การถือหลักทรัพย์ UV
ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในรอบบัญชีปี 2561 มีดังนี้
ชื่อ

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

จ�ำนวนหุ้น
ที่เปลี่ยนแปลงใน
ณ
ณ
รอบบัญชี
30 กันยายน 30 กันยายน
ปี 2561
2560

สัดส่วน
การถือหุ้น
ใน UV (%)

2561

กรรมการบริษัท

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายปณต สิริวัฒนภักดี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสุวิทย์ จินดาสงวน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวรวรรต ศรีสอ้าน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
631,005,153* 631,005,153*
กรรมการ
631,005,152* 631,005,152*
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
-

-

-

0
0
-

33.01*
33.00*
-

-

-

ผู้บริหาร

1. นายก�ำพล ปุญโสณี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายกรธวัช กิ่งเงิน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ชื่อ

3. นายวิชัย มหัตเดชกุล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นางสาวปรารถนา อุดมสิน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ต�ำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ผู้อ�ำนวยการ
-

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

จ�ำนวนหุ้น
ที่เปลี่ยนแปลงใน
ณ
ณ
รอบบัญชี
30 กันยายน 30 กันยายน
ปี 2561

สัดส่วน
การถือหุ้น
ใน UV (%)

2560

2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ *ถือหุ้น UV ทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้น UV จ�ำนวน 1,262,010,305 หุ้น โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นบริษัท
อเดลฟอส จ�ำกัด ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00
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การก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษทั ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ผ่านการด�ำเนินการต่างๆ ดังนี้
1. มอบหมายกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั เข้าเป็นกรรมการในบริษทั 4. บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทมีการจัดท�ำบัญชีและรายงาน
ย่อยและบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน
ทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและมาตรฐานการบัญชี
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อให้เป็นตัวแทนบริษัทในการ
ที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวม
ก�ำหนดนโยบายและติดตามดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยและ
ได้ทันตามก�ำหนดเวลา
บริษทั ร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษทั ทัง้ นี้ การมอบหมาย
ตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและ 5. บริษัทส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน�ำหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทมาปฏิบัติอย่าง
บริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอ�ำนาจของฝ่ายจัดการ
เคร่งครัด เช่น แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่
การด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท
องค์กร (Corporate Social Responsibility : CSR)
รวมทั้งต้องรายงานผลการด�ำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญในด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุม 6. บริษัทก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทท�ำหน้าที่
ประเมินประสิทธิผลของการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริ ห ารเป็ น ประจ�ำทุ ก เดื อ นและต่ อ ที่ ป ระชุ ม
การควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และน�ำเสนอผล
คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ไตรมาส นอกจากนี้ เ มื่ อ บริ ษั ท ย่ อ ย
ที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
หรือบริษัทร่วมจะมีการขออนุมัติด�ำเนินการในเรื่องที่ส�ำคัญ เช่น
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทสี่ �ำคัญ การร่วมทุน การเพิม่ ทุน
และลดทุน เป็นต้น ต้องน�ำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย
3. บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กฎระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
เช่น การท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลเกีย่ วโยง การได้มาและจ�ำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ำรายการอื่นที่ส�ำคัญ ต้องมีการเปิดเผย
ข้อมูลและการท�ำรายการในท�ำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั

ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(Shareholders’ Agreement)
-ไม่มี-
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