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สารจากประธานกรรมการ 

พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์  
ประธานกรรมการ  

ในรอบ 12 เดือนของปี 2558 ท่ีผ่านมาน้ัน  ราคาถ่านหินในตลาดมีความผันผวนอย่างมาก เช่นเดียวกับราคาพลังงาน
ด้านนํ้ามัน ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัวส่งผลกระทบถึงโรงงานอุตสาหกรรมต้องลดกําลังการผลิต หรือ 
หลายรายหยุดกิจการ  คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงปัจจัยด้านลบเหล่าน้ีเป็นอย่างดีและมีการติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะแก่ฝา่ยบริหารในการดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว  ท้ังทางด้านการ
บริหารจัดการ เช่น การลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการชะลอการใช้งบลงทุนท่ีไม่
จําเป็น  ต้ังแต่ปลายปี 2557 

คณะกรรมการพร้อมท้ังฝ่ายบริหารจึงได้จัดทําแผนปฏิรูปบริษัทขึ้น โดยทําการทบทวนปรับกลยุทธ์ใหม่เพ่ิมประสิทธิ- 
ภาพในการบริหารจัดการต้นทุนและหารายได้เพ่ิมขึ้น  เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน จัดหาวัตถดุิบท่ีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม 
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า  บริษัทฯ ควบคุมค่าใช้จา่ยในการดําเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีไม่จําเป็น 

บริษัทฯ จะเผชิญความท้าทายต่างๆ มากมาย คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน พร้อมท่ีจะร่วมต่อสู้
เพื่อให้บริษัทฯ กลับมามีผลประกอบการท่ีดีขึ้นใหไ้ด ้

ท้ายน้ี ผมในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า สถาบันการเงิน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องท่ี

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาด้วยดี และขอยืนยันว่า ผมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานจะมุ่งม่ัน

ทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ออกมาดี มีกําไร 

�เราจะต้องปฏิรูปบริษัท  
เสริมประสิทธิภาพ เพ่ิมรายได้  

ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น  
เพ่ือบริษัทของเรา” 
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ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
ชื่อบริษัท บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ ่ เลขที่ 26/54-55 อาคารอรกานต์ ชั้น 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต  
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

ที่ตั้งคลงัสินค้า 1.  คลังสินค้าสวนสม้ 
 เลขที่ 88/8, 88/9 หมู่ 5 ตําบลสวนสม้ อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 
2.  คลังสินค้านครหลวง 
 เลขที่ 108 หมู่ 2 ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา 13260 

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000095 (เดิมเลขที่ 0107574700099) 

ทุนจดทะเบียน 76,727,032.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 153,454,064 หุ้น 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 76,727,032.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 153,454,064 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว ้ หุ้นละ 0.50 บาท 

โทรศัพท์ (+662) 655-7501-2 

โทรสาร (+662) 655-7503-4 

โฮมเพจ www.umspcl.com 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์

บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : (+662) 009-9389 

โทรสาร   : (+662) 009-9476 

 

ผู้สอบบัญช ี

บริษัท เคพเีอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญชี จํากัด 

นางศิริเพ็ญ สุขเจริญย่ิงยง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3636 

ชั้น 48 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์, เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 

โทรศัพท์ : (+662) 677-2000 

โทรสาร   : (+662) 677-2220-23  
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สารจากกรรมการผู้จดัการ 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และเพื่อนผูใ้ห้การสนับสนุน 
 
ปี 2558 ราคาถ่านหินโลกลดลงมากเป็นประวัติการณ์ จากอุปสงค์ท่ีอ่อนตัว ทําให้
เกิดภาวะถ่านหินล้นตลาด  โดยราคาถ่านหิน GAR 4,200 ได้ลดลงมาตํ่ากว่าระดับ 
27 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน การท่ีราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่ง
เป็นผลมาจากหลายปัจจัย แต่สาเหตุหลักๆ มาจากการท่ีสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่ง
ครองส่วนแบ่ง   อุปสงค์ถึง 50% ของตลาด ลดปริมาณการใช้ถ่านหินลง โดยสหรัฐฯ 
หันไปใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะ shale gas ท่ีถูกค้นพบในสหรัฐอเมริกาซึ่งมี
ต้นทุนถูกมาก และเป็นสาเหตุท่ีทําให้ราคานํ้ามันโลกตกลง นอกจากน้ีการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจจีน ประกอบกับแรงกดดันจากหน่วยงานกํากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ก็
ส่งผลให้จีนลดปริมาณการนําเข้าถ่านหินลงเป็นจํานวนมาก ซึ่งปัจจัยหลักดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบมาถึงตลาดถ่านหิน ทําให้เกิดการแข่งขันด้านราคาเพื่อช่วงชิงตลาดจน
นําไปสู่ภาวะถ่านหินล้นตลาดในปัจจุบัน 
 
 จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังจาก
ภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจและภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นในธุรกิจจําหน่าย
ถ่านหิน โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารไดทํ้าการปรับแผนกลยุทธ์ใน

การดําเนินธุรกจิ  โดยเร่ิมกลับมานําเขา้ถา่นหนิจากต่างประเทศอีกคร้ัง  และมุง่เน้นการขายถา่นคดัขนาดท่ีมกีําไรขัน้ต้นสูง ซึ่งรายได้ท่ี
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นรายได้ท่ีได้จากการขายถ่านหินท่ีนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ แก่ลูกค้าหลักท่ีเป็นลูกค้าเดิมของบริษัท ท้ังน้ีรายได้ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 78.24  มาจากการจําหน่ายถ่านหินถ่าน
คัดขนาด 

บริษัทยังคงมุ่งม่ันสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพื่อความม่ันคงของธุรกิจ และหาแนวทางสร้างความย่ังยืนในระยะ
ยาวให้แก่บริษัท รวมท้ังลดต้นทุนในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับโครงสร้างองค์กร วางกําลังคน ให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็น เพื่อให้บริษัทกลับมามีกําไรโดยเร็ว 

ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญและคํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนตลอดเวลา เราให้
ความใส่ใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน ในเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน มีการประชุมร่วมกับหน่วยภาครัฐ และ
ชุมชนท้องถิ่นตลอดเวลา 

ท้ายน้ีในนามของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) ข้าพเจ้าและพนักงานทุกคน จะร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหา

และอุปสรรคต่างๆ เพื่อนําพาบริษัทฯ ให้กลับมาแข็งแกร่งต่อไป 

 

 

นายวิชาย ช่ืนสุขสวัสดิ์ 

รักษาการ กรรมการผู้จดัการ 
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คณะกรรมการบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษา 
••••    ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2547 

••••    ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี 2544 

หลักสูตรอบรม 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 53/2548 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2547 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร 
วตท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556 

 

ประสบการณ์การทํางาน 
ม.ค. 55  ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร, บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
มิ.ย. 55  ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าทีแ่ละรองประธาน

กรรมการบริหาร, บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ 
มิ.ย. 56 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บมจ. พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย 

โฮลดิ้งส ์
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เลควูด แลนด ์
2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. เลควูด คันทรีคลับ 
2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. พีเอ็ม กรุ๊ป 

 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : คณะกรรมการบริษัท 5/9 ครั้ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาเอก สาขาบริหารงานยุติธรรม สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล) 
• ปริญญาโท สาขาบริหารงานตํารวจ สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล) 
 

หลักสูตรอบรม  
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2553 
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสตูร ปรอ. รุ่นที่ 1 

 

ประสบการณ์การทํางาน 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ 
2555 - ปัจจุบัน บจ.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม

ระยอง (ไทย-จีน) 
2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, นายกสภาการศกึษาโรงเรียน

นายตํารวจ 
2554  ปัจจุบัน ประธานกรรมการ,นายกสมาคมชาวอุบลราชธานี 
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ 
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น 

พาร์ทเนอร์ จํากัด 

 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
(อายุ 37ปี) 
รองประธานกรรมการบริษัท  
วันที่แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท :  

มิถุนายน 2555 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 58 : ไม่ม ี

พล.ต.อ. ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์ 
(อายุ 69 ปี) 
กรรมการ / ประธานกรรมการ 
วันที่แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท :  

มิถุยายน 2555 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 58 : ไม่ม ี
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รายงานประจําป 58 

คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northrop University, Los Angeles, CA, 
USA  

หลักสูตรการอบรม  
• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 84/2010 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2010  โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  

ประสบการณ์การทํางาน 
2541 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโสและผู้บริหาร ฝ่ายสนับสนุนการตลาด

ธุรกิจ, บจ. คอร์ปอเรท เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร์ 

2549 - 2556 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร สมาคมการบิน
ธุรกิจแหง่เอเชีย (Asian Business Aviation Association 
- ASBAA) 

2541  ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคาร บีเอ็นพี พาร์ริบาร์ 

2541 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.
เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ 

2537 ผู้อํานวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ  

 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกพัฒน์ จํากัด (มหาชน) 

2534 ผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.ไดวา 

 

 

 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : คณะกรรมการบริษัท 9/9 คร้ัง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจ  
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ 
Kellogg Graduate School of Management of Northwestern  
University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 

หลักสูตรการอบรม 
• Directors Certification Program (DCP) รุ่น 165/2012  โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ประสบการณ์การทํางาน 
มิ.ย. 2555—ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 

  บมจ. เมอร์เมด มาริไทม ์

ธ.ค. 2558—ปัจจุบัน กรรมการ  

  บจ.โทรีเซน ชิปปิ้ง สงิคโปร์ พีทีอี แอลทีด ี

ม.ค. 2558—ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บาคองโค  

ก.พ. 2558—ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โทรีเซน (กรุงเทพ)  

ส.ค. 2557—ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โทรีเซน ชิงปิ้ง เอฟแซดอี 

2556—ปัจจุบัน กรรมการ  

บมจ. พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์  

ม.ค. 2555- ปัจจุบัน ผู้อํานวยการบริหารอาวุโส บจ. พีเอ็ม กรุ๊ป
2548-2554 ผู้อํานวยการบริหารอาวุโสสายงานการเงิน 

บริษัท แอดวานซ์ ไฟแนนซ์ จํากัด 
(มหาชน) 

 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : คณะกรรมการบริษัท 9/9 คร้ัง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์  
(อายุ 54 ปี) 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
วันที่แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท :  

เมษายน 2553 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 58 : ไม่ม ี

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ  
(อายุ 56 ปี) 
กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 
วันที่แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท :  

มิถุนายน 2555 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 58 : ไม่ม ี

คณะกรรมการบรษิทั 



 11 

 

รายงานประจําป 58 

คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ รุ่น 
32 

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2524) 

หลักสูตรการอบรม 
2551 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และ

คุณธรรมวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพล
เรือน สํานักงาน ก.พ. (นบส. รุ่นที่ 57) 

2551 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 
 

ประสบการณ์ทํางาน 
2557 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาต ิ
2556 ผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจนห์ลักฐานตํารวจ  
2555 จเรตํารวจ (สบ8) 
2553 รองผู้บัญชาการตํารวจภูธร ภาค 7 
2550 รองผู้บัญชาการตํารวจภูธร ภาค 1 
2547 ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบรีุ 
 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : คณะกรรมการบริษัท 6/9 ครั้ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
• นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
• เนติบัณฑิตไทย 
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

หลักสูตรการอบรม 
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2005 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

• Role of the Compensation Committee รุ่น 11/2010 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ประสบการณ์การทํางาน 
2548 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียร่ิง 
2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ที.ซี. ยูเนี่ยม 

โกลบอล 
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซ ี
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. โมเดอร์น

ฟอร์ม กรุ๊ป 
 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : คณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

นายสุชาติ ธรรมาพทิักษ์กุล  
(อายุ 67 ปี) 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 
วันที่แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท : 2547 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 58 : ไม่ม ี

พล.ต.ท. คํารบ ปัญญาแก้ว 
(อายุ 59 ป)ี 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
วันที่แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท : 2556 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 58 : ไม่ม ี
 

คณะกรรมการบรษิทั 
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รายงานประจําป 58 

คุณวุฒิการศึกษา 
• PRATT INSTITUTE, Brooklyn, NY. Degree: Bachelor of  Architecture 
• RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE (R.P.I) Troy, NY. 
• SUFFIELD ACADEMY, Suffield, CT. High School Diploma 

 

หลักสูตรการอบรม  
- ไม่มี - 

 
ประสบการณ์การทํางาน 
• ผู้จัดการ, แดน วงศ์ประศาธน์ สถาปนิก 
• สถาปนิก, สถาปนกิ A 49 
• สถาปนิก, ROBERT G. BOUGHEY ARCHITECTS  
• สถาปนิก, Stephen Potters Architects, New York, USA 
• สถาปนิก, LAUSTER & RADU ARCHITECTS , New York สถาปนิก, 
แดน วงศ์ประศาธน์  

 

 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : คณะกรรมการบริษัท 5/9 ครั้ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

นายธราธร วงศ์ประศาสตร์  
(อายุ 42 ปี) 
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 
วันที่แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท : 2556 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 58 : ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ สาขาจติวิทยาจากมหาวทิยาลัย  

ควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 
• International Executive Program ด้านบริหารจัดการ กลยุทธ์การ

ปฏิบัติการ จาก   INSEAD 

 

หลักสูตรการอบรม  

- ไม่มี - 

 

ประสบการณ์การทํางาน 

ก.ค. 53 - ธ.ค. 56 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงสร้าง
พื้นฐาน, บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 

ม.ค. 51 - มิ.ย. 53 รองประธานการขายปลีกและกลยุทธ์แหง่เอเชีย
แปซิฟกิ, UPS Singapore Pte Ltd. 

ส.ค. 48 - ธ.ค. 51 รองประธานด้านการบริหารการขายปลีกระหว่าง
ประเทศ, ยูพีเอส คอร์ปอเรท แอตแลนต้า 
สหรัฐอเมริกา (สิงคโปร์) 

 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

นายวิชาย ช่ืนสุขสวัสด์ิ  
(อายุ 58 ปี) 
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
วันที่แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท :  

15 พฤษภาคม 2558 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 58 : ไม่ม ี

คณะกรรมการบรษิทั 
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รายงานประจําป 58 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการนําเข้าถ่านหินคุณภาพด ี มีค่าพลังงานความร้อนปานกลาง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
โดยนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจัดจําหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ ท้ังขนาดใหญ ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกรุงเทพ และปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกล้เคยีง บริษัทฯ มีอุตสาหกรรมท่ีเป็น
เป้าหมายหลัก  คือ  อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม  อุตสาหกรรมกระดาษ  และอุตสาหกรรมสิ่งทอ  โดยบริษัทฯ  มกีลยุทธ์
นําถ่านหินดังกล่าวมาทําการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ถ่านหินมีคุณภาพตรงกับคณุสมบัติเชิงวิศวกรรมของหม้อไอนํ้า
ของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเข้าร่วมประมูลขายถ่านหินให้กับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าท่ีมีการประมูลจัดซื้อถ่านหินอีกด้วย 
 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ  มีเป้าหมายในการเป็นผู้นําการขายถ่านหินสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  และขนาดเล็กในประเทศไทย   
โดยการคัดเลือกถ่านหินท่ีมีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย   
บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้นํ้ามันเตาให้
เปลี่ยนมาใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงแทน    โดยนําจุดเด่นของถ่านหินท่ีมีต้นทุนการใช้งานท่ีตํ่ากว่านํ้ามันเตา  และการให้ความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องของการใช้ถ่านหินเป็นกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้า รวมท้ังเน้นการกระจายความเสี่ยงทางด้านรายได้ของ
บริษัทฯโดยไม่พ่ึงพาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพียงตลาดเดียว แต่จะเน้นการขยายตลาดไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก และกระจายไปยังหลายอุตสาหกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากการท่ีอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงอาจมี
ผลกระทบจากวัฏจักรของเศรษฐกิจ บริษัทฯมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจควบคู่กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มี
มาตรการในกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี บริษัทฯมีนโยบายขยายการ
ดําเนินงานด้านการขนส่งทางนํ้า และท่าเทียบเรือ ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการขายถ่านหินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีฐาน
รายได้เติบโต อย่างม่ันคง 
 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงฟอสซิลซึ่งมีปริมาณสํารองอยู่มาก โดยแหล่งถ่านหินกระจายอยู่ในประเทศต่างๆมากกว่า 100 ประเทศ
ท่ัวโลก ทําให้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีความม่ันคงสูง ราคามีการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้มีราคาถูกกว่าเช้ือเพลิงชนิดอื่นโดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ก๊าซธรรมชาติและนํ้ามันเตา โดยถา่นหินเป็นเช้ือเพลิงธรรมชาติชนิดหน่ึงซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งและมีแร่ธาตุท่ีสําคัญ 
คือ คาร์บอน โดยทั่วไปแล้วถ่านหินจะมีสีนํ้าตาลเข้มหรอืสีดําและแบ่งได้หลายประเภท ถา่นหินที่มีคุณภาพดีที่สุดเรียง
ตามลําดับ ได้แก ่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต์ โดยบริษัทฯ เน้นการนําเข้าถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทู
มินัส เนื่องจากเป็นถ่านหินท่ีมีคุณภาพดี มีคา่ความร้อนในระดับปานกลาง มีคา่ความช้ืนและปริมาณเถ้าในระดับท่ีเหมาะสม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีปริมาณกํามะถันท่ีตํ่าเม่ือเทียบกับนํ้ามันเตา (นํ้ามันเตามีปริมาณกํามะถันประมาณ 0.1-3.0 เปอร์เซนต์) ทํา
ให้มีมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมน้อยมาก โดยส่วนใหญ่บริษัทฯจะนําเข้าถ่านหินประเภทซับบิทูมินัส และมีการนําเข้าถา่นหินประเภท  
บิทูมินัสเป็นคร้ังคราว (Spot) ตามคําส่ังของลูกค้ารายใหญเ่ท่าน้ัน เนื่องจากถ่านหินประเภทบิทูมินัสมีราคาแพง ส่วนถ่านหิน
ประเภทแอนทราไซต์ บริษัทฯไมไ่ด้นําเข้าถ่านหินประเภทน้ีเนื่องจากมีราคาสูงกว่ามาก บริษัทฯจึงไมไ่ด้เน้นทําการตลาดสําหรับ
ถ่านหินประเภทน้ี ส่วนถ่านหินประเภทลิกไนต์เป็นถ่านหินคุณภาพตํ่า มีปริมาณกํามะถันมาก ทําให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
สูง ดังน้ันถ่านหินประเภทน้ีจึงไม่เป็นท่ีนิยมของลูกค้า   
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 มาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่องระบายซึ่งกําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดให้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทีป่ากปล่อง
ระบายของโรงงานอุตสาหกรรม มีค่าไม่เกิน 700 ppm (part per million) ในขณะท่ีถ่านหินของบริษัทฯ เมื่อนําไปใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมและวัดค่าก๊าซท่ีปากปล่องระบายได้ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซดไ์ด้น้อยกว่า 100 ppm ดังน้ัน ถ่านหินท่ีบริษัทฯ จําหน่ายจึง
ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดลอ้มตามมาตรฐานท่ีราชการกําหนด 

 

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 2 ฉบับ มีสาระสําคัญดังน้ี  

บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1499(2)/2551 1047(2)/2552 

ประเภทกิจการ กิจการขนส่งทางเรือ 
ประเภท 7.2 

บริการด้านขนถ่ายสินค้า 
สําหรับเรือเดินทะเล ประเภท 7.1 

ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร ตามท่ีคณะกรรมการ 
พิจารณาอนุมัติ 

ตามท่ีคณะกรรมการ 
พิจารณาอนุมัติ 

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้
จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียน 

เร่ิม 24 มิ.ย. 2551 
ส้ินสุด 23 มิ.ย. 2559 

เร่ิม 19 ม.ค. 2552 
ส้ินสุด 18 ม.ค. 2560 

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับ
การส่งเสริม ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ด้รับการส่งเสริมได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลน้ัน 

เร่ิม 24 มิ.ย. 2551 
ส้ินสุด 23 มิ.ย. 2559 

เร่ิม 19 ม.ค. 2552 
ส้ินสุด 18 ม.ค. 2560 

ภาวะการแข่งขัน 
การจําหน่ายถ่านหินให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นธุรกิจท่ีมีผู้ประกอบการประมาณ 20 ราย โดยบริษัทฯมี

คู่แข่งทางการค้าท่ีสําคัญได้แก่ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอ
จี จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ จํากัด (มหาชน) บริษัท ซิงเฮงเส็ง จํากัด บริษัท ฟินิกซ คอมโมดิต้ีส์ จํากัด เป็นต้น 
บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพ่ิมลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และพร้อมกลับมองหาโอการท่ีจะเข้าตลาด
ลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อเพ่ิมฐานการขายและปริมาณยอดขายให้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น เพื่อการเติบโตท่ีมากขึ้นของ
ธุรกิจ  

แนวโน้มอุตสาหกรรม 
ถ่านหินยังเป็นพลังงานท่ีถูกจับตาดู เนื่องจากโลกเร่ิมตื่นตัวหลังจากประสบภาวะโลกร้อน ประเทศยักษ์ใหญ่ท่ีปล่อยก๊าซ

คาร์บอนออกมามากท่ีสุด  2 ประเทศ อย่างจีน และสหรัฐอเมริกาจําเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซลงโดยหันไปใช้พลังงานทดแทนให้
มากขึ้น น่ันแปลว่าการใช้ถ่านหิน และเช้ือเพลิงอื่นลดลง 

แต่อย่างไรก็ตามถ่านหินยังถือเป็นเป็นแหล่งพลังงานท่ีมีความสําคัญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพราะถ่านหินเป็นพลังงาน
ท่ีราคาตํ่ากว่าก๊าซธรรมชาติและนํ้ามันเตาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศท่ีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เช่นประเทศในแถบ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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เอเชีย รวมถึงประเทศไทยน้ันยังคงใช้ถ่านหินอยู่เนื่องจากราคาท่ีถูก อีกท้ัง รัสเซียเร่ิมมาเป็นผู้ผลิตถา่นหินก็เป็นท่ีน่าจับตามองว่า
อาจจะมผีลกระทบใดต่อตลาดถ่านหินในอาเซียน และอินเดีย 

การใช้ถ่านหินและลิกไนต์ 
ในปี 2558 (ม.ค.-ธ.ค) ปริมาณการใช้ถ่านหินและลิกไนต์รวมประมาณ 37.02 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 5.69 จากช่วงเดียวกัน

ของปี 2557 ซึ่งมีปริมาณการใช้รวมประมาณ 39.26 ล้านตัน การใช้ลิกไนต์ในปี 2558 (ม.ค.-ธ.ค.)ประมาณ 15.10 ล้านตัน 
แบ่งเป็นภาคการผลิตไฟฟ้าของกฟผ.จํานวน 14.48 ล้านตัน และอีก 0.62 ล้านในภาคอุตสาหกรรม ในขณะท่ีการใช้ถ่านหินนําเข้า 
ในปี 2558 ประมาณ 21.92 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.99 เป็นการใช้ในอุตสาหกรรมจํานวน 13.80 ล้านตันตัน นําไปใช้ในภาค 
อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตปูนซีเมนต์ กระดาษ อาหาร ท่ีเหลืออีกประมาณ 8.12 ล้านตันใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้าของ SPP และ IPP  

ประเภท 

ปริมาณ (ลา้นตัน)  

2557 2558 

การบรโิภคลิกไนต์ 18.38 15.10 -17.82 

   ผลิตกระแสไฟฟ้า (กฟผ.) 17.02 14.48 -14.91 

   อุตสาหกรรม 1.36 0.62 -54.38 

การบรโิภคถ่านหนิ 20.88 21.92 4.99 

   ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 8.50 8.12 -4.42 

   อุตสาหกรรม 12.38 13.80 11.44 

ความต้องการโดยรวม 39.26 37.02 -5.69 

อัตราการเติบโต 
(ร้อยละ) 

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทฯมีกระบวนการในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
1.   บริษัทฯ นําเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตถ่านหินท่ีใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยบริษัทฯได้ทํา

การคัดเลือกเหมืองถ่านหินท่ีมีคุณภาพดี ให้ค่าความร้อนสูง มีค่าความช้ืน, ปริมาณขี้เถ้าและปริมาณกํามะถันตํ่า สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียอยู่ใกล้กับประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับถ่านหินแหล่งอื่นในต่างประเทศ จึง
ประหยัดค่าขนส่งและทําให้ถ่านหินของบริษัทฯ มีต้นทุนท่ีตํ่าลง โดยบริษัทฯ จะเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตให้กับผู้จําหน่ายท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย และนําเข้าคร้ังละประมาณ 50,000 ตัน (+/-10%) โดยขนส่งทางเรือเดินทะเลเพื่อนําเข้ามาในประเทศไทย   

2.  เรือเดินทะเลจากประเทศอินโดนีเซียจะเข้ามาจอดท่าท่ีเกาะสีชัง จากน้ันขนถ่ายลงเรือโป๊ะอีกทอดหน่ึงซึ่งเรือโป๊ะสามารถ
ขนถ่ายถ่านหินได้คร้ังละ 500-2,500 ตันต่อลํา โดยเดินทางมาขึ้นท่ีท่าเทียบเรือ จังหวัดสมุทรสาครหรือจังหวัดอยุธยา 

3. บริษัทฯ สามารถจัดส่งถ่านหินตรงให้ลูกค้าได้ทันทีหรือขนย้ายถ่านหินเข้าคลังสินค้าท่ีจังหวัดสมุทรสาครหรือจังหวัด
อยุธยา เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ แล้วจึงส่งถ่านหินให้กับลูกค้า โดยรถบรรทุกของบริษัทฯและรถบรรทุกของบริษัท
ผู้รับเหมาต่อไป  

 

    ท่ีมา : สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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โครงสร้างบริษัทและภาพประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการนําเข้าถ่านหินคุณภาพดี มีค่าพลังงานความร้อนปานกลาง และมีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

ซึ่งบริษัทฯ มีอุตสาหกรรมท่ีเป็นเป้าหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์นําถ่านหินดังกล่าวมาทําการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ถ่านหินมี
คุณภาพ ตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหม้อไอนํ้าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ี บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท
ย่อยท้ัง 4 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ยูเอ็มเอส ดสิทริบิวช่ัน จํากัด จํากัด ดําเนินธุรกิจ 1. นําเข้าและจัดจําหน่ายปุ๋ย 2. บริการด้านโลจิสติกให้บริษัท
และลูกค้า  

 

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จํากัด ดําเนินธุรกิจด้านการขนส่งและขนถ่ายทางนํ้า ได้แก่ การขนส่งทางเรือขนาดประมาณ 
500-2,500 ตันต่อลํา  

 

บริษัท ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี ่ จํากัด ดําเนินธุรกิจนําเข้าและส่งออกเช้ือเพลิงชีวมวล   และการขนส่งและขนถ่าย
ทางบก  

 

บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จํากัด ดําเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือท่ีอําเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา  
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ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงจากต้นทุนสินค้ามีราคาแปรผันไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก 
ต้นทุนราคาถ่านหินท่ีบริษัทฯนําเข้ามีองค์ประกอบหลัก คือ ราคาถ่านหิน ค่าระวางเรือ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีจะมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงด้านราคาขององค์ประกอบเหล่าน้ีจึงมี
ผลกระทบโดยตรงกับต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ โดยหากราคาถ่านหิน ค่าระวางทางเรือมีการปรับราคาขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนมี
การอ่อนค่าลง จะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯสูงขึ้น  

ราคาถ่านหินและค่าระวางเรือมีการปรับตัวขึ้นลงตามปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก สําหรับถ่านหิน ปัจจุบัน
บริษัทฯได้ทําสัญญาซื้อขายถ่านหินบางส่วนกับผู้จัดจําหน่าย/ผู้ผลิต โดยมีการตกลงกําหนดราคาในลักษณะปีต่อปีและ Spot Ship-
ment โดยอ้างอิงราคาในตลาดโลก ดังน้ันในระหว่างปีท่ีราคาถ่านหินมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะอุปสงค์และอุปทานจึงมี
ผลกระทบด้านต้นทุนกับบริษัทฯบางส่วน สําหรับค่าระวางเรือ บริษัทฯทําสัญญากับบริษัทเดินเรือ โดยบริษัทฯ จะตกลงกําหนดราคา
ล่วงหน้า โดยอ้างอิงราคาในตลาดโลกเช่นกัน ท้ังน้ี บริษัทฯมีทีมงานในการติดตามข้อมูลของราคาถ่านหินและค่าระวางเรืออย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทฯสามารถบริหารต้นทุนสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการท่ีบริษัทฯนําเข้าถ่านหินจากต่างประเทศและค่าระวางเรือมีต้นทุนเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ บริษัทฯ
มีมูลค่าการส่ังซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีบริษัทฯจําหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในประเทศเท่าน้ันซึ่งรายได้ท้ังหมดเป็นสกุลเงินบาท ทําให้บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นหากค่าเงินบาทมีการ
อ่อนค่าลง และบริษัทฯมีต้นทุนท่ีสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีการป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดย
การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ของราคาถ่านหินและค่าระวางเรือท่ีนําเข้าท้ังหมด ดังน้ันจากนโยบาย
ดังกล่าวทําให้บริษัทฯสามารถลดความเสี่ยงในเร่ืองของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้ 

 
2. ความเสี่ยงจากผู้ประกอบการรายใหม่ 

ธุรกิจการนําเข้าและจัดจําหน่ายถ่านหินให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นธุรกิจท่ีผู้ประกอบการรายใหม่ไม่มี
ความจําเป็นท่ีจะต้องลงทุนในอุปกรณ์เคร่ืองจักรมากนักและเป็นตลาดท่ีมีผู้แข่งขันน้อยราย ทําให้มโีอกาสท่ีจะมีผู้แข่งขันรายใหม่เข้า
มาประกอบธุรกิจน้ีได้ ดังน้ันบริษัทฯจึงได้มีการวางกลยุทธ์ท่ีสําคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากบริษัทคู่แข่งท่ัวไปเพื่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมและสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้มากท่ีสุด โดยจะต้องอาศัยประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการคัดเลือก
และปรับปรุงคุณภาพถ่านหินดังกล่าวรวมถึงจะต้องมีความรู้ท่ีจะสามารถให้คําแนะนํากับลูกค้าใหใ้ช้ถ่านหินให้เหมาะสมกับประเภท
ของหม้อไอนํ้าท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ในปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้าเป็นจํานวนมาก ทําให้บริษัทฯสามารถนําเข้าถ่านหินด้วยเรือ
ขนาดใหญ่ ส่งผลให้บริษัทฯมีค่าระวางเรือท่ีถูกกว่าค่าระวางเรือในกรณีท่ีนําเข้าถ่านหินจํานวนน้อย ซึ่งผู้ประกอบการรายใหม่       
ไม่สามารถนําเข้าถ่านหินจํานวนมากในคราวเดียวกันสําหรับช่วงเร่ิมต้นการดําเนินกิจการ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 
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3. ความเสี่ยงด้านพลังงานอื่นทดแทนและการขยายฐานลูกค้า 
โดยท่ัวไป แหล่งพลังงานหลักท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ นํ้ามันเตา ก๊าซ

ธรรมชาติ และถ่านหิน นํ้ามันเตาเป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลือกใช้ เนื่องจากการจัดหาซื้อทําได้สะดวก 
การใช้งานท่ีไม่ยุ่งยากและการบํารุงรักษาหม้อไอนํ้าทําได้ง่าย ส่วนก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า เนื่องจากมี
ราคาถูกกว่านํ้ามันเตา ส่วนการใช้ถ่านหินยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆมากนักเนื่องจากผู้ใช้ยังขาดความรู้ในการใช้
ถ่านหินได้ดีเพียงพอ ในส่วนของเช้ือเพลิงทดแทนชนิดอื่นท่ีมีราคาตํ่ากว่า  เช่น แกลบ จะไม่มีผลกระทบต่อยอดขายถ่านหินของ
บริษัทฯ มากนัก เนื่องจากแกลบเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีจํานวนจํากัด ไม่เพียงพอต่อการผลิตไอนํ้าของโรงงานอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ตาม จากอดีตจนถึงปัจจุบันถ่านหินมีจุดเด่นในเร่ืองของการเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีต้นทุนตํ่าโดยมีค่าใช้จ่ายในการผลิต
เช้ือเพลิงไอนํ้าตํ่ากว่านํ้ามันเตาประมาณ 3 เท่า ลูกค้ามีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยประมาณ 9-24 เดือน ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ถ่านหิน
และประเภทของหม้อไอนํ้า บริษัทฯจึงคาดว่าการใช้ถ่านหินในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิมเป็นจํานวนมาก 

 
4. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

ถ่านหินท่ีนํามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท สามารถจัดเรียงตามคุณภาพท่ีดีท่ีสุดของถ่านหินโดยพิจารณาจาก
ค่าความร้อนท่ีสูงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัสและลิกไนต์ โดยถ่านลิกไนต์จะ
ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมสูง ในขณะท่ีถ่านหินประเภทอื่นๆจะก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ามาก  

ปัจจุบัน บริษัทฯนําเข้าถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส โดยถ่านหินท้ัง 2 ประเภทเป็นถ่านหินท่ีมีคุณภาพดีและมี
กํามะถันในระดับตํ่า (ปริมาณกํามะถันอยู่ในช่วง 0.1-1.5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีนํ้ามันเตามีกํามะถันอยู่ในช่วง 0.1-3.0 เปอร์เซ็นต์) 
ทําให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยเมื่อนํามาใช้งาน และจากการท่ีบริษัทฯมีระบบในการจัดเก็บถ่านหินอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ โดยมีมาตรการในการควบคุมฝุ่นอย่างรัดกุม เช่น การจัดให้มีผ้าใบคลุมรอบกองถ่านหิน การฉีดนํ้าดักฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย 
การสร้างร้ัวรอบคลังสินค้า การตรวจสอบคุณภาพนํ้าและอากาศเป็นประจํา รถท่ีบรรทุกถ่านหินจะมีผ้าใบปิดคลุมมิดชิดไม่ให้เศษ
ถ่านหินตกพื้น และมีการล้างล้อรถบรรทุกถ่านหินทุกคันก่อนออกจากคลังสินค้า เป็นต้น นอกจากน้ัน บริษัทฯอยู่ระหว่างการดําเนิน
แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการผลิตในระบบปิด มีระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น 
โดยติดต้ังม่านกันฝุ่น และใช้ระบบสเปรย์นํ้า เพื่อเพ่ิมความม่ันใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ  

ปัจจัยความเสี่ยง 
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โครงสร้างการถือหุ้น 
รายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ ่10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2559 แสดงดังตารางด้านล่าง (มูลค่าท่ีตราไว้

เท่ากับ 0.50 บาท)  

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส ์จํากัด* 136,083,041 88.68 
2 นส. อําพร ศรีโพธ์ิทอง 1,322,900 0.86 

3 นาย บัญญัติ วุฒิเศรษฐไพบูลย์ 700,000 0.46 

4 นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์ 530,000 0.85 

5 นาย ไพศาล ติยะวานิช 500,000 0.33 

6 475,000 0.31 

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 320,502 0.21 

8 นาง นวรัตน์ พรหมลักขโณ 220,000 0.14 

9 นาย นิธัช สุมิตร 200,000 0.13 

10 นาง อัจฉราฉว ี ธีระจันทเศรษฐ 176,400 0.11 

 ผู้ถือหุ้นรายอื่น 12,926,221 8.42 

รวมจํานวนหุน้ทัง้หมด 153,454,064 100.00 

NOMURA SINGAPORE LIMITED – CUSTOMER 
SEGREGATED ACCOUNT 

*หมายเหตุ : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ 99.9 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสํารอง
ตามกฎหมายของบริษัทฯ ท้ังน้ี ต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความจําเป็นต้องใช้เงิน  
เพื่อการขยายกิจการ  
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นโยบายคุณภาพ 
มุ่งมั่นพัฒนา  

รู้คุณค่าพลังงาน  
บริการด้วยใจ ห่วงใย

สิ่งแวดล้อม 
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โครงสร้างการจัดการ ณ 31 ธนัวาคม 2558 

โครงสร้างการจัดการ 
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โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  

1. คณะกรรมการบริษทัฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน มีรายช่ือดังต่อไปน้ี (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558)  
1. พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์ ประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชาย ช่ืนสุขสวัสดิ์**  กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
4. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ  กรรมการ 
5. นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์  กรรมการอิสระ 
6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล  กรรมการอิสระ 
7.  พลตํารวจโท คํารบ ปัญญาแก้ว กรรมการอิสระ 
8. นายธราธร วงศ์ประศาสตร์  กรรมการอิสระ  
หมายเหตุ **นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ ได้ดํารงตําแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558 แทน นายสมพร จิตเป็นธม ที่ลาออก 

 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ หรือ นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ ลงลายมือช่ือร่วมกับ พลตํารวจเอก 

ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์ หรือ นายวิชาย ช่ืนสุขสวัสดิ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  
ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  
1. อํานาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายอื่นใดท่ีกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรรมการหรือ

คณะกรรมการในบริษัทมหาชน 
2. อํานาจหน้าท่ีตามข้อบังคับของบริษัทฯ ท่ีกําหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 
3. พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ และงบลงทุนประจําปี  
4. พิจารณางบการเงินประจําปี 
5. พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจําปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการท่ีสําคัญของผู้บริหาร 

นําเสนอเบ้ียประชุม และบําเหน็จกรรมการ และอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น 
6. พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งต้ังคณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 
7. ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้น 
ท้ังน้ี กําหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น

ใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมสี่วนได้เสียในเร่ืองน้ัน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน  
• นอกจากน้ัน ในกรณีต่อไปน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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• การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ 
• การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
• การทํา แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวข้องการให้เช่ากิจการของบริษัทฯท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 

• การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
• การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน มีรายช่ือดังต่อไปน้ี 
1.  นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  พลตํารวจโท คํารบ ปัญญาแก้ว กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ   
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท้ังน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน้ี 
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter) 

โครงสร้างการจัดการ 



 24 

 

รายงานประจําป 58 

ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจแต่งต้ังให้

กลับมาใหมไ่ด้ ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
ฯแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ
กําหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน  

 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน มีรายช่ือดังต่อไปน้ี 
1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
2. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
3. นายธราธร วงศ์ประศาสตร์  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
1. พิจารณาและนําเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมท้ังคุณสมบัติของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
2. เสนอแนะรายช่ือผู้ท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการเพื่อนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีท่ี

ตําแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และนําเสนอต่อคณะกรรมการในกรณีอื่นๆ 
3. พิจารณากล่ันกรองผู้ท่ีเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในกรณีท่ีมีตําแหน่งว่าง รวมท้ังกําหนดแผนการสืบ

ทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง      
4. แต่งต้ัง เลื่อนตําแหน่ง โยกย้าย ถอดถอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ระดับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร รวมท้ัง

ผู้บริหารของบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ มีอํานาจแต่งต้ังซึ่งมีระดับเทียบเท่าผู้บริหารของบริษัทฯขึ้นไป 
5. ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (ระดับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร) 
6. เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง ค่าเบ้ีย

ประชุม โบนัสประจําปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และมใิช่ตัวเงิน 
7. พิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีอํานาจเรียก ส่ังการให้ฝ่าย

จัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น 
นอกจากน้ัน ในการปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของข้อบังคับฉบับน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนอาจ
ขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในเร่ืองค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
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4. คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน มรีายช่ือดังต่อไปน้ี 
1. พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการบริหาร 
3. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ กรรมการบริหาร 
4. นายวิชาย ช่ืนสุขสวัสดิ์ กรรมการบริหาร  

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. มีอํานาจส่ังการวางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯกําหนด 
2. กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
3. กําหนดแผนเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ 
4. มีอํานาจจ้าง แต่งต้ัง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กําหนดอัตราค่าจ้าง ให้บําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน 

เงินโบนัส สําหรับพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 
5. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายท่ี

บังคับใช้อยู่ 
6. พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
7. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทําสัญญา หรือการทํานิติ

กรรมใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว  

ท้ังน้ี การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริหารหรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ  รวมท้ังรายการท่ีกําหนดให้
ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคัญของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ผู้บริหารระดับสงูของบริษทัฯ  

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูง จํานวน 4 ท่าน มีรายช่ือดังต่อไปน้ี  
1. นายวิชาย ช่ืนสุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ 
2. นายพรเทพ เลิศวรธรรม ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
3. นายตัน เต้า ซง  ผู้อํานวยการอาวุโสสายงานธุรกิจถ่านหินและพลังงาน 
4. นส.นวลจันทร์ วศินานุรักษ์ ผู้อํานวยการอาวุโสสายงานการเงินและการบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
1. เป็นผู้ตัดสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึง การ

กํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างการจัดการ 
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2. มีอํานาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 
3. พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
4. มีอํานาจจ้าง แต่งต้ัง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กําหนดอัตราค่าจ้าง ให้บําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน     

เงินโบนัสสําหรับพนักงานระดับตํ่ากว่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงมา 
5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
6. อนุมัติการแต่งต้ังท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร 
7. ดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทฯ 
8. ดําเนินกิจการอื่นๆท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
แต่ท้ังน้ี การอนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการท่ีทําให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคล

ท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมท้ังรายการท่ีกําหนดให้
ต้องขอความเห็นชอบจาก ผู้ถือหุ้นในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคัญของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯในเร่ืองดังกล่าว 

คุณสมบัติของผู้บริหาร 
ผู้บริหารขอรับรองว่า เป็นผู้มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

และระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ มีความต้ังใจท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ี กจ.12/2543 เร่ือง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 

ชื่อ – นามสกุล 
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา

และกําหนด
ค่าตอบแทน 

รวมเป็นเงนิ 

พล.ต.อ. ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์ เนื่องจากได้รับเงินเดือนประจํา  

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 330,000     330,000 

นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ เนื่องจากได้รับเงินเดือนประจํา  

นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ 375,000 108,000   483,000 

พล.ต.ท. คํารบ ปัญญาแก้ว  345,000 75,000  420,000 

นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล 345,000 90,000 27,000 462,000 

นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ 360,000  22,500 382,500 

นายธราธร วงศ์ประศาสตร์ 315,000  15,000 330,000 

2,407,500 รวมเป็นเงินทัง้สิ้น  

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ (มกราคม—ธันวาคม 2558) ณ 31 ธันวาคม 2558 
ในรูปของเงินเดือน (ไม่รวม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผูจ้ัดการฝ่ายบัญชี) ในปี 2558 จํานวน 3 คน รวมท้ังสิ้น 5.47 ล้านบาท   

โครงสร้างการจัดการ 
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ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนในอัตราร้อยละ 5 ร้อยละ 7 และ
ร้อยละ 10 และในปี 2558 มีผู้บริหาร 1 ท่านท่ีสมัครกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 
การกํากับดูแลกิจการ 
หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ 
บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จะช่วยให้บริษัทฯมีความน่าเช่ือถือเพ่ิมขึ้นสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันระยะยาวกับบริษัทอื่นๆได้ โดยมีรายละเอียดแต่ละข้อดังน้ี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ ใหค้วามสําคญัสิทธิของผูถ้อืหุน้ จงึไดก้ําหนดแนวทางดําเนินการต่างๆเพื่อสร้างความม่ันใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครอง

สิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข้อมูลของบริษัทฯอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึง
การใช้สิทธิลงคะแนนในเร่ืองท่ีสําคัญๆ ของบริษัทฯ รวมท้ังการมีส่วนแบ่งในกําไร เป็นต้น ดังน้ี 

(1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน โดยหนังสือเชิญประชุมมี
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบ
ฉันทะทุกแบบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เข้า
ประชุมแทนได้ รวมท้ังแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารท่ีผู้ถือหุ้นจะต้องนํามา
แสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียง
ลงคะแนน นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละคร้ังได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหน่ึง
ช่ัวโมง 

(2) ก่อนเร่ิมการประชุมทุกคร้ัง ประธานกรรมการจะช้ีแจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับ
ของ  บริษัทฯ โดยบริษัทฯได้ดําเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ียังไม่ได้ลงคะแนนทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดง
ผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทฯจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสําหรับแต่ละเร่ืองอย่าง
ชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย 

(3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดําเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่าง
การประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างท่ัวถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมของแต่ละ
ระเบียบวาระ  

(4) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเร่ิมการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไมไ่ด้ลงมติ 

(5) กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองต่างๆ จะร่วมช้ีแจง
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ด้วย  

(6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมท้ัง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ  
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(7) จัดให้มีช่องทางท่ีผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทาง E-mail Address ของบริษัทฯ นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้น
รายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลไดโ้ดยตรงจากเลขานุการบริษัทฯ หรือ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  

(8) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่ามีโครงสร้างการดําเนินงานท่ีมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

(9) ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม  
 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการต่างๆ 

ดังต่อไปน้ี 
(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้

ทราบโดยท่ัวกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมท้ังได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาว่าจะรับเร่ืองท่ีเสนอมาน้ันอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย 

(2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัทฯ และต้องให้ความยินยอมในการเสนอช่ือด้วย เพื่อบริษัทฯ จะได้ดําเนินการตาม
กระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งบริษัทฯได้ประกาศแจ้งการรับเสนอช่ือรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ท้ังน้ี การคัดเลือกกรรมการในท่ี
ประชุมบริษัทฯจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล  

(3) ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมนีโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมระเบียบ
วาระในท่ีประชุมโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้า เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ได้มโีอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ 

(4) เสนอรายช่ือของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมท้ังเป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะ และมโีอกาสสามารถเลือกการมอบแก่กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึง 

(5) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเร่ืองท่ีสําคัญๆ เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามท่ีเห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณ
กับคะแนนเสียงท่ีได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความ
โปร่งใส บริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้ด้วย 

(6) บันทึกรายงานการประชุมอย่างถกูต้องครบถว้น จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. แล้วหลังการประชุมเสร็จสิ้น 
14 วัน และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย 

(7) คณะกรรมการบริษัทฯได้กําหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องซึ่ง
หมายถึง คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)  

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 
วันทําการให้สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 
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หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทฯ ยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างย่ังยืน โดยการบริหารจัดการหรือการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯไม่ว่าในเร่ืองใดๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง และกรณีท่ีเกิด
ความเสียหาย บริษัทฯจะเป็นผู้กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย  

บริษัทฯไดใ้ห้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
ผู้ถือหุ้น :  นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิท่ีกําหนดไวใ้นกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและ

ออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิท่ีจะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังไดใ้หส้ิทธิผูถ้ือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยทุกๆข้อคิดเห็นจะ
ได้รับการกล่ันกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯต่อไป 

พนักงาน :  บริษัทฯ ถือว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสําคัญย่ิง และยังคงดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มี
ขีดความสามารถในการรองรับนโยบายในการขยายธุรกิจ นอกจากน้ี บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการดูแลให้
พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ปลอดภัย ทันสมัย ดูแล
สวัสดิการท้ังด้านสุขภาพ และนันทนาการต่างๆอย่างเหมาะสม  

คู่ค้า :  บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อ

คู่ค้าอย่างยุติธรรม 

เจ้าหนี้ :  บริษัทฯ ได้กําหนดเงื่อนไขกับเจ้าหน้ีทุกรายให้เหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามเงื่อนไข

การกู้ยืมเงินตามข้อตกลง 

ลูกค้า :  บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการจัดหาสินค้าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับ
ของลูกค้า และมีหน่วยงานท่ีติดต่อกับลูกค้า รวมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากลูกค้า 

คู่แข่ง :  บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทําลายคู่แข่ง 

ชุมชน :  บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ท้ังน้ี บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกําหนด

ของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ีได้รับการดูแลอย่างดี 

ผู้สอบบัญชีอิสระ :  บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องและโปร่งใส  
สังคม :  บริษัทฯ มุ่งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การศึกษา การสร้าง

อาชีพในชุมชน เป็นต้น  
 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การเปิดเผยสารสนเทศ เป็นหน่ึงในหลักการท่ีมีความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับข้อมูล

ข่าวสารท่ีต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ท้ังในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียม
กันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลใน www.umspcl.com หรือ สอบถามได้ ท่ี e-mail : inves-
tor@uniquecoal.com โดยคุณวิชาย ช่ืนสุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ จะคอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มี
ขั้นตอนท่ีชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ท้ังในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน   
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บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด และมีความมุ่งม่ันท่ีจะทุ่มเทในการดําเนินการอย่างดีท่ีสุด  

สารสนเทศท่ีสําคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินในรอบปี 2558  (มกราคม- 
ธันวาคม 2558) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินน้ัน ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ว่าถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/
คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทาง
การเงินในรายงานประจําปีด้วย บริษัทฯ    ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึง รายงานการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดไีวใ้นรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) เป็นต้น 

ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีได้เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึง ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนแล้ว จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น 
รายงานประจําปี แบบ 56-1 ข้อมูลบริษัทฯ ในการจัดผลการดําเนินงานท่ีนําเสนอต่อนักวิเคราะห์รายไตรมาส ข่าวประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้
โดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากท่ีสุด  

 
หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นจํานวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

> กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย จํานวน 3 ท่าน 
> กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารและไมม่สีว่นไดเ้สยี ไมม่คีวามสัมพันธ์กบัผูถ้อืหุน้ใหญ ่ไมเ่ป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของผู้ถือ

หุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จํานวน 5 ท่าน 

ข. การกําหนดวาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการและจํานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดาํรงตําแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 คน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระ

มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมดตามมาตรฐานท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กําหนดไว้ โดยกรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่ง
นานจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 และสามารถกลับมาดํารงตําแหน่งได้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการยังเห็นชอบให้นําเร่ืองจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนดํารงตําแหน่งอยู่มาเป็นสว่น ประกอบ
สําคัญในการพิจารณาเลอืกต้ังกรรมการ และได้เปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไวใ้นใน
เอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจําปี รวมท้ังเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ค. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
บริษัทฯ กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 คน

เสมอ และได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี  

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 
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(2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ัง ท้ังน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็น  ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ 
ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ัง  

(3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

(5) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่ง
เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(6) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

(7) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไ้ม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ง. การแยกตําแหน่งประธานและกรรมการผู้จัดการ รวมทัง้การกําหนดอํานาจหน้าที ่
บริษัทฯ กําหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการจะเลือกต้ัง

มาจากกรรมการบริษัทฯ ในขณะท่ีกรรมการผู้จัดการจะมาจากการสรรหา ประธานกรรมการเป็นผู้นํา และมีส่วนสําคัญในการ
ตัดสินใจเร่ืองนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีได้พิจารณาและกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจ
ร่วมกับฝ่ายจัดการ และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและ
ผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การต้ังคําถามท่ีสําคัญต่างๆ พบปะหารือ ช่วยเหลือแนะนํา สอดส่องดูแล 
และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอยู่อย่างสมํ่าเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจํา
หรือธุรกิจประจําวัน ท่ีฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบดูแล โดยมกีรรมการผูจ้ดัการเป็นหัวหน้าของฝา่ยจดัการ คณะกรรมการได้
มอบอํานาจใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรือผู้รักษาการแทนหรือผู้รับมอบอํานาจเท่าน้ัน เป็น ผู้ท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันแทนบริษัทฯตาม 
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อํานาจท่ีมอบไว้ กรรมการผู้จัดการได้มอบอํานาจให้กับฝ่ายจัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีได้กําหนดไว้อย่างชัดเจน ท้ังน้ี จะเห็นว่าอํานาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน 

จ. เลขานุการบริษทั 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทคือ นางสาวจรัสศรี เทียนทิพศิริ โดยกําหนดหน้าท่ี และความรับผิดชอบดังน้ี 
> จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร 
- ทะเบียนกรรมการ 
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัทฯ  
- หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

> ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 
> ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกํากบัดูแลท่ีเกี่ยวข้อง 

2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกล่ันกรองรายละเอียด และได้

กําหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการ
เฉพาะเร่ืองแต่ละคณะ โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองทุกคณะ ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองจะรายงานผลการประชุมของแต่ละคร้ังต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อทราบอย่างสมํ่าเสมอ  

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองจํานวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายช่ือ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และรายงานของ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองตามลําดับ 

3. จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้ในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นวิถีทางช้ีนําการ

ดําเนินธุรกิจท่ีดี โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเช่ือม่ันและยอมรับในการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใสของบริษัทฯ โดยประกอบด้วย 8 หัวข้อ 
ได้แก่ 

> ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
> ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
> ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
> ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
> ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 
> การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
> ความรับผิดชอบต่อสังคมและสว่นรวม 
> การติดตามดูแลให้มกีารปฏิบัติ 
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4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กําหนดมาตรการให้กรรมการ และพนักงานไม่ใช้

โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกําหนดเป็นข้อปฏิบัติสําหรับกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ดังต่อไปน้ี 
1.  ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นําข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของ

บริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือนําข้อมูลภายในของบริษัทฯในการทําธุรกิจ
ท่ีแข่งขันกับบริษัทฯ หรือทําธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง 

2.  หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
3. หากมีการทํารายการเช่นน้ันเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯให้กระทํารายการน้ันเสมือนทํารายการกับบุคคล ภายนอก ท้ังน้ี 

กรรมการ หรือพนักงาน ท่ีมีส่วนได้เสียในรายการน้ัน จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 
4.  หากบริษัทฯ มีธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กําหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในธุรกรรมดังกล่าว 
ท้ังน้ี รายการท่ีเกีย่วโยงกนัจะไดรั้บการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมของรายการ และ

คณะกรรมการตรวจสอบจะใหค้วามเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจําปี  

5. การประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ 
คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดวันประชุมเองเป็นการล่วงหน้าแต่ละปี และมีการกําหนดระเบียบวาระประจําของแต่ละไตรมาส

ไว้ชัดเจน ส่วนระเบียบวาระท่ีนอกเหนือจากน้ี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาตามความสําคัญและ
จําเป็น อย่างไรก็ดี กรรมการแต่ละคนก็สามารถเสนอเร่ืองต่างๆ ได้ด้วย การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2558 มีการประชุม
ท้ังสิ้น 9 คร้ัง ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมและข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม 
เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมเสมอ 

ท้ังน้ี การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามปกติแต่ละคร้ังจะใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมการ
ประชุมด้วยทุกคร้ัง โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน 
รวมท้ังให้คําแนะนําในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครอบคลุมสาระสําคญัต่างๆอย่างครบถว้น และเป็นมติท่ีเป็นเอกฉนัท์ท้ังหมด โดยมี
การบันทึกการอภิปรายของท่ีประชุม รวมท้ังขอ้คดิเห็นของกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน และมกีารจดัเกบ็รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มกีารรักษาความปลอดภัยอย่างด ีโดยปกติคณะกรรมการ บริษัทฯ เขา้ร่วมการประชุม ทุก
คนทุกคร้ัง ยกเวน้แต่มเีหตุจําเป็น ซึง่หากทราบเป็นการลว่งหน้ากจ็ะมหีนังสอืแจง้ขอลาการประชุมต่อประธานกรรมการเสมอ ท้ังน้ี 
รายงานการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 (ณ 31 ธันวาคม  2558) มีรายละเอียดดังน้ี  
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รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการที่ลาออกในปี 2557 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

คณะกรรมการ

บริษัท 

 (9 คร้ัง)  

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 (8 คร้ัง)  

ประชุมผู้ถือหุ้น  

ปี 2558  

สามัญ 

(2 คร้ัง) 

วิสามัญ 

(1 คร้ัง) 

พล.ต.อ. ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์ ประธานกรรมการ 9/9     2/2 1/1 

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 5/9     2/2 1/1 

นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

9/9 8/8  2/2 1/1 

พล.ต.ท. คํารบ ปัญญาแก้ว กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

6/9 7/8  2/2 1/1 

นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 

8/9 8/8 3/3 2/2 -/1 

นายธราธร วงศ์ประศาสตร์ กรรมการอิสระ / กรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 

5/9  2/3 1/2 1/1 

นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ 
 

กรรมการ / กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน 

9/9  3/3 2/2 -/1 

นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์* 
 

กรรมการ / กรรมการ
ผู้จัดการ และรก.รอง
กรรมการผู้จัดการ 

5/5   - 1/1 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กําหนด

ค่าตอบแทน 

(3 คร้ัง)  

ตารางการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2558 

*นายวิชาย ชืน่สุขสวัสด์ิ ได้รบัการแต่งต้ังใหเ้ป็นกรรมการบรษัิทและกรรมการผูจ้ดัการ เมือ่วันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 แทนนายสมพร จติเป็นธรม ท่ีลาออกไป 

นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการ / รก.กรรมการ
ผู้จัดการ 

3/4   2/2 - 

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ก. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2558 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดําเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2558 ให้เหมือนกับปี 2557 เพื่อให้เหมาะสมกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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> ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหาร เดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน และค่าเบ้ียประชุม
กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 15,000 บาทต่อคร้ังต่อท่าน  

> ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อคร้ังต่อท่าน 
> ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 7,500 บาทต่อคร้ังต่อท่าน  
> ประธานของแต่ละคณะกรรมการจะได้รับค่าเบ้ียประชุม 1.2 เท่าของค่าเบ้ียประชุมแต่ละคร้ัง  
ซึ่งค่าเบ้ียประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน  

ข. นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัย่อย 
บริษัทย่อยของบริษัทฯท่ีบริษัทฯจัดต้ังขึ้น หรือท่ีบริษัทฯเข้าร่วมลงทุนโดยการถือหุ้นทางตรง เพื่อให้เป็นกลไกในการ

ดําเนินกิจการถ่านหินหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่างๆถือเป็นสถานท่ีเก็บ
รวบรวมทรัพย์สินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายหรือเงื่อนไขการลงทุนน้ัน บริษัทย่อยต่างๆจะมีกรรมการบริษัทฯน้อย
ท่ีสุด เช่น จะมีเพียงกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ กับผู้บริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบโดยตรง ในความสําเร็จของโครงการลงทุนน้ันๆ
ตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และจะใช้ระเบียบปฏิบัติงานของบริษัทฯเป็นหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบและวิธีการบริหาร
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ดังน้ัน กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงท่ีได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน
บริษัทฯในฐานะกรรมการบริษัทย่อย จะไมไ่ด้รับค่าตอบแทนเพ่ิม ยกเว้นเบ้ียประชุมเท่าน้ัน เพราะเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯด้วย   

ค. ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ 
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ มีการกําหนดอย่างเหมาะสมด้วยความชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติ  

ง. ค่าตอบแทนผู้บรหิารระดับสงู  
กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือน

ประจําปีของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากน้ี ยัง
พิจารณาประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงโดยรวมเป็นประจําไว้ใน 56-1 นอกจากน้ี ได้เปิดเผยการถือครอง
หลักทรัพย์ฯเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และเป็นการเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯด้วย 

7. การพัฒนากรรมการและผู้บรหิาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และนํา
ความรู้ท่ีได้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯต่อไป  

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

UMS เร่ิมต้นธุรกิจจากแนวคิดท่ีจะนําเสนอถ่านหินซึ่งถือเป็นสินค้าพลังงานราคาถูกใหก้ับลูกคา้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุน
ด้านพลังงานให้กับลูกค้า ปัจจุบันเรามุ่งม่ันและต้ังใจจะดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ ผ่านทรัพยากรอันมีค่าท่ีสุดของเรา น่ันก็
คือ ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อผลักดันให้เราสามารถฝา่ฟันความท้าทายท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในและภายนอก 

โครงสร้างการจัดการ 
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ทรัพยากรมนุษย์ : ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างย่ังยืน 
บริษัทฯ ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับสายงานทรัยพากรมนุษย์ เพื่อให้หน่วยงานดังกลา่วดําเนินหน้าท่ีหลักในการผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยน แปลงอย่างขนานใหญ่ขึ้นกับบริษัทฯ หรือ Transform บริษัทฯ ไปสู่การเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) และกระบวนทัศน์ 
(Paradigm) หรือกล่าวได้ว่า หน่วยงานน้ีต้อง “แปลงโฉม” UMS ไปสู่ความเป็นมืออาชีพมากกว่าท่ีเคยเป็นมาในอดีต และทําให ้UMS 
เติมโตได้อย่างย่ังยืนในระยะยาว 

สายงานทรัพยากรมนุษย์จึงดําเนินงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับบริษัทฯ ผ่าน 4 บทบาทหลักซึ่งสามารถสรุป
ได้ ดังน้ี  
 1.  บทบาทการเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) สายงานทรัพยากรมนุษย์เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของการทําหน้าท่ี
เป็นคนกลางคอยให้ความช่วยเหลือในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ คือ ไม่เพียงเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงสร้างของ
หน่วยงานต่างๆ โดยคาํนึงว่า จะทําอย่างไรใหโ้ครงสร้างของแต่ละหน่วยงานมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และมีประสิทธิภาพในการ
นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ แต่ยังเข้าไปมีส่วนร่วม  ในการวางแผนกําลังคน พร้อมท้ังออกแบบงานให้มีความเป็นระบบ และครอบคลุม
ความต้องการของหน่วยงานและของธุรกิจในภาพรวมด้วย นอกจากน้ี ยังเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบในการนํากลยุทธ์ไปใช้ในการ
ปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ท่ีมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานหลัก (KPI) ท่ีจะสะท้อนถึงความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ท่ีวางไว้  

2.  บทบาทการเป็นผู้เช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน (Administrative Expert) กล่าวคือ เป็นผู้ท่ีสามารถทํางานเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ในการทํางานท้ังในหน่วยงานของตนเองและขององค์การ โดยการพัฒนาระบบการทํางานให้ดีขึ้นและเสียค่าใช้จ่าย
น้อยลง หรือมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นน่ันเอง ในส่วนน้ีสายงานทรัพยากรมนุษย์ได้เร่ิมต้นปรับปรุงระบบการทํางานใน
หน่วยงานของตนเองก่อน ผ่านการปรับโครงสร้างในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทํางาน และเพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าภายในได้รวดเร็วย่ิงขึ้นกว่าเดิม สร้างการทํางาน  ท่ีมีมาตรฐานและเป็นเชิงรุกมากขึ้น ปรับปรุงระบบงานเอกสาร
ท่ีมีความยุ่งยากหลายขั้นตอนให้ลดลงเหลือแต่เฉพาะท่ีจําเป็น นอกจากน้ี ยังสร้างความเป็นมาตรฐานการทํางานของหน่วยงาน
ต่างๆ ผ่านการจัดทําใบพรรณาลักษณะงาน (Job Description) ใหม่ท่ีปรับแก้และให้คําแนะนําในการกําหนดลักษณะให้สอดคล้อง 
ครอบคลุมและเป็นระบบมากย่ิงขึ้นด้วย  

3. บทบาทการเป็นผู้สนับสนุนพนักงาน (Employee Champion) สายงานทรัพยากรมนุษย์รับผิดชอบในการทําให้พนักงานทุก
คนทุม่เทกับการทาํงานอย่างเต็มที ่ โดยให้ความสําคัญกับขวัญและกําลังใจของพนักงานเปน็หลัก ได้มีการปรับปรุง ทบทวน 
ผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดไดผ้่านทางโครงสร้างเงินเดือนใหม่ ปรับอัตรารายได้
ของพนักงาน เช่น ค่าฝุ่น คา่กะ ค่าเดินทาง เป็นต้น และสําหรับในกรณีท่ีพนักงานเกิดปัญหา สายงานทรัพยากรมนุษย์ได้เข้าพูดคุย
กับพนักงาน ร่วมประชุมหารอืกับคณะกรรมการสวัสดิการลูกจา้งในสถานประกอบการ เพือ่ร่วมกันหาสาเหตุและวธีิการแกไ้ข 
พร้อมกันน้ีได้สร้างช่องทางสื่อสารใหม่กับพนักงานในบริษัทฯ Internal Communication เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ให้พนักงานได้รับทราบ และเพื่อสร้างให้พนักงานมีความผกูพันหรือสัญญาใจกับบริษัทฯ (Commitment)  บริษัทฯ ได้จัดให้มกีจิกรรม
ต่างๆ  เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement)  

โครงสร้างการจัดการ 



 37 

 

รายงานประจําป 58 

3. บทบาทการเปน็ผูนํ้าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) สายงานทรัพยากรมนุษย์รับผดิชอบในการทาํให้พนักงานมี
สมรรถนะในการเปลี่ยนแปลงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ สร้างให้พนักงานตระหนักถงึความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
พัฒนา โดยในเบ้ืองต้นต้องพัฒนาพนักงานให้มีทักษะใหม่ๆ  เพือ่พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ตลอดปีท่ีผ่านมา เราได้มี
การจัดฝกึอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน ท้ังในเชิงความรู้ทางเทคนิคของแต่ละตําแหน่งงาน และทักษะทางการบริหารจัดการ เช่น การ
ทํางานเป็นทีม (Teamwork) การทํางานเชิงรุก (Proactive Working) เป็นต้น นอกจากน้ีแล้ว ยังเป็นผู้ประสานงานให้การเปลี่ยนแปลง
สามารถดําเนินไปได้อย่างราบร่ืน โดยช้ีให้พนักงานเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นประโยชน์สําหรับทุกคน สร้างความมุ่งม่ันให้กับ
พนักงานทุกคนพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลง เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายใหม่ท่ีบริษัทฯ ร่วมกันสร้างขึ้น 

ผ่านบทบาทท้ัง 4 ดังกล่าวข้างต้น UMS เช่ือเป็นอย่างย่ิงว่า เราจะสามารถพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุด
สําหรับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถยืนหยัดและปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายทุกๆ รูปแบบท่ีต้องเผชิญต่อไป
ในอนาคต 
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รายการระหว่างกัน 
มูลค่าและยอดคงคา้งของรายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในรอบปี 2558 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีเกี่ยวขัองกัน  ซึ่งบริษัทได้ดูแลให้การเข้าทํารายการดังกล่าว สม
เหตุผล  ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  โดยนอกจากจะ
กําหนดอํานาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินท่ีกําหนดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการทํารายการท่ีเกี่ยว
โยงกันท่ีต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎระเบียบของ ตลท. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนด้วย  ท้ังน้ี 
ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แล้ว   
โดยสรุปมูลค่าการทํารายการระหว่างกันไดดั้งน้ี  

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 
กลุ่มบริษัทโทรีเซน (บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทรีเซน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด ได้

ให้บริการแก่บริษัทฯ ครอบคลุมในด้านการผลิต การขาย กลยุทธ์การตลาด กฎหมาย โลจิสติกส์ (การนําเข้าสินค้าทางเรือ)  
การพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร การบํารุงรักษาระบบเครือข่าย และการวางแผนทางธุรกิจ  ซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจของ
บริษัทตลอดจนให้ผลตอบแทนท่ีดีแก่ผู้ถือหุ้น ถือว่ามีความสมเหตุสมผลในการทํารายการดังกล่าว สําหรับการให้เงินกู้ยืมและ
ภาระดอกเบ้ียจ่ายเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มบริษัทโทรีเซน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง
ในการดําเนินธุรกิจ ชําระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน  และลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท 

หมายเหตุ : เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี เดิม 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน เป็น 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ดังนั้น ในการเปรียบเทียบจะเป็นรอบระยะเวลาบัญชี 
12 เดือน 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบงบการเงินปี 2557 เป็นรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2557  
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วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

เนือ่งดว้ยบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มกีารเปลีย่นรอบระยะบัญชีจาก 1 ตุลาคม ถึง30 กันยายน 
เป็น 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม งบการเงินท่ีรับรองโดยผู้สอบบัญชีจึงแสดงในช่วงเวลาวันท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 (งบ
การเงินปีปัจจุบัน) เปรียบเทียบกับช่วงเวลาวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม2557 (งบการเงินปีก่อนหน้า) ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบช่วงเวลา 12 เดือน และ 3 เดือน ดังน้ันเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงนิและใหเ้กดิความเขา้ใจจงึขอเปรียบเทียบเป็นช่วงระยะเวลาเดยีวกนัโดยแบ่งเป็น 2 รอบ คอื รอบ 3 เดอืน ระหวา่งวันท่ี 1 ตุลาคม 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กับวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557  และรอบ 12 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 กบั วันท่ี 1 มกราคม ถงึวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

  
อุตสาหกรรมการจําหน่ายถา่นหนิในช่วงปี 2558 บริษัทมกีารปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจโดยเร่ิมกลับมานําเข้าถ่านหินจาก

ต่างประเทศอีกคร้ัง เพือ่มุง่เน้นการขายถา่นคดัขนาดท่ีมกีําไรขัน้ต้นสูง และลดปริมาณการขายถา่นหนิขนาด 0-5 มม.คงคลังลง 
 

 สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 273.67 ล้านบาท       เมื่อ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2557 บริษัทขาดทุนสุทธิ 22.11 ลา้นบาท และผลการดําเนินงานรอบระยะต้ังแต่วันท่ี  1 มกราคม ถึง 
31 ธันวาคม 2558 มผีลขาดทุนสุทธิ 371.23 ลา้นบาท เมือ่เปรียบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัปี 2557 มผีลขาดทุนสุทธิ 118.94 ล้านบาท โดย
มรีายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ในรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ถงึวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมรีายไดร้วม 104.78 ลา้นบาท ขณะท่ีในรอบระยะเวลา
เดยีวกนัของปี 2557 มรีายไดร้วม 112.52 ลา้นบาท หรือลดลง 6.88%  

ในรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ถงึวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมต้ีนทุนรวมคดิเป็น 267.46% ขณะท่ีในรอบระยะเวลา
เดยีวกนัของปี 2557 มต้ีนทุนรวมคดิเป็น 71.21% ท้ังน้ีเนือ่งจากในปี 2558 บริษัทไดต้ั้งคา่เผือ่มูลคา่สนิคา้ดอ้ยคา่อันเนือ่งมาจากปัญหา
เชิงคุณภาพของสินค้าคงเหลือค้างสต๊อกจํานวน 198.21 ล้านบาท และกลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงจํานวน 2.85 ล้านบาท 
ในขณะท่ีในปี 2557 บริษัทไดก้ลับรายการคา่เผือ่มูลคา่สนิคา้ลดลงจํานวน 12.19 ลา้นบาท เนือ่งจากได้ขายสินค้าท่ีเคยต้ังค่าเผื่อมูลค่า
สนิคา้ลดลงไวแ้ลว้ 

ในรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็น 7.70% ของรายได้รวม 
เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 มีค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็น 11.37% ของรายได้รวม เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
ขนสง่ท่ีลดลงจากการเพ่ิมการจําหน่ายแบบใหลู้กคา้มารับสนิคา้เอง 

ในรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ถงึวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมคีา่ใช้จา่ยในการบริหาร 76.70 ลา้นบาท ประกอบดว้ย
ค่าใช้จา่ยในการบริหารปกติจํานวน 16.09 ลา้นบาท และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน อาคาร เคร่ืองจักร และงาน
ระหว่างก่อสร้างบางส่วน รวมจํานวน 60.61 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้น 185.98% เปรียบเทียบกับช่วงรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของปี 
2557 จํานวน 26.82 ลา้นบาท  

ในรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบ้ีย จํานวน 13.06 ล้านบาท 
ขณะท่ีในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีเดยีวกนัปี 2557 จํานวน 14.37 ลา้นบาท หรือลดลง 9.12% เนือ่งจากภาระหน้ีลดลง 

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
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ในรอบระยะเวลาต้ังแต่ 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายได้รวม 577.51 ล้านบาท ขณะท่ีในรอบระยะเวลา
เดยีวกนั ปี 2557 มรีายไดร้วม 711.52 ล้านบาท หรือลดลง 18.83% เนื่องจากปริมาณขายท่ีลดลงจาก 339,203 ตัน ในปี 2557 เป็น 
259,402 ตัน ในปี 2558 โดยเฉพาะถา่นหนิขนาด 0-5 มม. โดยในปี 2558 บริษัทมกีารปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจโดยเร่ิมกลับมา
นําเขา้ถา่นหนิจากต่างประเทศอีกคร้ัง เพือ่มุง่เน้นการขายถา่นคดัขนาดท่ีมกีําไรขัน้ต้นสูง และลดปริมาณการขายถา่นหนิขนาด 0-5 มม. 
คงคลังลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีข้อจํากัดทางด้านการเงินจึงทําให้บริษัท  ยังมีข้อจํากัดในการนําเข้าอยู่ ในขณะท่ีปี 2557 
บริษัทเน้นจําหน่ายถา่นขนาด 0-5 มม.ท่ีอยู่ในสต๊อกเกา่เป็นหลัก 

รายได้ท่ีเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2558 เป็นรายได้ท่ีได้จากการขายถ่านหินท่ี
นําเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าหลักเป็นลูกค้าเดิมของบริษัท ท้ังน้ีรายได้ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 78.24  มาจากการจําหน่าย
ถ่านหินคัดขนาด 

ในรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ปี 2558 บริษัท มีอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ (17.71) ของรายได้ 
เทียบกับร้อยละ 27.46 ของรายไดใ้นรอบระยะเวลาเดียวกันปี พ.ศ. 2557 ซึ่งปรับตัวลดลง เนื่องจากต้นทุนรวมของบริษัทสูงขึ้นจาก
การต้ังค่าเผื่อสินค้าด้อยค่าและมูลค่าสินค้าลดลงสุทธิจํานวน 161.91 ล้านบาท จึงส่งผลให้กําไรขั้นต้นติดลบ 102.25 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายในการขายในรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็น 8.17% ของรายได้รวม 
เปรียบเทียบกบัรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปี 2557 มคีา่ใช้จา่ยในการขายคดิเป็น 14.51% ของรายได้รวม หรือลดลง 6.34% เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งท่ีลดลงจากการเพ่ิมการจําหน่ายแบบให้ลูกค้ามารับสินค้าเอง สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารบริษัทมีการปรับ
โครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีไม่จําเป็นออก ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบริหารซึ่งไม่นับรวมผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์มีจํานวนรวม 100.36 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อน 24.44% แต่เนื่องจากในปี 2558 บริษัท
ได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน อาคาร เคร่ืองจักร และงานระหว่างก่อสร้างบางส่วน เรือขนลําเลียงของบริษัทย่อย 
รวมจํานวน 70.88 ล้านบาท จึงทําให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารสุทธิคิดเป็นจํานวน 171.24  ลา้นบาท 

ในรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบ้ีย 55.38 ล้านบาท ขณะท่ี
ในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีเดยีวกนั ปี 2557 จํานวน 65.59 ลา้นบาท หรือลดลง 15.57% เนือ่งจากภาระหน้ีสถาบันการเงนิท่ีลดลง และ
บริษัทไดรั้บเงนิกูยื้มจากบริษัทท่ีเกีย่วขอ้งในอัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา่ท่ีบริษัทไดรั้บจากสถาบันการเงนิ 

บริษัทมผีลประกอบการขาดทุนสุทธิจํานวน 371 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
หรือขาดทุนเพ่ิมขึ้น 212.12% จากรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปี 2557 

 

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุน้ 

 สําหรับรอบระยะบัญชี 12 เดอืน และ 3 เดือน ตามงบการเงินท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในปีม.ค-
ธ.ค.58 และ ต.ค.-ธ.ค.57 มีค่าเท่ากับร้อยละ (201.11) และ (11.91) ตามลําดับอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นปรับลดลงจากปีก่อน 
เนือ่งจากบริษัทฯ มขีาดทุนเพ่ิมขึ้นและสว่นของผูถ้อืหุน้ท่ีลดลง 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน  

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 มีมูลค่าเท่ากับ 845.63 ล้านบาท ลดลง 31.5% จาก ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยเป็นการลดลงในสว่นของสนิคา้คงเหลอื และท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ ์ บริษัทมีการต้ังค่าเผื่อมูลค่าสินค้า

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
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ด้อยคา่และคา่เผือ่มูลคา่สนิคา้ลดลงจํานวน 161.91 ลา้นบาท สง่ผลใหร้ะดับมูลคา่สนิคา้คงเหลือลดลงจาก 275.97 ล้านบาท ณ  วันท่ี 
31ธันวาคม พ.ศ.2557 เหลือเพียง 28.48 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2558 คิดเป็นจํานวน 663.98 ล้านบาท ลดลง เนื่องจากการบันทึกต้ังค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์จํานวน 70.88 ล้านบาท 
และบันทึกคา่เสือ่มราคาตามปกติ 

คุณภาพของสินทรัพย์ 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น-สุทธิ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น-สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับ 60.64 ล้านบาท    โดย
ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ลดลงเมื่อเทียบกับ วันท่ี 31ธันวาคม พ.ศ.2557 เนื่องจากยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนท่ี
ลดลง ท้ังน้ีบริษัทฯและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 คิดเป็น 36 วัน บริษัทฯและบริษัทย่อยมี
ระยะเวลาเกบ็หน้ีดขีึ้นเนือ่งจากการใหเ้ครดติท่ีสัน้ลงกบัลูกคา้บางสว่น  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมกีารบันทึกคา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เนือ่งจากมลูีกหน้ีคา้ง
ชําระหน้ีเกนิกวา่ 6 เดอืน เพ่ิมขึ้นประมาณ 0.33 ลา้นบาท อน่ึงบริษัทฯ มกีระบวนการตรวจสอบฐานะการเงินและกระบวนการควบคุม
วงเงนิสนิเช่ือของลูกคา้กอ่นใหส้นิเช่ือทางการคา้แลว้ อย่างไรกต็ามการต้ังคา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญน้ี     ทางฝ่ายกฎหมายได้มีการเจรจา 
ติดตาม และดําเนินการฟ้องร้องเพือ่ใหไ้ดรั้บเงนิคนืกลับมาอายุลูกหน้ีแสดงไดเ้ป็นตารางดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมสีนิคา้คงเหลอื-สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 เท่ากับ 28.48 ล้านบาท หรือลดลงจากจํานวน  
275.97 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ท้ังน้ีเนื่องจากการขายระบายถ่านในสต๊อกในช่วงท่ีผ่านมา  และการบันทึกค่าเผื่อ
มูลค่าสินค้าด้อยค่าและค่าเผื่อมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือสุทธิจํานวน 161.91 ล้านบาท บริษัทฯบริษัทย่อยมี
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ประมาณ 302 วัน และ 112 วันตามลําดับ 
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สภาพคล่อง 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

สําหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ดําเนินงานจํานวน 72.83 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดใช้ไปในการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินการ
จํานวน 32 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ท่ีลดลงจํานวน 82 ลา้นบาท และภาระการจา่ยดอกเบ้ียจํานวน 55.5 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากการลงทุน 
สําหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ

เท่ากับ 6.31 ล้านบาท โดยมีรายการหลัก คือ เงินรับจากการขายรถบรรทุก เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีหมดอายุการใช้งาน และเรือ
ลําเลยีงของบริษัทย่อย เงนิจา่ยซื้อสนิทรัพย์ถาวร 1.43 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 

สําหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
จัดหาเงิน 64.50 ล้านบาท โดยมีรายการหลัก ได้แก่ จากการรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันเพ่ิมขึ้นสุทธิ 225 ล้านบาท 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 98.18 ล้านบาท ลดลงจากการชําระหน้ีตามปกติ และเงินกู้ระยะ
ยาวลดลงสุทธิ 62.32 ล้านบาท ลดลงจากการชําระหน้ีตามปกติ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคมพ.ศ.2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.17 เท่าและมีอัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.14 เท่าบริษัทฯมีอัตราส่วนสภาพคล่องเปลี่ยนแปลงลดลงจาก วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  เนื่องจาก
สินค้าคงเหลือท่ีลดลง การจัดประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจะถึงกําหนดชําระเกินหน่ึงปี และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีไม่สามารถดํารง
สัดส่วนทางการเงินได้เป็นจํานวน 60.1 ล้านบาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องอีกเป็นจํานวน 
575 ล้านบาท 

ธุรกิจของบริษัทฯมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูง เนื่องจากบริษัทฯต้องจ่ายค่าระวางเรือและค่าถ่านหินเป็นจํานวนมาก
ในการนําเข้าแต่ละคร้ัง การเก็บสินค้าท่ีคลังสินค้าและการให้เครดิตกับลูกค้าอีกประมาณ 30-45 วัน โดยบริษัทฯ มีวงเงิน L/C T/R, 
P/N, O/D และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ 

แหลง่ที่มาของเงินทุน 

หน้ีสิน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินระยะสั้น โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินระยะสั้น คือ เงินกู้ยืมระยะ
สั้นกับสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 เท่ากับ 156.73 ล้านบาท โดยภาระหน้ีสินระยะสั้นน้ีเป็นสินเช่ือหมุนเวียนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และต๋ัวสัญญาใช้เงิน (L/C T/R P/N) กับธนาคารพาณิชย์ 
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สําหรับหน้ีสินระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินระยะยาวรวมส่วนท่ีถึงกําหนดในหน่ึงปี ณวันท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2558 เท่ากับ 263.98 ล้านบาท โดยหลักเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 เท่ากับ (184.59) ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้น
ติดลบเนื่องจากผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พบว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย   มีอัตรา 
ส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ (5.58) เท่า  อัตราส่วนน้ีปรับเพ่ิมขึ้นจาก วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 เนื่องจากหน้ีสินรวม
ลดลงเพียงร้อยละ 1.8 ในขณะท่ีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจากผลขาดทุนสุทธิ โดยหน้ีสินรวมลดลงในอัตราท่ีน้อยกว่าการลดลงในส่วน
ของผู้ถือหุ้น  
 

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 



 45 

 

รายงานประจําป 58 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ทา่นผู้ถือหุ้นบรษิัท ยูนคิ ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากัด(มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการบริหารองค์กร และด้านกฎหมาย โดยมีนายเอกวัจน์ 
อมรวิวัฒน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลตํารวจโท คํารบ ปัญญาแก้ว และนายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ และตามท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ี และความรับผิดชอบ จากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มี
การประชุม เป็นจํานวน 8 คร้ัง ในรอบระยะเวลา 12เดือน(1มกราคม - 31ธันวาคม 2558) ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และได้
มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารท่ีเกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ สรุปสาระสําคัญในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีดังน้ี 

• สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี
ร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทและมีการประชุมประจําปีกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันจัดทําขึ้นอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและมีความโปร่งใสเช่ือถือได้ตามมาตรฐานบัญชีและข้อกําหนดทางกฎหมาย รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลไว้ใน
หมายเหตุฯ ประกอบงบอย่างเพียงพอ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ และรับทราบแนวทางการแกไ้ขปัญหาเพื่อนํามาปรับปรุง
การดําเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ 

• พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจําปี 2558 ซึ่งจัดลําดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยงรวมไปถึงการ
สอบทานการบริหารความเสี่ยงเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในและมีการบริหารความเสี่ยงท่ีดีและ
เหมาะสม  

• ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าท่ี กํากับ ดูแล ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้
ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปด้วยความอิสระและมีประสิทธิภาพ 

• เสนอแนะเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ฯตลาดหลักทรัพย์กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและเน้นยํ้าให้ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีทําไว้กับชุมชนและทาง
ราชการ 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการทํารายการระหว่างกัน,รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ี
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้ม่ันใจว่าเป็นรายการท่ีผ่านกระบวนการอนุมัติท่ีโปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสีย
ไมไ่ด้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเป็นรายการท่ีกระทําโดยคํานึงถึงความสมเหตุผลเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย รวมถึงมี
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอครบถ้วน ตามประกาศข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ทบทวนผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และนําเสนอนางศิริเพ็ญ สุขเจริญย่ิงยง ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3636นายเจริญ ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4323 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 แห่ง บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชี
สําหรับปีบัญชี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559) 

(นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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