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย กรรมกำร 4 ท่ำนดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง รายละเอียด

1. นำยปณต สิริวัฒนภักดี ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

2. นำงอรฤดี ณ ระนอง1 กรรมกำรบริหำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

3. นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

4. นำยวรวรรต ศรีสอ้ำน2 กรรมกำรบริหำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

5. นำยธนพล ศิริธนชัย กรรมกำรบริหำร กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

หมายเหตุ :  

1  นางอรฤดี ณ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

2  นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

   - ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำานวน 11 ครั้งโดยมีนายกิตติ์ธเนศ  เธียรวุฒิวงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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คณะกรรมกำรบรษิทัไดอ้นมัุตจิดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแตง่ตัง้จำกกรรมกำรบรษิทัซึง่มคีณุสมบตัติำมทีก่ฎเกณฑค์ณะกรรมกำรก�ำกบั
ตลำดทุนก�ำหนด มีจ�ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน และอย่ำงน้อย 1 คน จะต้องมีควำมรู้ด้ำนบัญชี และกำรเงิน ปัจจุบันคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 
ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมกำรที่เป็นอิสระ ดังรำยชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง รายละเอียด

1. นำยสุวิทย์  จินดำสงวน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และมีควำมรู้ด้ำนบัญชี 

และกำรเงิน

2. นำงสำวพจนีย์  ธนวรำนิช กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และมีควำมรู้ด้ำนบัญชี 

และกำรเงิน

3. นำยนรรัตน์  ลิ่มนรรัตน์ กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และมีควำมรู้ด้ำนบัญชี 

และกำรเงิน

  หมายเหตุ  :   

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยมีนายพรชัย เกตุจินากูล ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบ

  ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร

พิจำรณำและก�ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ เป้ำหมำย   
แผนธุรกิจ งบประมำณ และอ�ำนำจบริหำรต่ำงๆ ของบริษัทและบริษัท
ย่อยร่วมกับฝ่ำยบริหำรระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ 
รวมท้ังก�ำกบัดแูลและตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
ที่ก�ำหนดให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติกำรด�ำเนินงำน 
ของบรษิทัและบรษิทัย่อย  ในเร่ืองตำ่งๆ ตำมขอบเขตอ�ำนำจทีไ่ดร้บัมอบ
หมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  กลั่นกรองในเรื่องที่ฝ่ำยบริหำรระดับสูง
เสนอใหพ้จิำรณำในสว่นท่ีนอกเหนอืจำกอ�ำนำจของคณะกรรมกำรบรหิำร  
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทอีกขั้นหนึ่ง 

ทั้งนี้ กำรอนุมัติรำยกำรจะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรอนุมัติที่ท�ำให้
คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำก คณะกรรมกำรบริหำร
สำมำรถอนมุตัริำยกำรทีต่น หรอืบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ มส่ีวนไดเ้สีย
หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด (ตำมที่ส�ำนักงำน ก.ล.ต. 
ประกำศก�ำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำร
ที่เป็นไปตำมนโยบำย` และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
อนุมัติไว้

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ

1 สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง และ
เปิดเผยอย่ำงเพียงพอ

2 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยพรบ.หลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อก�ำหนดตลำดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์ 
และตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) หรือกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั

3 พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย ์ท้ังนี ้เพือ่ให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดังกลำ่วสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

4 สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) 
และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ทีเ่หมำะสม และมปีระสิทธผิล 
และพจิำรณำควำมเปน็อสิระของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้
ควำมเห็นชอบ ในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน
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5 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรประเมินควำมเสี่ยง และกำร
บริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภำพ

6 พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระ 
เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคล
ดงักล่ำว รวมท้ังเข้ำร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเข้ำร่วม
ประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

7 จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปีของบริษัท ซ่ึงรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

(ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของ
บรษิทั

(ค) ควำมเห็นเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และ 
ตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยว 
ข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วม

ประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร (charter)
(ซ) กำรประเมินผลกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 
(ฌ)  รำยกำรอืน่ท่ีเหน็ว่ำผูถ้อืหุน้  และผูล้งทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ 

ขอบเขตหน้ำที ่  และควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมำย  จำกคณะกรรมกำร 
บริษัท

8 ให้ควำมเห็นชอบแผนงำนกำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน

9 พิจำรณำทบทวน เพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจ
สอบให้สอดคล้องกบักฎข้อบงัคบัของคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ภำวะกำรณ์ 
และควำมเหมำะสม

10 จัดหำควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำภำยนอก หรือ 
ผู้เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพในกรณีจ�ำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้
จ่ำยดังกล่ำว

11 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
ด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีอ�ำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
เข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ ควำมเห็น หรือส่งเอกสำรตำมท่ีเห็นว่ำ 
เกี่ยวข้องจ�ำเป็น และให้มีอ�ำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ หรือผู ้เชี่ยวชำญ 
ทำงวิชำชีพภำยนอก ในกรณีจ�ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่  
โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
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คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้  

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง รายละเอียด

1. นำงสำวพจนีย์  ธนวรำนิช ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ กรรมกำรอิสระ

2. นำยนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ กรรมกำรอิสระ

3. นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

4. นำยปณต สิริวัฒนภักด1ี กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

หมายเหตุ :       
 1นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

- นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแทนนางอรฤดี ณ ระนอง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ                              

- ในปี 2556  มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จำานวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

1 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำร 
และกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท

2 พิจำรณำสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่เหมำะสมที่จะมำด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำร ในกรณีที่มีต�ำแหน่งว่ำงลง เพื่อเสนอคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
แล้วแต่กรณี

3 พิจำรณำสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่เหมำะสมที่จะมำด�ำรง
ต�ำแหน่ง  ตั้งแต่ระดับกรรมกำรผู้จัดกำรขึ้นไปในกรณีที่ต�ำแหน่งว่ำงลง

4 พิจำรณำเสนอรำยชื่อกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็น
กรรมกำรชดุย่อยเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่แต่งตัง้เมือ่มตี�ำแหน่ง
ว่ำงลง

5 พจิำรณำเสนอแนะก�ำหนดค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อืน่ใด 
ที่จ�ำเป็น และเหมำะสมท้ังที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน เพ่ือจูงใจ  
และรักษำคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และ/หรือเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

6 จัดท�ำหลักเกณฑ์ และนโยบำยในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน 
ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร 
พิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล 
และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร 
บริษัทพิจำรณำอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัติ 
ตำมแต่กรณ ีโดยมหีลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำจำกผลประกอบกำรของบรษิทั 
ขอบเขตหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชดุ ประสบกำรณ์ 
ควำมรู้ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร โดยเปรียบเทียบกับบริษัท
อื่นซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน และจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

7 พิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่
จ�ำเป็น และเหมำะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทน 
และจูงใจผู ้บริหำรระดับสูง ตั้งแต่ต�ำแหน่งกรรมกำรผู ้จัดกำรขึ้นไป 
โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินผลงำนควำมทุ่มเท และผลประกอบกำร 
ของบริษัท

8 ให้ค�ำชี้แจงตอบค�ำถำมเกี่ยวกับค่ำตอบแทนของกรรมกำร 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9  ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย และ
ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมกำร 11 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง รายละเอียด

1. นำงอรฤดี ณ ระนอง1 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประธำนอ�ำนวยกำร

2. นำยธนพล  ศิริรธนชัย2 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรผู้จัดกำร

3. นำยวรวรรต  ศรีสอ้ำน3 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  

4. นำยสืบสกุล ประเสริฐ4 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนบริหำร

5. นำยทรงพล รัตนสุวรรณ5 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนธุรกิจ

6. นำยสถำพร  อมรวรพักตร์6 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ด้ำนกำรเงิน งบประมำณ และบัญชี

7. นำยสิทธิชัย  เสรีพัฒนะพล7 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกำรเงิน และบัญชี

8. นำยเนรมิต  สร้ำงเอี่ยม กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

9. นำยกรธวัช กิ่งเงิน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไทย - ไลซำท จ�ำกัด

10. นำยนพดล  ถีระศิลป์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ำกัด

11. นำยวิชัย  มหัตเดชดุล กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

12. นำงสำวปรำรถนำ  อุดมสิน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบัญชี

13. นำงจริยำ พินเสนำะ8 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยจัดซื้อกลำง

14. นำยพรชัย   เกตุจินำกูล9 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

15. นำงสำวโชติมำ  โชติบัณฑิต10 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบริหำรทรัพย์สิน

16. นำยนรวีร์ ฉัตรำภรณ์11 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบริหำรทรัพย์สิน

17. นำงสำววำรยำ จรรยำวรรณ12 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ผู้จัดกำรอำวุโส ฝ่ำยกำรเงินและงบประมำณ 

หมายเหตุ  : 

1  นางอรฤดี ณ ระนอง ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

2  นายธนพล ศิริรธนชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2556

3  นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2556

4  นายสืบสกุล ประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2556

5  นายทรงพล รัตนสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2556

6  นายสถาพร อมรวรพักตร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2556

7  นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2556

8  นางจริยา  พินเสนาะ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2556

9  นายพรชัย เกตุจินากูล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2556

10 นางสาวโชติมา  โชติบัณฑิต ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2556

11 นายนรวีร์ ฉัตราภรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 

12 นางสาววารยา จรรยาวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2556

 - ในปี 2556 สำารวจความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำานวน 2 ครั้ง โดยมีนายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ทำา

   หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการกำากับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน  ดังรำยชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง รายละเอียด

1. นำยนรรัตน์  ลิ่มนรรัตน์ ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล กรรมกำรอิสระ

2. นำยปณต  สิริวัฒนภักดี กรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

3. นำยสุวิทย์  จินดำสงวน  กรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล กรรมกำรอิสระ

4. นำยวรวรรต ศรีสอ้ำน1 กรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

5. นำงอรฤดี ณ ระนอง2 กรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

หมายเหตุ  :     

1 นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำากับดูแลบรรษัทภิบาลเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

2 นางอรฤดี ณ ระนอง  ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการกำากับดูแลบรรษัทภิบาลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

- ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกำากับดูแลบรรษัทภิบาลจำานวน 1 ครั้งโดยมีนายพรชัย  เกตุจินากูล ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการ

  คณะกรรมการกำากับดูแลบรรษัทภิบาล 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1 ก�ำหนดยุทธศำสตร์และนโยบำย ตลอดจนถึง วำงเป้ำหมำย
ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทำงให้ฝ่ำยบริหำร
ได้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงที่มีประสิทธิภำพ และเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน

2 ก�ำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม ( Integrated 
Risk Management ) โดยให้ครอบคลุมควำมเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น  
ควำมเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
(Operational Risk) เป็นต้น

3 วำงระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง  เพื่อลดผลกระทบที่อำจมีต่อ
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงถำวร รวมถึง จัดให้มีกำรประเมินควำม
เสี่ยงเป็นประจ�ำ

4 จัดท�ำ และอนุมัติแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม  
โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท  
จัดท�ำแผนจัดกำรควำมเสี่ยงในทุกระดับ โดยกำรระดมควำมคิดเห็นจำก
ผู้บริหำร และพนักงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ

5 พฒันำระบบจดักำรควำมเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิำพ   และตดิตำม
ให้บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม  

6 ส่งเสริมให้ผู้บริหำร และพนักงำนตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ
กำรจดักำรควำมเสีย่ง และบรหิำรควำมเสีย่ง ทีจ่ะท�ำใหบ้รษิทัไมส่ำมำรถ
ด�ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย รวมทั้ง ผลักดันให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ในทุกระดับขององค์กร  และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

7 ติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรปฏิบัติตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยง
ของบริษัท ให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำ ในกำรด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง

8 สือ่สำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบถงึควำมเสีย่งทีส่�ำคญัทีม่ผีล
ต่อกำรควบคุมภำยใน

9 รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทถึงควำมเสี่ยง และกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง

โครงสร้างการจัดการ46

รายงานประจำาปี 2556



ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการกำากับดูแลรรษัทภิบาล

1 หน้ำท่ีในกำรจัดให้มีนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติ
ที่ดีส�ำหรับองค์กร

1.1 กำรจัดให้มีหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate  
Governance Policy) และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ในกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร

1.2 ท�ำกำรเปิดเผยหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สำธำรณชน

2 หน้ำที่ในกำรจัดให้มีนโยบำย และแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ดีใน
กำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำลต่อภำยนอกองค์กร ได้แก่ 

2.1 ผู้ถือหุ้น
2.2 ลูกค้ำ/คู่ค้ำ
2.3 ผู้ร่วมลงทุน
2.4 สังคม
2.5 สิ่งแวดล้อม
2.6 อื่นๆ

3 หน้ำที่ในกำรทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมกำร และจัด
ท�ำแนวทำงกำรพัฒนำกรรมกำร

3.1 ก�ำหนดคณุสมบตัขิองกรรมกำรทีต่อ้งกำรสรรหำใหเ้ปน็ไปตำม
โครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบที่เหมำะสมของควำมรู้ ประสบกำรณ์  
และควำมเชี่ยวชำญของกรรมกำรโดยรวม ให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ

3.2 หน้ำที่ในกำรวำงแผนแนวทำงกำรพัฒนำกรรมกำร อำทิ  
กำรพัฒนำควำมรู้ให้กรรมกำรกำรวำงแผนงำน Board Retreat ประจ�ำปี  
และกำรพัฒนำในด้ำนอื่นๆ แก่กรรมกำร

3.3 หนำ้ทีใ่นกำรควบคมุดแูล เพือ่ใหแ้นใ่จวำ่มกีำรประเมนิผลกำร
ด�ำเนินงำนของกรรมกำรเป็นประจ�ำทุกๆ ปี อย่ำงมีประสิทธิภำพ

เลขานุการบริษัท  
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท

จดทะเบียน  และข้อก�ำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยเมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2556 
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งให้ นำยกิตติ์ธเนศ เธียรวุฒิวงศ์  ผู้อ�ำนวย
กำรฝำ่ยกฎหมำยและก�ำกบัดูแลกำรปฏบัิตงิำนเป็นเลขำนุกำรบรษัิท โดย
มีภำระหน้ำที่ในกำรให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรต้องทรำบ ปฏิบัติกำรจัดกำรประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรม
ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
รวมทั้งกำรจัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำร อำทิ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือ
นดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และรำยงำน
ประจ�ำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือ
หุ้น และเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียซึ่งรำยงำนโดยกรรมกำร หรือ
ผู้บริหำร

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน)*

บริษัทมีผู้บริหำรจ�ำนวน 7 คน ประกอบด้วยรำยชื่อดังต่อไปนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1. นำยปณต  สิริวัฒนภักดี1 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2. นำงอรฤดี ณ ระนอง2 ประธำนอ�ำนวยกำร

3. นำยธนพล ศิริธนชัย3 กรรมกำรผู้จัดกำร

4. นำยวรวรรต ศรีสอ้ำน4 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

5. นำยสถำพร อมรวรพักตร์ 5 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรด้ำนกำรเงิน งบประมำณ และบัญชี

6. นำยก�ำพล  ปุญโสณี 6 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ

7. นำยสืบสกุล ประเสริฐ 7 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนบริหำร

8. นำยทรงพล รัตนสุวรรณ 8 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนธุรกิจ

9. นำยสิทธิชัย เสรีพัฒนพล9 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกำรเงิน และบัญชี
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บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มห�ชน)



ผู้บริหารของย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด ( มหาชน 

มีรำยชื่อต่อไปนี้

ผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1. นำยวรวรรต ศรีสอ้ำน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท เลิศรัฐกำร จ�ำกัด

2. นำยธนพล ศิริธนชัย ประธำนอ�ำนวยกำรบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

3. นำยเนรมิต สร้ำงเอี่ยม กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

4. นำยธนพล ศิริธนชัย ประธำนอ�ำนวยกำร บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จ�ำกัด 

5. นำยธนพล ศิริธนชัย ประธำนอ�ำนวยกำร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน)

6. นำยวรวรรต ศรีสอ้ำน    กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

7. นำยกรธวัช กิ่งเงิน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท ไทย - ไลซำท จ�ำกัด 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้บริหาร ต�าแหน่ง

10. นำยวิชัย  มหัตเดชกุล10 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

11. นำงสำวโชติมำ  โชติบัณฑิต11 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบริหำรทรัพย์สิน

12. นำงสำวปรำรถนำ อุดมสิน12 ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบัญชี

13. นำงสำวอัจฉริยำ อังศุธรรม13 ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยกำรเงินและงบประมำณ

หมายเหตุ : 

ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งเทียบเท่าผู้ดำารง

ตำาแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และรวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหาร ในสายงานบัญชี หรือ การเงินที่เป็นระดับผู้จัดากรฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

1นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
2นางอรฤดี ณ ระนอง ลาออกจากการเป็นกรรมการและลาออกจากการเป็นประธานอำานวยการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556
3นายธนพล ศิริธนชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
4นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
5นายสถาพร อมรวรพักตร์ ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน งบประมาณ และบัญชีมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
6นายกำาพล ปุญโสณี ลาออกจากการเป็นผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
7นายสืบสกุล ประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556
8นายทรงพล รัตนสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556
9นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556
10นายวิชัย มหัตเดชกุล ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยาม*
11นางสาวโชติมา โชติบัณฑิต ลาออกจากการเป็นผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สินเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
12นางสาวปรารถนา อุดมสิน ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชีเป็นผู้บริหารตามนิยาม*
13นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม ผู้อำานวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณเป็นผู้บริหารตามนิยาม*
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รายงานประจำาปี 2556



ทัง้นี ้กรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ทกุท่ำน เป็นผูม้คุีณสมบัติ
ครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด และไม่ปรำกฏว่ำมีประวัติกำรท�ำควำม
ผดิตำมกฎหมำย  ประกำศส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  
ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำเกี่ยวกับ

(1) กำรถูกพิพำกษำว่ำกระท�ำผิดตำมกฎหมำยทำงอำญำ  
(2)  กำรถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

เด็ดขำด
(3) กำรเป็นผูบ้รหิำร หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุในบรษิทัหรอืห้ำงหุน้ส่วน 

ที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย  หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำารงตำาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท
ตำมข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย  

กรรมกำรจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำร ไม่น้อยกว่ำ กึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมกำรท้ังหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และ
กรรมกำรของบรษิทั จะต้องเป็นผูม้คีณุสมบตั ิ และไม่มลีกัษณะต้องห้ำม
ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 

ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้แต่งตั้งกรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำก 
ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร ดังนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือก

บุคคลเดียว   หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง 
ให้ผู้อื่นมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)  บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำ  จะได้รบัเลอืกตัง้
เป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบักำรเลอืกตัง้ในล�ำดบัถดัลงมำ มีคะแนนเสยีงเท่ำกนั 
เกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้เลือก 
โดยวิธีจับสลำก เพื่อให้ได้ตำมจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี

ในกรณีท่ีต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึง
ครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ซ่ึงมีคณุสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย เข้ำเป็นกรรมกำร
แทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรครำวถดัไป ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 
3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
ของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่ง
ก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จ�ำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึง่ของจ�ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ และมสีทิธิ
ออกเสียงในกำรประชุมนั้น

ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้ก�ำหนดให้
กรรมกำรต้องออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด  ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้  กใ็ห้
ออกโดยจ�ำนวนท่ีใกล้เคียงท่ีสดุ กบัอตัรำส่วนหนึง่ในสำม โดยกรรมกำรที่
จะต้องออกในปีแรก และปีที่สอง ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธี
จบัสลำกกนัว่ำผูใ้ดจะต้องออกส่วนในปีหลงัๆ ให้กรรมกำรทีอ่ยูใ่นต�ำแหน่ง
นำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่ง
แล้วอำจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทซึ่งได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล 
ต้องได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท

เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
กำรแต่งตั้งผู ้บริหำรสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่

ขึ้นไปนั้น คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ จะคัดเลือก 
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก�ำหนด และเสนอชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกที่
สมควรได้รบักำรแต่งตัง้ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั  เพือ่คดัเลือกผูท่ี้เหมำะสม 
จะด�ำรงต�ำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้ำงมำกต่อไป

ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่บริหำรอื่นๆ คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เป็นผูค้ดัเลอืกผูท้ีเ่หมำะ
สมมำด�ำรงต�ำแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี ครัง้ที ่34/2556 ซึง่จดัขึน้เมือ่วันที่ 

23 เมษำยน 2556 มมีตกิ�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ตำมทีค่ณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำและคณะกรรมกำรบริษัทเสนอ ดังนี้

o ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วยค่ำตอบแทนรำย
เดือน และค่ำเบี้ยประชุม ประธำนกรรมกำรได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือน 
20,000 บำทต่อคนต่อเดือน และค่ำเบี้ยประชุม 25,000 บำทต่อคน 
ต่อครั้ง กรรมกำรแต่ละท่ำน ได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือน 10,000 บำท 
ต่อเดือน  และค่ำเบี้ยประชุม 20,000 บำทต่อครั้ง

o ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร* ประกอบด้วยค่ำ
ตอบแทนรำยเดือน ประธำนกรรมกำรบรหิำร ได้รบัค่ำตอบแทนรำยเดอืน 
25,000 บำทต่อเดือน กรรมกำรบริหำรแต่ละท่ำนได้รับค่ำตอบแทนรำย
เดือน 20,000 บำทต่อเดือน

 
หมายเหตุ *ไม่รวมกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัท
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o ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
ค่ำตอบแทน รำยเดือน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ได้รับค่ำตอบแทน
รำยเดือน 40,000 บำทต่อเดือน กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนได้รับค่ำ
ตอบแทนรำยเดือน 30,000 บำทต่อเดือน

o ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำ
ตอบแทนและสรรหำได้รับค่ำเบี้ยประชุม 22,000 บำทต่อครั้ง กรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำแต่ละท่ำนได้รับค่ำเบี้ยประชุม 18,000 
บำทต่อครั้ง

o ค่าตอบแทนคณะกรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล 
ประกอบด้วยค่าเบ้ียประชุม ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัท 
ภิบำลได้รับค่ำเบี้ยประชุม 22,000 บำทต่อครั้ง กรรมกำรก�ำกับ 
ดูแลบรรษัทภิบำลแต่ละท่ำนได้รับค่ำเบี้ยประชุม 18,000 บำทต่อครั้ง

ท้ังนี ้วงเงนิของค่ำเบีย้ประชมุ และค่ำตอบแทนรำยเดอืน เมือ่รวม 

กับค่ำตอบแทนพิเศษ (ถ้ำมี) ไม่เกินจ�ำนวนเงิน 7,000,000 บำทต่อ
ปี โดยในส่วนค่ำตอบแทนพิเศษ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
และสรรหำ จะเป็นผูพ้จิำรณำจดัสรรตำมควำมเหมำะสม จำกผลประกอบ
กำรของบริษัทเป็นส�ำคัญ

o ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ในปี 2556 ค่ำตอบแทนของผู้บริหำร รวม 11 ท่ำน ที่ได้รับจำก

บริษัท ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 20,271,036.55 บำท

o ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารของบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจหลัก

ในปี 2556 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อย
ที่ประกอบธุรกิจหลักที่ได้รับจำกบริษัทย่อย ในรูปเงินเดือน  โบนัส และ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นดังนี้

o ค่าตอบแทนอื่น
-  ไม่มี

ผู้บริหาร ค่าตอบแทน (บาท)

1. บริษัท เลิศรัฐกำร จ�ำกัด กรรมกำร 4 -

ผู้บริหำร - -

2. บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด กรรมกำร 6 -

 ผู้บริหำร 5 19,155,936.10

3. บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จ�ำกัด กรรมกำร 6 -

ผู้บริหำร 5

4. บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด  กรรมกำร 4 -

ผู้บริหำร 5

5. บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) กรรมกำร 9 -

ผู้บริหำร 5 26,811,287.67

6. บริษัท ไทย-ไลซำท จ�ำกัด กรรมกำร 5 -

ผู้บริหำร 5 5,825,638.41

กรรมการและผู้บริหาร (คน)
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ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2556 ปี 2555

ค่ำตอบแทน (รำยเดือน และเบี้ยประชุม และค่ำตอบแทนพิเศษ) 6,054,000 บำท 5,983,333 บำท

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2556  และปี 2555

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำาปี 2556

กรรมการบริษัท รวม

1. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช 390,000 360,000 22,000 - - 500,000 1,272,000

2. นำยสุวิทย์ จินดำสงวน 240,000 480,000 - - 18,000 362,000 1,100,000

3. นำยนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ 220,000 360,000 18,000 - 22,000 378,000 998,000

4. นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี 240,000 - 18,000 - - 300,000 558,000

5. นำยปณต สิริวัฒนภักดี 240,000 - 18,000 300,000 18,000 222,000 798,000

6. นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 240,000 - - 240,000 - 350,000 830,000

7. นำงอรฤดี ณ ระนอง1 120,000 - - - - - 120,000

8. นำยธนพล ศิริธนชัย 240,000 - - - - - 240,000

9. นำยวรวรรต ศรีสอ้ำน 2 120,000 - - - 18,000 - 138,000

รวม 2,050,000 1,200,000 76,000 540,000 76,000 2,112,000 6,054,000 

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ค่าตอบแทน (บาท)
คณะกรรมการ
พิจารณาค่า
ตอบแทนและ

สรรหา

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล

บรรษัทภิบาล

ค่าตอบแทน
พิเศษ

หมายเหตุ : 
1นางอรฤดี ณ ระนอง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและประธานอำานวยการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556
2นายวรวรรต ศรีสอ้าน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556
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คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช

ประเภทกรรมการ กรรมกำรอิสระ 
ต�าแหน่งปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ
อายุ 67 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกำ (ด้วยทุน USAID)
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  Advanced Audit Committee Program (10/2556)
  Financial Institutions Governance Program (2/2554)
  Audit Committee Program (ACP 32/2553)
  The Role of Compensation Committee Program (RCC4/2550)
  The Role of Chairman Program (RCP13/2549)
  Directors Certificate Program (DCP 17/2545)
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -  
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 8 เดือน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
   ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)
  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
   บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหำชน)
  กรรมกำรอิสระ
   บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปัจจุบัน  กรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ 3 - กฎหมำยเกี่ยวกับกำรเงิน)
     ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
   คณะกรรมกำรสภำธุรกิจประกันภัยไทย
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์ 2551-มี.ค. 2556  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล 
   ประจ�ำกระทรวงพำณิชย์
 2549 - 2551  รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
    สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
   ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์  
    กระทรวงพำณิชย์
   ที่ปรึกษำคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งชำติฝ่ำยเศรษฐกิจ
    คณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนเศรษฐกิจ
 2544 - 2551  กรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยสถำบันกำรเงิน
    ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
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คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

นายสุวิทย์  จินดาสงวน นายนรรัตน์  ลิ่มนรรัตน์

ประเภทกรรมการ กรรมกำรอิสระ 
ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
 กรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล
อายุ 59 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด วทิยำศำสตร์มหำบณัฑติ (เศรษฐศำสตร์เกษตร) 
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD)  Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)
  Advance Audit Committee Program (4/2554)
  Monitoring the Quality Financial Report  (2551)
  The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)
  The Role of Compensation Committee Program  
   (RCC1/2549)
  Improving the Quality of Financial Reporting 
   (QFR 2/2549)
  Audit Committee Program (ACP4/2548) 
  Directors Certification Program (DCP44/2547)
  Directors Accreditation Program (DAP14/2547)
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -  
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 6 เดือน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ
  บรษิทั เอสไอเอส ดสิทรบิิวช่ัน (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน)
  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
  บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำร
  บรษิทั อนิเตอร์เนท็ โซลชูัน่ แอนด์ เซอร์วิส โพรวำยเดอร์ จ�ำกดั
  บริษัท ไวด์ ไว แม็กซ์ จ�ำกัด 
  บริษัท ฏีมแอ็ด คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์ 
2546 - 2556   กรรมกำรตรวจสอบ 
              บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ประเภทกรรมการ กรรมกำรอิสระ 
ต�าแหน่งปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล /   
 กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /   
 กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ
อายุ 55 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน 
 มหำวิทยำลัยคอร์แนล, นิวยอร์ค, 
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD)  Directors Certification Program (DCP initial)  
  Finance for Non-Finance Director (FND-2547)
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -  
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 3 เดือน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
  บริษัท เทอร์รำไบท์ เน็ท โซลูชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปัจจุบัน  กรรมกำร / ประธำนอ�ำนวยกำร    
    บริษัท เอเซียแอสเซทแมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
  ที่ปรึกษำ       
  ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
  อนุกรรมกำรสรรหำและพัฒนำบริษัทจดทะเบียน  
  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  กรรมกำร       
  บริษัท น.รัตนำลัย จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์  
2541- ปัจจุบัน   กรรมกำร / ประธำนอ�ำนวยกำร                   
                 บริษัท เอเซียแอสเซทแมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
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บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มห�ชน)



นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี นายปณต  สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ กรรมกำร 
ต�าแหน่งปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรพิจำรณำ 
 ค่ำตอบแทนและสรรหำ
อายุ 39 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท 
 สำขำเศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรธนำคำร   
 มหำวิทยำลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD)  Directors Accreditation Program (DAP10/2547)
การถือหุ้นในบริษัท* 33.00% ( 631,005,153 หุ้น)
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี  8 เดือน 
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน  รองประธำนกรรมกำร
  บริษัท อำหำรสยำม จ�ำกัด (มหำชน)
ปัจจุบัน  รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร
  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)
ปัจจุบัน  กรรมกำร
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปัจจุบัน  กรรมกำร / กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน)
ปัจจุบัน  กรรมกำร/ รองประธำนกรรมกำรบริหำร
  บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ำกัด (มหำชน)
  กรรมกำร
  บริษัท อเดลฟอส จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

ประเภทกรรมการ       กรรมกำร 
ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร / รองประธำนกรรมกำร / ประธำน 
กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ / กรรมกำร
ก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
อายุ 36 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร  
มหำวิทยำลัยลอนดอน, ประเทศอังกฤษ และหลักสูตรวิศวกรรม
อตุสำหกรรมและเศรษฐศำสตร์ จำกมหำวทิยำลยัแมสซำชเูสทส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD)  Directors Certification Program (DCP46/2547)
  Finance for Non-Finance Director (FND10/2547)
การถือหุ้นในบริษัท* 33.00% ( 631,005,152 หุ้น)    
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี  8 เดือน 
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน  กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
             บริษัท อำหำรสยำม จ�ำกัด (มหำชน)
  กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร 
  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปัจจุบัน  กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร
  บริษัท เบียร์ทิพย์ บริเวอรี่ (1991) จ�ำกัด
  กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จัดกำร
  บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด
  กรรมกำร
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน)
  บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด
   บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค จ�ำกัด
   บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จ�ำกัด
   บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
   บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จ�ำกัด
   บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
   บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชั่น จ�ำกัด
    บรษิทั ทีซซี ีเอก็ซบิชิัน่ แอนด์ คอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ จ�ำกดั
   บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
  บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่ จ�ำกัด
  บริษัท ทิพย์ก�ำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จ�ำกัด
  บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จ�ำกัด

คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร
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รายงานประจำาปี 2556



  บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จ�ำกัด
  บริษัท น�้ำตำลทิพย์ก�ำแพงเพชร จ�ำกัด
  บริษัท น�้ำตำลทิพย์นครสวรรค์ จ�ำกัด
  บริษัท น�้ำตำลทิพย์สุโขทัย จ�ำกัด
  บริษัท อุตสำหกรรมน�้ำตำลสุพรรณบุรี จ�ำกัด
  บริษัท นอร์ธ ปำร์ค เรียลเอสเตท จ�ำกัด
  บริษัท หนองคำยคันทรี กอล์ฟคลับ จ�ำกัด
  บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ�ำกัด
  บริษัท เทอรำโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จ�ำกัด
  บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จ�ำกัด
  บริษัท นอร์ม จ�ำกัด
  บริษัท นอร์ธ ปำร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จ�ำกัด
  บริษัท ปำกซอง แคปปิตอล จ�ำกัด
  บริษัท อเดลฟอส จ�ำกัด
  บรษิทั อสีเทร์ิน ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ�ำกดั
  บริษัท สิริวนำ จ�ำกัด
  บริษัท คริสตอลลำ จ�ำกัด
  บริษัท พรรณธิอร จ�ำกัด
  บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ�ำกัด
  บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด
  บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จ�ำกัด 
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์ 
             กรรมกำร
2550 - 2556    บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์  
                (ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลส์กรุ๊ป) จ�ำกัด
2553 - 2556   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 
2546 - 2552   บริษัท เครืออำคเนย์ จ�ำกัด
2547 - 2551   บริษัท เทอรำโกร จ�ำกัด 
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร

ประเภทกรรมการ กรรมกำร 
ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
อายุ 59 ปี
สัญชาติ ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Mini MBA สำขำ Leadership Management
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD)  Directors Certification Program (DCP26/2546)
  DCP Refresher Course (2/2549) 
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -  
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี  8  เดือน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน  กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร
  บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหำชน)
  บริษัท อำหำรสยำม จ�ำกัด (มหำชน)
  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด  
  (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปัจจุบัน  กรรมกำร / กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร
  บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จ�ำกัด
  กรรมกำร
   บรษิทั อสีเทร์ิน ซบีอร์ด อนิดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จ�ำกดั
   Fraser and Neave, Limited
   Fraser Centerpoint, Limited
  กรรมกำร / กรรมกำรรองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
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นายวรวรรต  ศรีสอ้าน

ประเภทกรรมการ กรรมกำร
ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / ประธำน  
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / เลขำนุกำร 
 คณะกรรมกำรพจิำรณำคำ่ตอบแทนและสรรหำ / 
 กรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล / กรรมกำร
 ผู้จัดกำรใหญ่
อายุ 42  ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท Urban Planning 
 Columbia University, นวิยอรก์, สหรฐัอเมรกิำ
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD)  Directors Certification Program (DCP 178/2556)
  Successful Formulation and Executive of Strategy 
   (SFE 20/2557) 
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 10 เดือน  
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปัจจุบัน  กรรมกำร
  บริษัท เลิศรัฐกำร จ�ำกัด 
  บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ�ำกัด
  บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
  บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จ�ำกัด
  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
  บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ำกัด
  บริษัท ไทย - ไลซำท จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์
2542-2543   ผู้จัดกำรโครงกำร Insite, Inc., New York, New York
2543-2545   ผู้ประสำนงำนโครงกำร, New York County District 
   Attorney’s Office, New York, New York
2545-2548   ที่ปรึกษำด้ำนกำรสร้ำงกรอบอำคำร, Israel Berger & 
   Associates, Inc., New York, New York
2548-2556   ผูอ้�ำนวยกำรฝำ่ยพฒันำโครงกำร Master Plan, TCC Land  
   Development Company Limited, Bangkok, Thailand
2556-ปัจจุบัน  กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่, Univentures Public Company  
    Limited, Bangkok, Thailand
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

นายธนพล  ศิริธนชัย

ประเภทกรรมการ กรรมกำร
ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ University of Texas  
 at Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD)  Directors Certification Program (DCP39/2547) 
  Directors Accreditation Program (DAP10/2547)
  Audit Committee Program (ACP 39/2555)
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -  
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 10 เดือน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปัจจุบัน  กรรมกำร 
  บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนำทร จ�ำกัด (มหำชน)
  กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / ประธำนอ�ำนวยกำร
  บรษิทั แผน่ดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ�ำกดั (มหำชน)
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปัจจุบัน  กรรมกำร
  บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
  บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จ�ำกัด
  บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ จ�ำกัด
  บริษัท บ้ำนฉำงเอสเตท จ�ำกัด
  บริษัท โกลเด้น แฮบิเทชั่น จ�ำกัด
  บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ�ำกัด
  บริษัท โกลเด้น แลนด์ โปโล จ�ำกัด
  บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
  บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ�ำกัด
  บริษัท แกรนด์ พำรำไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
  บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
  บริษัท นำรำยณ์ พำวิลเลียน จ�ำกัด
  บริษัท นอร์ท สำธร เรียลตี้ จ�ำกัด 
  บริษัท วอคเกอร์ โฮมส์ จ�ำกัด
  บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จ�ำกัด 
  บริษัท สำธรทรัพย์สิน จ�ำกัด
  บริษัท สำธรทอง จ�ำกัด 
  บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์   
2546 - 2555  กรรมกำรผู้จัดกำร
   บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
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นายสืบสกุล  ประเสริฐ

ต�าแหน่งปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนบริหำร 
อายุ 51 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท สำขำกฎหมำย 
 มหำวิทยำลัยแห่งรัฐอิลลินอยส์ 
 เออร์แบนำ-แชมเปญจน์  ประเทศสหรฐัอเมรกิำ
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD)  Successful Formulation & Execution of Strategy   
   (SFE20/2557)  
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี -  
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปัจจุบัน  กรรมกำร 
  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์
2549 - 2556   รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
   บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ 
   พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน)
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

นายทรงพล รัตนสุวรรณ                  

ต�าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนธุรกิจ 
อายุ 57 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
 Angelo State University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) - ไม่มี -
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปัจจุบัน  กรรมกำร
  บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
  บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จ�ำกัด
  บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ำกัด
  บริษัท ไทย - ไลซำท จ�ำกัด
  บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ�ำกัด
  บริษัท ตะวันออกเคมีเกิ้ล จ�ำกัด
  บริษัท ซูชิคิง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
  บริษัท เท็กซ์เคม แมททีเรียลส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
  บริษัท ฟูมำคิลล่ำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์
2554 - 2556   ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนโรงงำนแอลกอฮอล์ 
    บริษัท คริสตอลล่ำ จ�ำกัด
2552 - 2554   Thailand Country Head
     Texchem Group of Companies (Thailand)
               Senior Corporate Advisor to the Chairman 
                Texchem Resources BHD
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร
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คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

นายสิทธิชัย เสรีพัฒนะพล 

ต�าแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 สำยงำนกำรเงินและบัญชี
อายุ 44 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD)  Director Certification Program (DCP 115/2553) 
  Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี -  
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปัจจุบัน  กรรมกำร 
  บริษัท เลิศรัฐกำร จ�ำกัด 
  บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ�ำกัด
  บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
  บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จ�ำกัด
  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
  บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ำกัด
  บริษัท ไทย - ไลซำท จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์  
ส.ค. 2555 - พ.ค. 2556   เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
         บริษัท อิมเพรส เอทานอล จ�ากัด
ต.ค. 2554 - เม.ย.2555   Country Controller
        บรษิทั ฮวิเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จ�ากดั
มิ.ย. 2548 - ก.ย. 2554    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี
        บริษัท ไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ จ�ากัด
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

นายเนรมิต  สร้างเอี่ยม

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร    
 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
อายุ 46 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำตรี  วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต (โยธำ) 
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี -
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD)  Director Accreditation Program (DAP 87/2553)
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์
ปัจจุบัน  กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร
  บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จ�ำกัด
  กรรมกำรบริหำร
   บริษัท ก้ำนสมอง จ�ำกัด  
  กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร
  บริษัท สมองส่วนหน้ำ จ�ำกัด
2547 - 2551    กรรมกำรผู้จัดกำร
  บริษัท ไทย เว็บ บิสซิเนส จ�ำกัด  
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร58
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นายกรธวัช  กิ่งเงิน

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร
 บริษัท ไทย - ไลซำท จ�ำกัด 
อายุ 48 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำตรี สำขำ กำรเงิน
 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD)  Directors Certification Program (DCP71/2549) 
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี -  
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปัจจุบัน  กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร
  บริษัท ไทย-ไลซำท จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์
ปัจจุบัน         กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร
 บริษัท ไทย-ไลซำท จ�ำกัด
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

นายนพดล  ถีระศิลป์

ต�าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร 
 บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ำกัด
อายุ 56 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
 สำขำธุรกิจระหว่ำงประเทศ     
 Pacific States University California, 
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD)  Directors Accreditation Program (DAP 86/2554) 
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
ปัจจุบัน  กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร
  บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์
ปัจจุบัน    กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร 
 บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ำกัด
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร 59

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มห�ชน)



คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

นายพรชัย  เกตุจินากูล

ต�าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน /เลขำนุกำร 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ /เลขำนุกำรคณะ  
 กรรมกำรก�ำกับดูแลบรรษัทภิบำล
อายุ 53 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) - ไม่มี -
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี -  
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี -
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์  
2548 - 2555   ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร (รักษำกำร) ส�ำนักงำนตรวจสอบ  
               บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน) 
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

นายกิตติ์ธเนศ  เธียรวุฒิวงศ์ 

ต�าแหน่งปัจจุบัน เลขำนุกำรบริษัท / ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำย 
 และก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน  
อายุ 38 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท  สำขำ   Financial Service Law  
 มหำวิทยำลัย Illinois Institute of Technology  
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี -
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD)  Company Secretary Program (CSP 54/2556)
  Successful Formulation & Execution of Strategy 
   (SFE 20/2557)  
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์
2556 - ปัจจุบัน   เลขำนุกำรบริษัท / 
    ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำยและก�ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน 
    บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
2553 - 2555   ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยกฎหมำย
    บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหำชน). 
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
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รายงานประจำาปี 2556



นางสาวปรารถนา  อุดมสิน

ต�าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบัญชี
อายุ 52 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำตรี สำขำ บริหำรธุรกิจ    
 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี -
ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) - ไม่มี -
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน  กรรมกำร
  บริษัท เลิศรัฐกำร จ�ำกัด 
  บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ�ำกัด
  บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด
  บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จ�ำกัด
  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
  บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จ�ำกัด
  บริษัท ไทย - ไลซำท จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์
ปัจจุบัน  ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบัญชี 
       บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด  (มหำชน)
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม 

ต�าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและงบประมำณ 
อายุ 38 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ (MBA)    
 Ohio University
การถือหุ้นในบริษัท* - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD)  Directors Certification Program (DCP 81/ 2552) 
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี -   
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์
2554 - 2556    ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยบริหำรเงิน ธุรกิจต่ำงประเทศ  
      บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหำชน)
2551 - 2553     ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรเงิน 
      บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ำกัด
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร
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บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มห�ชน)



คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

นายนรวีร์  ฉัตราภรณ์

ต�าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบริหำรทรัพย์สิน
อายุ 43 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญำโท สำขำ บริหำรธุรกิจ (กำรเงิน)  
 The University of Toledo, Ohio  USA
การถือหุ้นในบริษัท* 0.00% (10,000 หุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) - ไม่มี -
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่มี -  
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปัจจุบัน  กรรมกำร
  บริษัท เลิศรัฐกำร จ�ำกัด
  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท�าให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   - ไม่มี -
ประสบการณ์  
2554 - 2556  ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพย์สิน
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่  จ�ำกดั (มหำชน)  
2553 - 2554  ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพย์สิน
   บริษัท โจนส์ แลง ลำซำลล์ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด 
2550 - 2553  ผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำรทรัพย์สิน 
   บริษัท ซำวิลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประวัติการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -
*นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับของกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่องโดยเชื่อมั่นว่ำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีจะ
เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท สำมำรถเพิ่มมูลค่ำ และผล
ตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้น และผูล้งทนุในระยะยำว ตลอดจนสร้ำงควำมเชือ่มัน่
ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และเพื่อให้กำรบริหำร
งำนเป็นไปอย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ โดยค�ำนงึถงึสทิธิ 
และควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้อืหุน้ และควำมรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี

คณะกรรมกำรบรษิทัได้ก�ำหนดให้มนีโยบำยกำรก�ำกบัดูแลกจิกำร
ของบริษัทอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของ
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีกำร
ทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสื่อสำร และสร้ำงควำม
รู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำน ของบรษัิทได้รบัทรำบ และถอืปฏบิตัอิย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่ให้บรรลุ
ถงึเป้ำหมำยสงูสดุของบริษทั ซ่ึงได้แก่ กำรบรรลถุงึเป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิ
ธุรกิจ และกำรเจริญเติบโตของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

*นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ครอบคลุมเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม
3. กำรค�ำนึงถึงบทบำทกำรมีส่วนได้เสีย
4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
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สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักถึงหน้ำที่ในกำรดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุก

รำยได้รับสิทธิขั้นพื้นฐำน ได้แก่ สิทธิในกำรได้รับใบหุ้นและสิทธิในกำร
โอนหุ้น สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งในผลก�ำไรของบริษัท สิทธิในกำรได้รับ
สำรสนเทศของบริษัทอย่ำงเพียงพอ ทันเวลำ และในรูปแบบที่เหมำะสม
ต่อกำรตัดสินใจ นอกจำกนี้ยังให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำร
เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสิน
ใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัท เช่น กำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำร กำร
อนมุตัธิรุกรรมทีส่�ำคญัและมผีลต่อทศิทำงกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั กำร
แก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธิ ข้อบงัคบับริษทัและกำรให้ควำมเหน็ชอบในกำร
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทก�ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภำยในเวลำ 

ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหำกมีควำม
จ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับ 
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้น หรอืเกีย่วข้องกบัเงือ่นไขหรอืกฎเกณฑ์ กฎหมำย
ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้นแล้วบริษัทจะเรียกประชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณไีป นอกจำกนี ้บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะอ�ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถำบันเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็นธรรม เป็นไปตำม 
ข้อก�ำหนดและกฎหมำย โดยก�ำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไป
ตำมจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ำกับหนึ่งเสียง

ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อ
วันอังคำรที่ 23 เมษำยน 2556 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 ชั้น 8 
อำคำรปำร์คเวนเชอร์ อโีคเพลก็ซ์ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของส�ำนกังำนใหญ่ของบรษิทั 
โดยด�ำเนินกำรประชุมตำม พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ�ำกัด พ.ศ. 
2535 ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�ำนกังำนคณะ
กรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ เพือ่ให้กำรประชมุเป็นไป
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ
กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้เปิดเผยมติคณะกรรมกำรบริษัท เรื่องก�ำหนดกำรจัด

ประชมุผูถ้อืหุน้ทำงเวบ็ไซต์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และของ
บรษิทั พร้อมท้ังได้น�ำหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุ้นท่ีมรีำยละเอยีดครบถ้วน
เปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท ก่อนล่วงหน้ำ 30 วัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุม ซึ่งมีวำระที่ส�ำคัญอย่ำงครบถ้วนตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนดของ 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่  
รำยละเอยีดวำระกำรประชมุซึง่ได้ระบอุย่ำงชดัเจนในแต่ละวำระทีน่�ำเสนอ
ว่ำเป็นเรื่องที่น�ำเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ รวมทั้ง 
น�ำเสนอควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน  
รวมถงึรำยงำนกำรประชมุครัง้ทีผ่่ำนมำ รำยงำนประจ�ำปี พร้อมทัง้เอกสำร
ประกอบกำรประชุม เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรมอบฉันทะและระบุวิธีกำรไว้
ชัดเจน โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 7 วัน และ
ประกำศโฆษณำค�ำบอกกล่ำวนัดประชุมลงในหนังสือพิมพ์รำยวัน 3 วัน
ติดต่อกันและไม่น้อยกว่ำ 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่ำวให้ผู้ถือหุ้น
ทรำบล่วงหน้ำ ในเวลำที่เพียงพอส�ำหรับเตรียมตัวศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับ
วำระกำรประชุมก่อนเข้ำร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทำงให้ผู้ถือหุ้น
สำมำรถซักถำมคณะกรรมกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ 
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บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มห�ชน)



มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมรวม 8 ท่ำนคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมกำร
บริษัททั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนกรรมกำรก�ำกับดู
แลบรรษทัภบิำล ประธำนคณะกรรมกำรพจิำรณำคำ่ตอบแทนและสรรหำ 
และคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้มผีูแ้ทนหนว่ยงำนตำ่งๆ และผูส้อบบญัชี
รับอนุญำตของบริษัทเข้ำร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มกำรประชุม

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
บรษิทัแจง้มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ผำ่นระบบขำ่วของตลำดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทยภำยในวันท�ำกำรถัดไป และผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท 
โดยไดร้ะบผุลของกำรลงคะแนนเสยีง (เหน็ดว้ย/ไมเ่หน็ดว้ย/งดออกเสียง) 
ในแต่ละวำระ และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจดบันทึกรำยชื่อ
กรรมกำรทีเ่ขำ้รว่มประชมุ ขัน้ตอนกำรลงคะแนน วธิกีำรแสดงผลคะแนน 
ผลของกำรลงคะแนนเสยีง (เห็นด้วย/ไมเ่ห็นด้วย/งดออกเสยีง) ในวำระที่
ขอรบัรอง/อนมุตัจิำกผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ขอ้ซกัถำมของผูถ้อืหุน้ในแตล่ะวำระ
และกำรชี้แจงของบริษัทให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วย
งำนรำชกำร ภำยในระยะเวลำ 14 วนันบัแตว่นัประชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่ใหผู้ถ้อื
หุน้ทีไ่มไ่ดเ้ขำ้รว่มประชมุรบัทรำบ พรอ้มทัง้เผยแพรร่ำยงำนกำรประชมุผู้
ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบำยในกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในซึ่งก�ำหนดไว้

ในคู่มือจรรยำบรรณทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัทและ ถือว่ำเป็นควำมรับผิด
ชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนท่ีต้องเก็บรักษำข้อมูลควำม
ลับของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะข้อมูลภำยในที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณะ หรือข้อมูลที่ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ หรือรำคำหุ้น โดย
ก�ำหนดที่จะไม่ใช้โอกำส หรือข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็นกรรมกำรผู้บริหำร  
หรอืพนกังำนของบรษิทัในกำรหำประโยชนส์ว่นตน ไมใ่ชข้อ้มลูภำยในเพือ่
ประโยชนข์องตนในกำรซือ้ขำยหุน้บรษิทั หรอืใหข้อ้มลูภำยในแกบ่คุคลอืน่ 
เพื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัท ในเรื่องกำรท�ำธุรกิจท่ีแข่งขัน
กับบริษัทหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง ไม่เปิดเผยข้อมูลควำมลับทำงธุรกิจของ
บรษิทัตอ่บคุคลภำยนอก โดยเฉพำะคูแ่ขง่ แมพ้น้สภำพกำรเปน็กรรมกำร 
ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทไปแล้ว เป็นระยะเวลำ 2 ปี และเพื่อ
ปอ้งกนัมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทีม่สีว่นใกลช้ดิกบัขอ้มลูของ
บรษิทัน�ำขอ้มลูภำยในท่ีตนรูม้ำแสวงหำประโยชนอ์นัเป็นกำรฝำ่ฝนืหน้ำที่

โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยที่มีรำยชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นของบรษิทั รวมทัง้ได้แต่งตัง้กรรมกำรอสิระ
จ�ำนวน 2 ท่ำนเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ประสงค์
จะมอบฉนัทะให้ผู้อืน่มำประชมุแทน สำมำรถเลอืกมอบฉนัทะให้บคุคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือกรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำประชุมแทนได้

วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ก�ำหนด วัน เวลำกำรประชุมและสถำนที่ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิน

ทำงได้โดยสะดวกทุกรำย โดยบริษัทจัดให้มีเอกสำรประกอบกำรประชุม 
ซึ่งส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทรำบกระบวนกำรและ
ขั้นตอนในกำรเข้ำร่วมประชุม กำรตรวจสอบเอกสำรหรือหลักฐำนเพื่อ
แสดงสทิธใินกำรเข้ำรว่มประชมุ จดัเตรียมอำกรแสตมปใ์นกรณทีีผู่ถ้อืหุน้
มีกำรมอบฉันทะมำโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ณ จุดลงทะเบียน ก�ำหนด
จดุบรกิำรรบัลงทะเบียนอย่ำงเหมำะสมและเพยีงพอ โดยผูถ้อืหุน้สำมำรถ
ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำประชุม 2 ชั่วโมง และต่อ
เนื่องจนกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ ในกำรลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสียง บริษัทได้น�ำระบบ barcode มำใช้ ซ่ึงช่วยลดระยะเวลำ
ในขั้นตอนดังกล่ำวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้เชิญนำยเนรมิต ตรงพร้อม
สุข ท่ีปรึกษำกฎหมำย บริษัท DN36 จ�ำกัด เข้ำมำท�ำหน้ำที่ดูแลและ
ตรวจสอบให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและ
ข้อบังคับบริษัท(inspector)

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประธำนกรรมกำรบริษัท ได้ท�ำหน้ำที่
ประธำนในที่ประชุม และก่อนด�ำเนินกำรประชุมได้แจ้งรำยละเอียดของ
องคป์ระชมุ อธบิำยวธิกีำรลงคะแนน กำรนบัคะแนนกำรใชบ้ตัรลงคะแนน 
กำรเกบ็บตัรลงคะแนน และเปดิเผยผลกำรนบัคะแนนในแตล่ะวำระอยำ่ง
ชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบภำยหลัง รวมทั้ง
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเหมำะสมและ
เพยีงพอ และให้กรรมกำรท่ีเกีย่วขอ้งชีแ้จงและใหข้อ้มูลตำ่งๆ แกผู่ถ้อืหุน้
อย่ำงชัดเจน โดยในวำระกำรจ่ำยเงินปันผลบริษัทได้เปิดเผยจ�ำนวนเงินที่
จำ่ยจริงเปรยีบเทยีบกบันโยบำยและส�ำหรบัวำระกำรเลอืกตัง้กรรมกำร ผู้
ถอืหุน้มสีทิธิเลอืกตัง้กรรมกำรเปน็รำยบคุคล ส�ำหรับกำรลงคะแนนและนบั
คะแนนเสยีง บรษิทัปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัของบรษิทัทีก่�ำหนดให ้1 หุ้น เป็น 
1 เสยีง และนบัเสยีงขำ้งมำกเปน็มต ิโดยจะน�ำคะแนนเสยีงส�ำหรบัผูถ้อืหุน้
ทีล่งคะแนนไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงหกัออกจำกคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หุ้นทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุมในแต่ละวำระ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อ
ตรวจสอบได้ในภำยหลัง ทั้งนี้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ�ำปี 2556 
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รายงานประจำาปี 2556



ควำมรบัผดิชอบของตนทีมี่ต่อบริษทัและผูถ้อืหุน้  ทัง้นีข้้อมลูควำม
ลับทำงธุรกิจจะจ�ำกัดให้รับรู้ได้เฉพำะกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงท่ี
เกี่ยวข้องเท่ำนั้น  รวมถึงห้ำมกรรมกำร และผู้บริหำร รวมทั้งคู่สมรสและ
บตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะ ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษทั ก่อนกำรประกำศ
งบกำรเงิน 1 เดอืน และภำยหลงัจำกทีป่ระชำชนได้รับทรำบข้อมลูแล้ว 48 
ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทจะแจ้งคณะกรรมกำรบริษัท และฝ่ำย
บรหิำรถงึช่วงระยะเวลำห้ำมซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัดงักล่ำว  และให้
กรรมกำร ผูบ้รหิำรมหีน้ำทีร่ำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัและ
จดัส่งรำยงำนดงักล่ำวให้บริษทัรับทรำบ ทัง้นี ้เพือ่มใิห้กรรมกำร ผูบ้รหิำร
น�ำข้อมูลภำยในไปใช้ประโยชน์ซึง่ก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์

กำรกระท�ำฝ่ำฝืนใดๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับควำมเสียหำย  
หรอืสญูเสยีโอกำสทำงธุรกจิ บรษิทัถอืเป็นกำรปฏบิตัขิดักบันโยบำย  และ
จริยธรรมทำงธุรกิจ  ต้องได้รับโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง  และยังมีควำม
ผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภำยในและภำยนอก

บรษิทั ซึง่ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมกำร พนกังำนของบริษทั ลกูค้ำ คูแ่ข่ง คูค้่ำ 
เจ้ำหนี้ หน่วยงำนอื่นๆ ที่บริษัทด�ำเนินกิจกรรมด้วย รวมถึงกำรค�ำนึงถึง 
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมและกำรไม่ละเมิดสทิธมินษุยชน  
โดยได้ก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัอิย่ำงชดัเจนไว้ในคูมื่อจรรยำบรรณทำงธรุกจิ
ของบรษิทั เพือ่ให้กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนของบริษัทถอืปฏบิตัิ
อย่ำงเคร่งครัดในกำรปฏิบัติงำน และถือเป็นภำระหน้ำที่และเป็นวินัยท่ี 
ทุกคนพึงปฏิบัติ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

บริษัท : 
กรรมกำรและพนักงำนทุกคนปฏิบัติงำนโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทมุ่งมั่นในกำรเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในกำรด�ำเนินธุรกิจ 
บนพื้นฐำนของควำมซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมอันดีงำม ด้วยพยำยำม
ท่ีจะพัฒนำกิจกำรให้มีควำมเจริญเติบโต และมีควำมมั่นคง ท้ังนี้เพื่อ
สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงกำรสร้ำงผลตอบแทน
ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว ยึดหลักกำรปฏิบัติอย่ำงเสมอ
ภำคเท่ำเทียมกัน รวมทั้งด�ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส และ 
เชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน :

บรษิทัเปิดโอกำสอย่ำงท่ัวถงึและสม�ำ่เสมอในกำรเรยีนรู ้และพฒันำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่งรวมถึงกำร
อบรมจรรยำบรรณในกำรท�ำงำน ว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำนที่ดี โปร่งใส และ
ต่อต้ำนกำรทุจริต และมีกำรปฏิบัติต่อพนักงำนบนพื้นฐำนของคุณธรรม

ลูกค้า :

บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและ
ควำมมั่นใจให้ลูกค้ำที่จะได้รับสินค้ำและบริกำรที่ดีมีคุณภำพ ในรำคำที่
เป็นธรรม รักษำสัมพันธ์ภำพที่ดี  ตลอดจนกำรจัดให้มีกระบวนกำรที่ให้
ลูกค้ำร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพ ปริมำณ ควำมปลอดภัยของสินค้ำและ
บริกำร กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรอย่ำงครบถ้วนถูก
ต้องเพียงพอและทันต่อเหตุกำรณ์ รวมทั้งกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำซึ่ง
ไม่ได้รับอนุญำตจำกลูกค้ำหรือผู้มีอ�ำนำจของบริษัทก่อน และไม่น�ำไปใช้ 
เพือ่ประโยชน์โดยมชิอบ เว้นแต่เป็นข้อมลูทีต้่องเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก 
ที่เกี่ยวข้องตำมบทบังคับของกฎหมำย

คู่แข่ง :

บริษัทจะประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำภำยใต้กรอบแห่ง
กฎหมำยของกำรแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำง 
กำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต หรือด้วยวิธีกำรอื่นที่ไม่เหมำะสม และไม่
ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยและ
ปรำศจำกซึ่งข้อมูลจริง

คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ :

บรษิทัค�ำนงึถงึควำมเสมอภำคและเป็นธรรม ค�ำนงึถงึผลประโยชน์ 
สงูสดุของบรษิทั และตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรได้รบัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
ต่อทั้งสองฝ่ำย และหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์รวมทั้งปฏิบัติตำมพันธะสัญญำ เช่น กำรไม่ผิดนัดช�ำระหนี้

ชุมชนและสังคม :

บรษิทัค�ำนงึถงึผลประโยชน์ส่วนรวม กำรรกัษำสิง่แวดล้อมและไม่ 
กระท�ำกำรใดๆ ที่จะมีผลเสียหำยต่อชื่อเสียงของประเทศ ส่ิงแวดล้อม 
และประโยชน์สำธำรณะ โดยได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมพนักงำนให้มีควำม 
รับผิดชอบต่อสังคม ให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมท่ีบริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพำะโครงกำรพัฒนำกำร
ศึกษำ รวมทั้งได้ตระหนักถึงกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนที่เกี่ยวกับควำม
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บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มห�ชน)



ปลอดภยั สขุอนำมยั และสิง่แวดล้อมอย่ำงถกูต้องเหมำะสม เพือ่ป้องกนั
ผลกระทบที่ก่อให้เกิดควำมสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน และ 
สิง่แวดล้อม ตลอดจนถงึกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ดงัปรำกฏ 
ในคูม่อืจรรยำบรรณทำงธรุกจิของกลุม่บรษิทั ยนูเิวนเจอร์ จ�ำกดั (มหำชน)

บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถ
รำยงำนหรือร้องเรียนในเรื่องที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทไว้
อย่ำงชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัท

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินธุรกิจ ให้

เกิดประโยชน์ อย่ำงระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และรอบคอบ โดยก�ำกับ
ดูแลให้กำรบริหำรจัดกำร เป็นไปตำมเป้ำหมำย และแนวทำงที่จะก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ำย 

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้มีภำวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์ มีควำมเป็น
อิสระในกำรตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 
และดูแลให้บริษัทมีระบบงำนที่ให้ควำมเชื่อม่ันได้ว่ำกิจกรรมต่ำงๆ ของ
บริษัทได้ด�ำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตำมกฎหมำย และมีจริยธรรม 
โดยเฉพำะกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ โดยใช้กลไกลของกำร
ตรวจสอบภำยใน เพือ่กำรประเมนิควำมเสีย่งและกำรควบคมุปอ้งกนักำร 
กระท�ำที่ไม่ถูกกฎหมำย โดยกรรมกำรทุกท่ำนเข้ำใจเป็นอย่ำงดีถึงหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท 
พร้อมท่ีจะแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ และปรับปรุง ให้ทันสมัย
อยู่ตลอดเวลำ โดยตระหนักดีถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ระมัดระวัง และรอบคอบ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำก
หลำย  ท้ังในดำ้นทกัษะ  ประสบกำรณ์  ควำมสำมำรถทีเ่ปน็ประโยชนก์บั
บริษัท รวมทั้งได้อุทิศเวลำเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบได้อย่ำง
เตม็ที ่และเพือ่ให้กำรปฏิบัตหินำ้ทีข่องคณะกรรมกำรบริษทัมีประสทิธภิำพ 
และประสิทธิผล คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย
ต่ำงๆ เพื่อช่วยศึกษำและกลั่นกรองงำนตำมควำมจ�ำเป็น โดยเฉพำะใน
กรณทีีต่อ้งอำศัยควำมเป็นกลำงในกำรวนิจิฉยั พร้อมทัง้ไดก้�ำหนดนโยบำย 
บทบำท หนำ้ทีร่บัผดิชอบ กระบวนกำรท�ำงำน  เชน่  กำรด�ำเนนิกำรประชมุ  
และกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทไว้อย่ำงชัดเจน

ภาวะผู้นำา
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบต่อกำรก�ำหนดวิสัย

ทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท 
โดยก�ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงน้อยไตรมำสละ
หนึ่งครั้ง เพื่อติดตำมผลด�ำเนินงำนของบริษัท และรับทรำบเรื่องด�ำเนิน
กำรท่ีส�ำคัญของฝ่ำยจัดกำร รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในกำรก�ำกับดูแล 
ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรว่ำเป็นไปตำมเป้ำ
หมำยที่วำงไว้ทั้งระยะสั้น และระยะยำว

กรรมกำรของบริษัททุกท่ำนเป็นบุคคลผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดย
บคุคลทีร่บักำรเสนอเปน็กรรมกำรจะตอ้งผำ่นกระบวนกำรสรรหำทีโ่ปรง่ใส
โดยคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอเป็นกรรมกำรที่
ผำ่นควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรจะไดร้บักำรบรรจเุปน็ระเบยีบวำระ
กำรประชุม เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเปิดเผยประวัติ คุณวุฒิ 
ประสบกำรณ์ และกำรถือหุ้นในบริษัทของกรรมกำรทุกท่ำนในรำยงำน
ประจ�ำปี

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กำรแตง่ตัง้กรรมกำรของบรษิทัเปน็ไปตำมมตทิีป่ระชมุสำมญัผูถ้อื

หุ้น โดยผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
สรรหำและคณะกรรมกำรบรษิทัตำมล�ำดบั ตลอดจนเปน็ไปตำมขอ้บงัคบั
ของบริษัท โดยมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย กรรมกำรอย่ำงน้อย 5 ท่ำน 
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษัท มีจ�ำนวน 8 ท่ำน 
ประกอบด้วย
-  กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร 3 ท่ำน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50  
ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยมีกรรมกำรที่เป็นอิสระ 3 ท่ำน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 37.50 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่มำก
พอที่จะสำมำรถสร้ำงกลไกถ่วงดุลอ�ำนำจภำยในคณะกรรมกำรบริษัท 
-   กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 2 ท่ำน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25

คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดเป็นนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้
บริหำรมีกำรประชุมกันเองตำมควำมจ�ำเป็น เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ 
เกี่ยวกับกำรจัดกำร โดยไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร หรือฝ่ำยบริหำร
เข้ำร่วมกำรประชุม รวมทั้งมีนโยบำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วม
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ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกรรมกำรบริษัทจะปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะ
ตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่ำงเป็นอิสระ และมีกำรถ่วงดุลที่เหมำะสม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทมีกำรก�ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไว้อย่ำง

เป็นทำงกำรล่วงหน้ำตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมกำรทรำบก�ำหนดกำร
ดังกล่ำว โดยก�ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง ในกรณี
จ�ำเป็นเร่งด่วน อำจมีกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรเพ่ิมเติมตำม
ควำมเหมำะสม และเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ี
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท บริษัท
จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งก�ำหนดวำระกำรประชุมที่ชัดเจนและ
เอกสำรประกอบกำรประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมกำรบริษัท
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมเป็นเวลำอย่ำงน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรได้
มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม กำรประชุมแต่ละ
ครั้งใช้เวลำประมำณ 1 - 3 ชั่วโมง และกรรมกำรทุกคนมีโอกำสอภิปรำย
และแสดงควำมเห็นอย่ำงเปิดเผย โดยมีประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นผู้
ประมวลควำมเห็นและข้อสรุปที่ได้จำกที่ประชุม ในกรณีที่กรรมกำรท่ำน
ใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงมีนัยส�ำคัญในเรื่องที่ก�ำลังพิจำรณำจะต้องออก
จำกกำรประชมุและงดออกเสยีงระหวำ่งกำรพจิำรณำในเรือ่งน้ันๆ  ซึง่ใน
กำรประชมุแตล่ะครัง้มกีำรจดบนัทกึกำรประชมุเปน็ลำยลกัษณอ์กัษร และ
น�ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำรำ่งรำยงำนกำรประชมุดังกลำ่ว  
ก่อนท�ำกำรรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรในกำรประชุมครั้งต่อไป โดย
ประธำนกรรมกำรบรษิทัและเลขำนกุำรบรษิทั ส�ำหรบัเอกสำรทีจ่ดัเกบ็จะมี
ท้ังบันทกึกำรประชมุซึง่จดัเกบ็อยูใ่นรูปแบบแฟม้ขอ้มูลทีเ่ปน็ตน้ฉบบั และ
แฟม้อิเลค็ทรอนคิสซ์ึง่รวมถงึเอกสำรทีป่ระกอบวำระกำรประชมุด้วย เพือ่

ควำมสะดวกส�ำหรบักรรมกำรและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสำมำรถตรวจสอบอำ้งองิได ้ 
ในปี 2556 คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรประชุมจ�ำนวน 6 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษทัมีมตเิหน็ชอบแบบประเมนิผลคณะกรรมกำร

บริษัทท้ังคณะ เพื่อใช้ในกำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท 
โดยใหก้รรมกำรบรษิทัประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนโดยตนเองทกุป ีเพือ่คณะ
กรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำทบทวนผลงำน ประเดน็และอปุสรรคตำ่งๆ ใน
รอบปีที่ผ่ำนมำ พร้อมทั้งจัดท�ำสรุปผลกำรประเมินกรรมกำรบริษัท เพื่อ
คณะกรรมกำรบริษัทจะน�ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสทิธภิำพมำกขึน้ นอกจำกนี ้บรษิทัยงัมกีำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำน
ของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ทัง้น้ีรวมถงึกำร
ประเมินและแบบกำรประเมินผลคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)
บริษัทจัดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งใหม่  

เพื่อให้กรรมกำรใหม่ได้รับทรำบนโยบำยธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง อำทิ โครงสร้ำงเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลกำรด�ำเนินงำน รวมทั้ง
กฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับกำรเป็น
กรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย

1. พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
2. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน
3 . หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
   หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
4. คู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท
5. คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.
6 . ข้อแนะน�ำกำรให้สำรสนเทศส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
7. หนังสือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
8 . หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
9 . รำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฉบับภำษำไทย และภำษำอังกฤษ และ 
   CD-Rom
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ชื่อ - นามสกุล หลักสูตร

1. นำงสำวพจนีย์  ธนวรำนิช -  Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011)
-  Audit  Committee Program (ACP 32/2010)
-  The Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2007)
-  The Role of Chairman Program (RCP 13/2006)
-  Directors Certification Program (DCP 17/2002)
-  Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2013)

2. นำยสุวิทย์  จินดำสงวน -  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)
-  Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)

3. นำยนรรัตน์  ลิ่มนรรัตน์ -  Directors Certification Program (DCP - initial)
-  Finance for Non-Finance Director (FND - 2004)

4. นำยฐำปน  สิริวัฒนภักดี -  Directors Accreditation Program (DAP 10/2004)

5. นำยปณต  สิริวัฒนภักดี -  Directors Certification Program (DCP 46/2004)
-  Finance for Non-Finance Director (FND10/2004)

6. นำยสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร -  Directors Certification Program (DCP 26/2003)
-  DCP Refresher Course  (2/2005)

7. นำยธนพล  ศิริธนชัย -  Directors Certification Program (DCP 39/2004)
-  Directors Accreditation Program (DAP 10/2004)
-  Audit Committee Program (ACP 39/2012)

8. นำยวรวรรต  ศรีสอ้ำน -  Directors Certification Program (DCP 178/2013)
-  Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2014)

การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบรษัิทใหค้วำมส�ำคญัและสง่เสรมิกำรเขำ้รว่มสมัมนำหลกัสตูรท่ีเกีย่วขอ้งกบักำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัหิน้ำที่

กรรมกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกรรมกำรบริษัทเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เพื่อน�ำควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์มำพัฒนำบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยที่จะไม่ให้กรรมกำร   

ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบรษิทั ใชโ้อกำสจำกกำรเปน็กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
และพนกังำนแสวงหำประโยชนส์ว่นตน  ซึง่ก�ำหนดไวใ้นคูม่อืจรรยำบรรณ
ทำงธุรกจิ ถงึขอ้ปฏบิตัสิ�ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบรษิทั 
ให้หลีกเลี่ยงกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อำจก่อให้เกิดควำมขัด
แย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำรำยกำรดังกล่ำว
เพื่อประโยชน์ของบริษัท  คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรำคำและเงื่อนไข
เสมือนท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก โดยกรรมกำรหรือพนักงำนที่มีส่วน
ไดเ้สยีในรำยกำรนัน้จะตอ้งไมม่สีว่นในกำรพจิำรณำอนมุตั ิและในกรณท่ีี
เขำ้ขำ่ยเปน็รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัภำยใตป้ระกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย จะตอ้งปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และกำรเปดิเผยขอ้มลู
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่ำงเคร่งครัด

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัทมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท อย่ำงโปร่งใส ซื่อสัตย์ 

มีคุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม และสิ่ง
แวดล้อม รวมทั้ง ส่งเสริม พัฒนำ และเคำรพกำรไม่ล่วงละเมิดกำรสรร
สร้ำงงำนอันเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือ ลิขสิทธิ์ ตลอดจนไม่เกี่ยวข้อง
กับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยที่จะไม่กีดกัน หรือ
ไม่เลอืกปฏบิตัติอ่ผูห้นึง่ผูใ้ด และจะด�ำเนนิกำรเพือ่รับประกนัวำ่ พนกังำน
จะมีสิทธิในด้ำนควำมปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถำนที่ท�ำงำนท่ีปลอดภัย 
สะอำด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปรำศจำกกำรล่วงละเมิด หรือกำร
ข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักควำมยุติธรรม และจริงใจในกำรบริหำร
จัดกำรเกี่ยวกับ ค่ำจ้ำง ผลประโยชน์ต่ำงๆ และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนอื่นๆ 
รวมทัง้ไมใ่ชแ้รงงำนเดก็ หรือแรงงำนบงัคบั และไม่มีกำรใชม้ำตรกำรด้ำน
ระเบียบวินัย  ในกำรลงโทษทำงกำย กำรคุกคำม กำรกระท�ำรุนแรง หรือ
กำรข่มเหงทำงกำย จิตใจ หรือทำงวำจำ และจะด�ำเนินกำรเพื่อรับรอง
โอกำสที่เท่ำเทียมกันส�ำหรับผู้ร่วมงำนทุกคน โดยนโยบำยดังกล่ำวข้ำง
ตน้คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้�ำหนดเปน็ขอ้พงึปฏบิตัไิวใ้นคูม่อืจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจ เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน สะดวกแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนของบริษัท ในกำรรับทรำบถึงแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติ
ควบคู่กับไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท รวมทั้งได้ก�ำหนดให้เป็น
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน
ที่จะต้องรับทรำบ ท�ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อปฏิบัติ
ตำมที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือจรรยำบรรณทำงธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด โดยให้ผู้

บังคับบัญชำทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดี และมีหน้ำที่ส่งเสริม
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมข้อประพฤติปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ และจัดให้
มีกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ ของพนักงำนเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมข้อประพฤติปฏิบัติและกำรกระท�ำผิดอื่นๆ อย่ำงรอบคอบและเป็น
ควำมลับ เพื่อเป็นกำรปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกกล่ำวหำและผู้แจ้งเบำะแส
ในกำรกระท�ำผิด

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่

ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน กำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกกำรตรวจสอบและ
ถ่วงดุลในกำรปกป้องรักษำและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของ 
บรษิทัฯ มฝีำ่ยตรวจสอบภำยในท�ำหนำ้ทีต่รวจสอบกำรปฏิบตังิำนของทกุ
หนว่ยงำนใหเ้ปน็ไปตำมระเบยีบทีว่ำงไว ้ รวมทัง้ประเมนิประสิทธภิำพและ
ควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยใน  ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท�ำหน้ำที่ตรวจสอบและ
ถว่งดุลได้อยำ่งเตม็ท่ี และให้รำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบเปน็
ประจ�ำตำมเวลำที่ก�ำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยง  
ในปี 2555 คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยสมำชิกผู้บริหำรระดับสูงที่เป็นผู้แทนจำกสำย
งำนต่ำงๆ ในกำรท�ำหน้ำที่ช่วยคณะกรรมกำรบริษัทดูแลกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม และ
มีหนำ้ท่ีด�ำเนนิกำรเพือ่ให้ม่ันใจวำ่บรษิทัฯ  มีกำรบรหิำร และจดักำรควำม
เสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ  ซึ่งรวมถึงกำรก�ำหนด ประเมิน ป้องกัน ลด และ
ตดิตำมควำมเสีย่ง โดยมกีำรส�ำรวจควำมเสีย่งเปน็รำยเดอืน  และรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำสเป็นอย่ำงน้อย  พร้อมทั้งจัดให้มี
ระบบเตือนควำมเสี่ยง (warning system) และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริหำร และ/หรือ คณะกรรมกำรบริษัททันที เมื่อระดับควำมเสี่ยงอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ องค์ประกอบสมำชิก  ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ ตำมรำยละเอียดในหัวข้อกำรจัดกำร

รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบในรำยงำนกำรเงินรวม

ของบรษิทัและบรษิทัย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงนิท่ีปรำกฏในรำยงำน
ประจ�ำปี ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำร
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ตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ถูกต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มี
กำรใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ  รวมทั้ง 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมเห็นไว้ในรำยงำนควำมรับผิดชอบของ 
คณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิคูก่บัรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทมีนโยบำยด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล ควำมโปร่งใส รำยงำน

ทำงกำรเงิน และกำรด�ำเนินงำน โดยก�ำหนดข้อปฏิบัติในกำรเปิดเผย
สำรสนเทศทำงกำรเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบกำร 
ของบริษัทท่ีถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำอย่ำง
สม่�ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และบุคคล
ท่ัวไป คณะกรรมกำรบริษัทดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อบังคับ 
และระเบียบท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูล และควำมโปร่งใส
อย่ำงเคร่งครัด เมื่อกรรมกำร หรือผู้บริหำรมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรซื้อ
ขำยหุ้นตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ได้มีกำรรำยงำนข้อมูลให้กับฝ่ำยก�ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำนทรำบตลอดเวลำโดยเคร่งครัด และตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมำ  
กรรมกำร และผูบ้รหิำรรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย ์ และเปดิเผยสว่น
ไดเ้สยีของตน และผูเ้กีย่วขอ้ง ตอ่คณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี ้ เพือ่ให้ม่ันใจ
ว่ำกรรมกำร ผู้บริหำร สำมำรถบริหำร และด�ำเนินกิจกำรด้วยควำมซื่อ 
สัตย์สุจริต มีควำมชัดเจน โปร่งใส และมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้
ลงทุนทั่วไป เกิดควำมเชื่อมั่นในผู้บริหำรของบริษัท

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทตำม

ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ทีม่คีวำมถกูต้องครบถ้วน 
โปร่งใส  สม�ำ่เสมอ  ทันเวลำ และทัว่ถงึผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ  ทัง้ในทำงตรง  
และทำงอ้อมมำโดยตลอด โดยมอบหมำยให้ผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และมีควำมเข้ำใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี ท�ำหน้ำที่เป็นนักลงทุน 
สัมพันธ์ และนอกจำกนี้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ และผูช่้วยกรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ สำยงำนกำรเงนิและบญัช ี มหีน้ำ
ที่สื่อสำรโดยตรงกับผู้ถือหุ้น  นักลงทุน และนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ทั้งใน  
และต่ำงประเทศ โดยจัดให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนิน
กจิกำร และตอบข้อซกัถำมต่ำงๆ เกีย่วกบับริษทัให้แก่นกัลงทนุ  และเผย

แพร่ข่ำวประชำสมัพนัธ์ (Press Release) นอกเหนอืจำกกำรเปิดเผยข้อมลู
เกีย่วกบัสำรสนเทศต่ำงๆ แจ้งต่อตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  และ
ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ บรษิทั (www.univentures.co.th) ทีบ่รษิทัปรบัปรงุข้อมลู
ให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ  เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบั
กจิกรรมของบรษิทัได้รบัรูข้้อมลูของบรษิทัทีเ่ป็นปัจจบุนัอย่ำงเท่ำเทยีมกนั   
นอกจำกนีบ้รษิทัได้จดัให้มนีกัลงทนุสมัพนัธ์ เพือ่เป็นตวัแทนในกำรสือ่สำร
กบัผูล้งทนุ ผูถ้อืหุน้ นกัวเิครำะห์หลกัทรพัย์  และหน่วยงำนอืน่ท่ีเกีย่วข้อง  
โดยสำมำรถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ :  
    นำยสิทธิชัย  เสรีพัฒนะพล
    ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกำรเงินและบัญชี
    บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด ( มหำชน ) 
    57 ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ 
    แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
    หมำยเลขโทรศัพท์ : 0 2643 7100  เบอร์แฟกซ์ : 0 2256 0639
    Email address: investor_relations@univentures.co.th

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำ

ตอบแทนและสรรหำ เป็นผู้พิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร 
กรรมกำรชุดย่อย และฝ่ำยบริหำรระดับสูงของบริษัท และเพื่อเป็นกำร
จูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพตำมที่บริษัทฯต้องกำร และอยู่ใน
ลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน 
คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับ
ค่ำตอบแทนเพิม่ท่ีเหมำะสม  สว่นกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร และฝำ่ยบรหิำร
ควรได้รบัค่ำตอบแทนท่ีเชือ่มโยงกบัผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ และผล
กำรปฏบัิตงิำนของกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรแตล่ะคน เพือ่ให้เกิดกำรก�ำกบั
ดูแลที่ดีตำมหลักกำรที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด รวมทั้ง
หลกักำรปฏบัิตท่ีิดีท่ียอมรบัในระดับสำกล โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรเปน็
ไปตำมมติที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รำยละเอียด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรในปี 2556 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่ำ
ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรแล้ว
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ประจำาปี 2556

หมำยเหตุ :  *นำงอรฤดี ณ ระนอง ได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร / ประธำนอ�ำนวยกำร / กรรมกำรบริหำร เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2556
           **นำยวรวรรต ศรีสอ้ำน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนำยน 2556

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ประจำาปี 2556 สิ้นสุด  ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเหตุ *เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำากัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำากัด (มหาชน) จำานวน 1,262,010,305 หุ้น และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี
           และนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นบริษัท อเดลฟอส จำากัด รวมกันร้อยละ100 
          **นางอรฤดี ณ ระนอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้อง

ต้น โดยพิจำรณำถึงคุณสมบัติควำมเป็นอิสระ สำมำรถสอบทำนงบกำร
เงินเสร็จตำมก�ำหนดเวลำ มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญของกำรให้บริกำร
สอบบัญชี ตลอดจนเข้ำใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสนอควำมเห็นให้
คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำเพือ่น�ำเสนอขออนมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญชใีน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้กับบริษัท 
เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ำกดั ในรอบปบีญัช ี2556 มจี�ำนวนเงนิรวม  

กรรมการบริษัท จ�านวนหุ้นที่ถือครอง( UV )

1. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช -

2. นำยสุวิทย์ จินดำสงวน -

3. นำยนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ -

4. นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี 631,005,153 หุ้น*

5. นำยปณต สิริวัฒนภักดี 631,005,152 หุ้น*

6. นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร -

7. นำงอรฤดี ณ ระนอง** -

8. นำยธนพล ศิริธนชัย -

2,600,000* บำท ประกอบด้วยค่ำสอบบัญชีของบริษัท จ�ำนวน  810,000 
บำท และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1,790,000* บำท

ในรอบปบีญัชทีีผ่ำ่นมำ บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มไิดจ้ำ่ยคำ่ตอบแทน
ของงำนบริกำรอื่นให้กับผู้สอบบัญชี บุคคล หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้
สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่ำใช้จ่ำย
ในอนำคตอันเกิดจำกกำรตกลงท่ียังให้บริกำรไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี
ที่ผ่ำนมำ

หมายเหต ุ*ไมร่วมคา่สอบบญัชขีองกลุม่บรษิทั แผน่ดนิทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอป
เม้นท์ จำากัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด

คณะกรรมการ
บริษัท 
(6 ครั้ง)

คณะกรรม
การตรวจสอบ

(5 ครั้ง)

คณะกรรมการ
พิจารณาค่า
ตอบแทนและ
สรรหา (1 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร (11 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลบรรษัท
ภิบาล (1 ครั้ง)

1. นำงสำวพจนีย์ ธนวรำนิช 6 5 1 - -

2. นำยสุวิทย์ จินดำสงวน 6 5 - 1

3. นำยนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ 6 5 1 - 1

4. นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี 6 - 1 - -

5. นำยปณต สิริวัฒนภักดี 6 - 1 11 1

6. นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 6 - - 11 -

7. นำงอรฤดี ณ ระนอง* 3 - - 6 -

8. นำยธนพล ศิริธนชัย 6 - - 11 -

9. นำยวรวรรต ศรีสอ้ำน** 3 - - 5 1
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รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันท่ีสำาคัญกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในปี 2556 และ 2555 ดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทให้เงินกู้ยืมกับบริษัทร่วม                                                                                                                หน่วย : พันบำท

(2) บริษัทได้รับรายได้ดอกเบี้ยรับจากบริษัทร่วม                                                                                               หน่วย : พันบำท

(3) บริษัทมีดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทร่วม                                                                                                   หน่วย : พันบำท

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก เอกสารแนบงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีอนุญาต

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทได้ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตำมสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตำมเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป  
ซึ่งเป็นกำรบริหำรจัดกำรทำงธุรกิจตำมปกติ รวมทั้งรำยกำรดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และบริษัทฯได้เปิดเผยภำระผูกพันและ
รำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ด้วยแล้ว

ปี บริษัทร่วม
ลักษณะความ
สัมพันธ์กับ

บริษัท

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%)
ยอดยกมา ให้กู้เพิ่ม

ช�าระคืน
ระหว่าง
งวด

ยอดคง
เหลือ

2556

บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่
อินเตอร์เนชั่นแนล

กรรมกำร
ร่วมกัน

9 6,500 - - 6,500

บจก. สหสินวัฒนำ โคเจนเนอเรชั่น บริษัทร่วมของ
บริษัทย่อย

8 740 - - 740

บจก. นอร์ท สำธร โฮเต็ล MLR-1%-MLR-0.25% 169,165 60,185 - 229,350

บริษัทร่วม
ลักษณะความสัมพันธ์

กับบริษัท
ดอกเบี้ยรับ ปี 2556 ดอกเบี้ยรับ ปี 2555

บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมกำรร่วมกัน 855 619

บจก. สหสินวัฒนำ โคเจนเนอเรชั่น
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย

59 59

บจก. นอร์ท สำธร โฮเต็ล 14,894 789

บริษัทร่วม
ลักษณะความสัมพันธ์

กับบริษัท
ดอกเบี้ยค้างรับ ปี 2556 ดอกเบี้ยค้างรับ ปี 2555

บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล กรรมกำรร่วมกัน 1,164 1,164

บจก. สหสินวัฒนำ โคเจนเนอเรชั่น
บริษัทร่วมของบริษัทย่อย

305 246

บจก. นอร์ท สำธร โฮเต็ล 41,964 27,070

รายการระหว่างกัน72

รายงานประจำาปี 2556



   เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยก�ำหนดอ�ำนำจของผู้อนุมัติตำม
   วงเงินและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียในรำยกำรดังกล่ำวจะต้องไม่เป็น
   ผู้อนุมัติ
 •  กรณีที่รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่ำเข้ำเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจำกผู้
   ถือหุ้นโดยใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์
   ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ซึ่งฐำนในกำรค�ำนวณ
   คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วน
   ได้ส่วนเสียเกณฑ์ดังกล่ำวจึงไม่เป็นปัญหำกับองค์ประชุมและคะแนน
   เสียง)

นโยบายหรอืแนวโน้มการทำารายการระหวา่งกนัในอนาคต
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทท่ีเกิดขึ้นและอำจเกิดขึ้นต่อไปใน

อนำคตจะเป็นรำยกำรท่ีด�ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติทั่วไป โดยไม่มี
กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง โดยบริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำตรวจสอบให้
ควำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำร
ท�ำรำยกำร พร้อมท้ังเปิดเผยชนิดมูลค่ำและเหตุผลในกำรท�ำรำยกำรต่อ
ผูถ้อืหุน้ตำมขอ้ก�ำหนดของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยโดยเครง่ครดั เพือ่
ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับกำรดูแลผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม
และเท่ำเทียมกันตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รำยกำรระหว่ำงกันข้ำงต้นเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เนื่องจำก

เป็นรำยกำรด�ำเนินกำรทำงธุรกิจตำมปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ ซึ่งใช้เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป และสำมำรถค�ำนวณค่ำตอบแทนได้จำก
ทรัพย์สินหรือมูลค่ำอ้ำงอิง ซึ่งเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

นอกจำกจะก�ำหนดอ�ำนำจของผู้อนุมัติตำมวงเงินที่ก�ำหนดแล้ว 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่
ต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัทตำมกฎระเบียบของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีควำมเห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกัน
ดงักลำ่วเป็นไปตำมเง่ือนไขปกตขิองธรุกจิ ทัง้นีข้อ้มลูรำยละเอยีดรำยกำร
ระหว่ำงกันได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2556

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรอนุมัติและด�ำเนินกำร

รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ดังน้ี
 •  กำรด�ำเนินธุรกรรมที่พิจำรณำแล้วว่ำเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำม
   หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องมีกำรปฏิบัติ 
   ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำน
   คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อย่ำงถูกต้อง
   ครบถ้วน รวมทั้งผ่ำนกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบใน
   กรณีที่ต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท
 •  รำยกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เช่น 
   เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ กำรให้กู้ยืม จะต้องได้รับผลตอบแทน
   ตำมอัตรำตลำด
 •  กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับ
   อนุญำตให้เข้ำร่วมประชุมในเรื่องนั้น
 •  กรณีเป็นรำยกำรที ่เกี ่ยวโยงกันประเภทรำยกำรธุรกิจปกติหรือ
   รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ในอ�ำนำจอนุมัติของฝ่ำยบริหำรให้
   ใช้รำคำและเงื่อนไขเช่นเดียวกับกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก 
   และหำกไม่มีรำคำดังกล่ำว บริษัทจะพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำ
   สินค้ำหรือบริกำรกับบุคคลภำยนอกภำยใต้เงื ่อนไขที่เหมือนหรือ
   คล้ำยคลึงกัน หรืออำจใช้ประโยชน์จำกรำยงำนของผู้ประเมินอิสระ
   ซึ่งว่ำจ้ำงโดยบริษัทมำท�ำกำรเปรียบเทียบรำคำส�ำหรับรำยกำร
  ระหว่ำงกันที่ส�ำคัญ เพื่อมั่นใจว่ำรำคำดังกล่ำวสมเหตุสมผล และ 
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คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีร่บัผดิชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงนิของ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด ( มหำชน )  และ บริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูล 
สำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี และในงบกำรเงิน 
ของบริษัท ซึ่งรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีท่ีรับรองทั่วไป ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ.2543 และ  
ตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 โดยได้มีกำรเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสม และถือปฏิบัติ
อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
ทั่วไป   ทั้งนี้ งบกำรเงินดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบ  และให้ควำมเห็น
อย่ำงไม่มีเงื่อนไขจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมกำรบรษิทัท�ำหน้ำทีก่�ำกบัดแูล และพฒันำบรรษทัภบิำล 
โดยได้จัดให้มี และด�ำรงไว้ซึ่งระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ 
มีกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้อง  
ครบถ้วน ทันเวลำ และเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือ
กำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส�ำคัญ นอกจำกนี้ เพื่อให้มีกำร
ทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง และ
สอบทำนระบบกำรท�ำงำนอย่ำงสม�ำ่เสมอ คณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งตัง้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ เป ็นอิสระ  

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
ประธำนกรรมกำร

ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล และประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน และกำร
ตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลเชื่อถือได้ ทั้งน้ี  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แสดงควำมเห็นต่อเรื่องดังกล่ำวปรำกฏ 
ในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบทีไ่ด้แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีน้ีแล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษัท และบริษัทย่อย และกำรตรวจสอบภำยในโดยรวมของบริษัทอยู่
ในระดับที่น่ำพอใจ  สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลว่ำ รำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ได้แสดงฐำนะกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำน
อย่ำงถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญแล้ว  
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รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท เลิศรัฐการ จำากัด 

บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำากัด* 

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำากัด 

กองทุนรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี้* 

ชื่อย่อ   LRK
ประเภทธุรกิจ  ลงทุน และพัฒนำอสังหำริมทรัพย์  
  โครงกำร ปำร์ค เวนเชอร์ เพื่อรำยได้  
  ค่ำเช่ำจำกส�ำนักงำน และโรงแรม 
เว็บไซต์  www.univentures.co.th 
เลขทะเบียนบริษัท  010550094052
สถานที่ตั้งส�านักงาน  เลขที่ 57 ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์   
  ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี   
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์   0 2643 7100
โทรสาร   0 2255 9417
ทุนจดทะเบียน  600,000,000 บำท
จ�านวนหุ้น  60,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  10 บำท
ทุนช�าระแล้ว  600,000,000 บำท
สัดส่วนการถือหุ้น  100 %   

ชื่อย่อ   GUL
ประเภทธุรกิจ  พัฒนำอสังหำริมทรัพย์โครงกำร
                           อำคำรที่พักอำศัยเพื่อขำยประเภท
                   คอนโดมิเนียม 
เว็บไซต์  www.grandunity.com 
เลขทะเบียนบริษัท  0105533024696
สถานที่ตั้งส�านักงาน  เลขที่ 57 ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์   
  ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี   
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์   0 2643 7171
โทรสาร   0 2253 3263
ทุนจดทะเบียน  244,049,400 บำท
จ�านวนหุ้น  24,404,940 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  10 บำท
ทุนช�าระแล้ว  244,049,400 บำท
สัดส่วนการถือหุ้น  99.98 %   

หมำยเหตุ *ถือหุ้น บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จ�ำกัด ทำงอ้อม ผ่ำน บริษัท แกรนด์ 
ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ�ำกัด

ชื่อย่อ   GUD
ประเภทธุรกิจ  พัฒนำอสังหำริมทรัพย์โครงกำร
                           อำคำรที่พักอำศัย เพื่อขำยประเภท
                           คอนโดมิเนียม 
เว็บไซต์  www.grandunity.com.com 
เลขทะเบียนบริษัท  0105544087228
สถานที่ตั้งส�านักงาน  เลขที่ 57 ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์   
  ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี   
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์   0 2643 7171
โทรสาร   0 2253 3263
ทุนจดทะเบียน  600,000,000 บำท
จ�านวนหุ้น  60,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  10 บำท
ทุนช�าระแล้ว  600,000,000 บำท
สัดส่วนการถือหุ้น  100 %   

ชื่อย่อ   KRF
ประเภทธุรกิจ  กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ 
เว็บไซต์  - 
เลขทะเบียนบริษัท  11/2542
สถานที่ตั้งส�านักงาน  เลขที่ 989 อำคำรสยำมทำวเวอร์ ชั้น 24        
                           ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน 
                           เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์   0 2659 8847
โทรสาร   0 2659 8864
จ�านวนหน่วยลงทุน  557,343 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้  10 บำท
ทุนช�าระแล้ว  2,082,656 บำท
สัดส่วนการถือหุ้น  98.88 %

หมำยเหตุ *กองทุนรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี้ ได้ช�ำระบัญชีเมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 
2556 รำยละเอียดปรำกฎตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2556
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บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำากัด 

บริษัท ไทย – ไลซาท จำากัด 

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำากัด 

ชื่อย่อ   UVAM
ประเภทธุรกิจ  ให้บริกำรบริหำรอำคำร กำรลงทุน
                           และกำรจัดกำร 
เว็บไซต์  www.univentures.co.th 
เลขทะเบียนบริษัท  0105541027224
สถานที่ตั้งส�านักงาน  เลขที่ 57 ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์   
  ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี   
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์   0 2643 7100
โทรสาร   0 2255 9417
ทุนจดทะเบียน  22,310,000 บำท
จ�านวนหุ้น  2,231,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  10 บำท
ทุนช�าระแล้ว  22,310,000 บำท
สัดส่วนการถือหุ้น  100 %   

ชื่อย่อ   TL
ประเภทธุรกิจ  จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สังกะสีอ๊อกไซด์
                           และเคมีภัณฑ์อื่นๆ 
เว็บไซต์  www.univentures.co.th 
เลขทะเบียนบริษัท  0105515006258
สถานที่ตั้งส�านักงาน  เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ต�ำบลสำมบัณฑิต 
                           อ�ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
                           13210
โทรศัพท์   0 2643 7111
โทรสาร   0 3580 0977
ทุนจดทะเบียน  140,000,000 บำท
จ�านวนหุ้น  1,400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  100 บำท
ทุนช�าระแล้ว  140,000,000 บำท
สัดส่วนการถือหุ้น  100 %   

ชื่อย่อ   GOLD
ประเภทธุรกิจ  พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ด้ำนกำรพำณิชย์   
                           กำรโรงแรม และที่อยู่อำศัย 
เว็บไซต์  www.goldenlandplc.com 
เลขทะเบียนบริษัท  0107537002273
สถานที่ตั้งส�านักงาน  98 อำคำรสำทร สแควร์ ออฟฟิศ ทำวเวอร์ 
                           ชั้นที่ 36 ถนนสำทรหนือ แขวงสีลม
                           เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์   0 2620 6200
โทรสาร   0 2620 6222
ทุนจดทะเบียน  16,382,133,790 บำท
จ�านวนหุ้น  1,638,213,379 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  10 บำท
ทุนช�าระแล้ว  12,678,706,610 บำท
สัดส่วนการถือหุ้น  58.98 %   

ชื่อย่อ   EV
ประเภทธุรกิจ  ลงทุนในธุรกิจบริหำรและจัดกำรพลังงำน 
เว็บไซต์  www.univentures.co.th 
เลขทะเบียนบริษัท  0105548154680
สถานที่ตั้งส�านักงาน  เลขที่ 57 ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
                           ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
                           เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์   0 2643 7100
โทรสาร   0 2255 9417
ทุนจดทะเบียน  50,000,000 บำท
จ�านวนหุ้น                   5,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  10 บำท
ทุนช�าระแล้ว  27,500,000 บำท
สัดส่วนกำรถือหุ้น  79 %
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รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำากัด* 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 

บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด* 

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำากัด

ชื่อย่อ   SSC
ประเภทธุรกิจ  จัดหำและจ�ำหน่ำยพลังงำนให้ลูกค้ำ
                           กลุ่มอุตสำหกรรมและกลุ่มพำณิชยกรรม 
เว็บไซต์  - 
เลขทะเบียนบริษัท  0105548101268
สถานที่ตั้งส�านักงาน  เลขที่ 475 อำคำรสิริภิญโญ ชั้น 12 
                           ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท  
                           เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์   0 2201 3466-7
โทรสาร   0 2201 3465
ทุนจดทะเบียน  92,000,000 บำท
จ�านวนหุ้น  9,200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  10 บำท
ทุนช�าระแล้ว  92,000,000 บำท
สัดส่วนการถือหุ้น  20 %

หมำยเหต ุ*ถอืหุน้ ทำงออ้มผำ่น บรษิทั เอสโก ้เวนเจอร ์จ�ำกดั คดิเปน็รอ้ยละ 15.80

ชื่อย่อ   EEI
ประเภทธุรกิจ  ให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำด้ำนวิศวกรรม
                           กำรจัดกำรและอนุรักษ์พลังงำน 
เว็บไซต์  www.eei.co.th 
เลขทะเบียนบริษัท  0105542011771
สถานที่ตั้งส�านักงาน  เลขที่ 475 อำคำรสิริภิญโญ ชั้น 12 
                           ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท  
                           เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์   0 2201 3466-7
โทรสาร   0 2201 3465
ทุนจดทะเบียน  26,000,000 บำท
จ�านวนหุ้น  2,600,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  10 บำท
ทุนช�าระแล้ว  26,000,000 บำท
สัดส่วนการถือหุ้น  30.59 %   

ชื่อย่อ   SSB
ประเภทธุรกิจ  จัดหำและจ�ำหน่ำยพลังงำนให้ลูกค้ำ
                           กลุ่มอุตสำหกรรมและกลุ่มพำณิชยกรรม 
เว็บไซต์  - 
เลขทะเบียนบริษัท  0105550089211
สถานที่ตั้งส�านักงาน  เลขที่ 475 อำคำรสิริภิญโญ ชั้น 12 
                           ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท  
                           เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์   0 2201 3466-7
โทรสาร   0 2201 3465
ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บำท
จ�านวนหุ้น  1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  10 บำท
ทุนช�าระแล้ว  10,000,000 บำท
สัดส่วนการถือหุ้น  20 %   

หมำยเหต ุ*ถอืหุน้ ทำงออ้มผำ่น บรษิทั เอสโก ้เวนเจอร ์จ�ำกดั คดิเปน็ร้อยละ 15.80

ชื่อย่อ   UVC
ประเภทธุรกิจ  ให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
                           กำรบริหำรงำนพัฒนำโครงกำรและ
                            กำรลงทุน 
เว็บไซต์  www.univentures.co.th 
เลขทะเบียนบริษัท  0105543041526
สถานที่ตั้งส�านักงาน  เลขที่ 57 ปำร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
                           ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
                           เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์   0 2643 7100
โทรสาร   0 2255 9417
ทุนจดทะเบียน  2,500,000 บำท
จ�านวนหุ้น  250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  10 บำท
ทุนช�าระแล้ว  2,500,000 บำท
สัดส่วนการถือหุ้น  100 % 
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บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำากัด 

ชื่อย่อ   FS
ประเภทธุรกิจ  ตัวแทนจ�ำหน่ำยเครื่องบันทึกเวลำ
                           และอุปกรณ์ควบคุมระบบจอดรถ 
เว็บไซต์  www.forwardsystem.co.th 
เลขทะเบียนบริษัท  0105539131397
สถานที่ตั้งส�านักงาน  เลขที ่888/222-224 อำคำรมหำทนุพลำซำ่ 
                           ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
                           เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์   0 2643 7222
โทรสาร   0 2255 8986-7
ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บำท
จ�านวนหุ้น  500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  10 บำท
ทุนช�าระแล้ว  5,000,000 บำท
สัดส่วนการถือหุ้น  99.99 %   
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