เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน
2563) คณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาลของบริษัท ยูนิเวนเจอร์
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ได้มีการ
ประชุม 2 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาลแต่ละท่าน ดังนี้
• รศ.ธิตพิ นั ธุ์ เชือ้ บุญชัย
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
• นายสุวิทย์ จินดาสงวน
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
• นายปณต สิริวัฒนภักดี
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
• นายวรวรรต ศรีสอ้าน
เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง

ประธานกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล

สรุปการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ที่ส�ำคัญ ซึ่งได้ด�ำเนินการในรอบปีบัญชี 2563 ดังนี้
• รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับ
ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการต่างๆ ของ
บริ ษั ท โดยในปี 2563 ได้ พิ จ ารณาและน�ำเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั อนุมตั กิ ารแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้อง
กั บ พระราชก�ำหนดว่ า ด้ ว ยการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พ.ศ. 2563 ตลอดจนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการ
แก้ไขข้อบังคับบริษทั เกีย่ วกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
• เปรี ย บเที ย บนโยบายการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัทกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed
Companies 2017: CG Code) และหลักเกณฑ์ของโครงการ

ส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ประจ�ำ
ปี 2563 ซึง่ พบว่านโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ ดี ข องบริ ษั ท ในปั จ จุ บั น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก ปฏิ บั ติ แ ละ
แนวปฏิบัติ CG Code เป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้ อ มในองค์ ก รและบริ บ ททางธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท
ในปัจจุบัน
• ติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายก�ำกับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เช่น ด�ำเนินการปรับปรุง
ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ประจ�ำปี ตลอดจนติดตามให้บริษทั สือ่ สารนโยบาย
ก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน ให้พนักงานรับทราบอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยในปี 2563 บริษัท
จัดท�ำและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ ตาม
จรรยาบรรณธุรกิจให้ผบู้ ริหารและพนักงานเข้าทบทวนและท�ำความ
เข้าใจด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน PacD บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
รวมทั้งก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าท�ำแบบทดสอบ
ความรู้จรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทเผยแพร่ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
• ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี 2563 ของคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งรายคณะและ
รายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะ
กรรมการบริษัทรับทราบและเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปี

• สนับสนุนและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยติดตามให้บริษัท
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ และส่งค�ำถามเกีย่ วกับ
บริ ษั ท ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ�ำปี 2564
ตลอดจนดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส�ำคัญแก่ผู้ถือหุ้นตาม
เกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแลอย่างครบถ้วน ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์บริษทั ซึง่ เป็นช่องทาง
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้สะดวกอย่างเท่าเทียม
• ติดตามความคืบหน้าของผลการด�ำเนินงานตามแผนงานการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทได้ด�ำเนินการตามแผนงานที่วางไว้
• ด�ำเนินการทบทวนกฎบัตรและประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำ
ปี 2563 ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อน�ำผล
การประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากแบบประเมินมาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความมุง่ มัน่ ของบริษทั ในการด�ำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดประโยชน์สงู สุดของบริษทั
และผู้ถือหุ้น ควบคู่กับค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นแนวทางส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ
ส่งผลให้ในรอบปีบญ
ั ชี 2563 บริษทั ได้รบั ผลประเมิน “โครงการส�ำรวจ
การก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย” ที่ประเมินโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือสัญลักษณ์
“5 ดาว” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และได้รับการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

(รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย)
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลบรรษัทภิบาล

