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1บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

สรุปข้อมูลทางการเงิน 

  2558 2559

ผลการด�าเนินงาน    

รายได้หลัก (ล้านบาท) 532.03 433.03

รายได้รวม (ล้านบาท) 585.21 486.04

ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ล้านบาท) (102.25) 79.08

ขาดทุนสุทธิ (ล้านบาท) (371.23) (57.63)

ขาดทุนต่อหุ้น* (บาท) (2.42) (0.13)

อัตราส่วนทางการเงิน    

อัตราก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ร้อยละ) (17.71) 16.37

อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) (63.44) (11.86)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (201.11) (52.99)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (43.90) (5.96)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 845.63 967.70

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 1,030.22 858.95

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) (184.59) 108.75

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น** (บาท) (1.20) 0.22

*จ�านวน 503,384,438 หุ้น 

**มูลค่าที่ตราไว้เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น
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 ในรอบปี 2559 ท่ีผ่านมา มีเหตุการณ์ส�าคัญเกิดข้ึน 

ท้ังภายในประเทศของเราและในต่างประเทศ ซ่ึงน�าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงของบริบทการเมืองและเศรษฐกิจทั่วโลก นับตั้งแต่

ผลประชามติของชาวอังกฤษท่ีตัดสินใจแยกตัวออกจากการ 

เป็นสมาชิกอียู (Brexit) ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ

สหรัฐอเมริกา ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน ชนะการ

เลือกตั้งแบบไม่ได้คาดหมาย 

 ส�าหรับประเทศไทย เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศปรับตัว 

ดีข้ึนเล็กน้อยแต่ก็ยังคงทรงตัว อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยก็ให้

ความส�าคัญกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการ

การเปลีย่นแปลงทางการค้าในระดบัอาเซียน ระดบัภมิูภาคเอเชีย 

ตลอดจนการแข่งขันในเวทีโลก โดยจะมกีารลงทุนอย่างมหาศาล

ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เช่น โครงการ

รถไฟฟ้า โครงการรถไฟทางคู ่โครงการมอเตอร์เวย์ 3 สาย ได้แก่ 

บางปะอนิ-นครราชสมีา บางใหญ่-กาญจนบุร ีและพทัยา-มาบตาพดุ 

รวมถงึโครงการรถไฟฟ้าความเรว็สงูสายกรงุเทพ -ระยอง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายปฏิรูปอีกหลายๆ ด้านเพื่อน�าไปสู ่

ประเทศไทย 4.0 

สารจากประธานกรรมการ

 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่น 

ท่ีจะพัฒนาบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าม่ันคงตลอดปี 2559 ท่ีผ่านมา  

ซ่ึงสามารถเพิ่มสัดส่วนอัตราก�าไรขั้นต้นให้สูงขึ้นได้ส�าเร็จ เมื่อ

เปรียบเทียบกับปี 2558 อันมีผลท�าให้บริษัทฯ ขาดทุนน้อยลง 

และนอกจากนี้ เรายังมีปรับลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ควบคู่กับ

การควบคุมต้นทุนผลิตด้วย ท้ังนี้ คณะผู้บริหารและพนักงาน 

ของบริษัทฯ มีความกระตือรือร้นอย่างมากท่ีจะท�าให้ธุรกิจ 

กลบัมามกี�าไรอีกครัง้ ซ่ึงผมขอกล่าวช่ืนชมในความพยายามของ

ทุกท่าน ท่ีมุ่งหวังท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีคืนกลับสู่ผู้ถือหุ้นให้

ได้ในปีนี ้มา ณ ท่ีนี ้กระนัน้กต็าม ด้วยสภาวะเศรษฐกจิท่ีชะลอตวั

ในประเทศไทย และท่ัวโลก ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท�าให้เราไม่บรรรลุเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้ ส�าหรับในปี 2560 ก็จะเป็นอีกปีท่ีส�าคัญ ท่ีบริษัทฯ  

จะก�าหนดยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะส่ง

ผลให้บริษัทฯ กลับมาท�าก�าไรอีกครั้ง

 สุดท้ายนี้ ผมในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ 
ผูถ้อืหุ้น คูค้่า ลกูค้า สถาบันการเงนิ พนกังานและผูเ้กีย่วข้องทุกท่าน 

ท่ีสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจและการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

มาเป็นอย่างดี

   

พลต�ารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์  

ประธานกรรมการ 
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 ปี 2559 นบัว่าเป็นปีท่ีมีความผนัผวนทางเศรษฐกจิค่อนข้าง

มาก แต่ธุรกิจถ่านหินยังพอมีโอกาสขยายตัวเล็กน้อย เนื่องจาก

ความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศจีนมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน  

ส่งผลท�าให้ราคาถ่านหินท่ีเคยปรบัตวัลดลงมาอย่างต่อเนือ่งกลบั

เริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปี และปรับลงเล็กน้อยใน 

ช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม ราคาถ่านหินยังถือว่าอ่อนไหวอยู่

ตลอดเวลา แต่ยังไม่มีสญัญาณว่าราคาจะตกต�า่ไปจนเท่ากบัราคา

ในอดีต ขณะเดียวกัน เรายังได้เห็นแนวโน้มความต้องใช้ถ่านหิน

ในหลายๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนาม หรือประเทศ

ญ่ีปุ่น ท่ีเคยมีนโยบายจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ก็เริ่ม

เปลี่ยนแผนมาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแทน เนื่องจาก 

เกรงจะประสบปัญหาการรั่วไหลของสารกัมมนัตภาพรังสีอย่างที่

ประเทศญี่ปุ่นก�าลังเผชิญอยู่

 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานของ บรษัิท ยนูคิ ไมนิง่ เซอร์วิสเซส 

จ�ากดั (มหาชน) ในปี 2559 มีผลขาดทุนลดลงถึง 84.48% หรือ 

ขาดทุนสุทธิเพียง 57.63 ล้านบาท นอกจากนี้ เรายังได้น�าเงิน

สารจากกรรมการผู้จัดการ

เพ่ิมทุนท่ีได้รับการสนับสนุนจากผู ้ถือหุ้นในการเพ่ิมทุนเป็น 

อย่างดีเมื่อช่วงต้นปี ไปช�าระหนี้เงินกู้ยืมจนเกือบหมด คงเหลือ

ไว้เพียงวงเงินหมุนเวียนที่ต้องใช้ในการด�าเนินธุรกิจเท่านั้น 

 บริษัทฯ มีก�าไรเบ้ืองต้นเพ่ิมข้ึนจนเกือบรองรับค่าใช้จ่าย 

ในการขายและการบริหารได้ แต่ด้วยต้นทุนทางการเงินท่ี 

ค่อนข้างสูง จึงท�าให้ผลด�าเนินการโดยรวมยังขาดทุนอยู ่  

ซ่ึงบริษัทฯ คงต้องปรับโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสมต่อไป และเนื่องจากราคาถ่านหินท่ียังไม่ฟื ้นตัวดี 

บริษัทฯ จึงได้วางแผนกระจายความเสี่ยงในเรื่องของรายได้ โดย

การหาทางเพิม่รายได้จากกจิการในเครอื รวมท้ัง เริม่ขยายตลาด

ถ่านหินไปยังกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ เพือ่รองรบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

จากถ่านหินที่ก�าลังจะเปิดเพิ่มขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของไทย 

 ในนามของกรรมการ, ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคน  

ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า สถาบันการเงิน และผู้มี 

ส่วนร่วมทุกท่าน ที่คอยช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถด�าเนิน

ธุรกิจต่อไปได้

นายธีรพล ค�าผา 

รักษาการ กรรมการผู้จัดการ
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พล.ต.อ. ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์

(อายุ 70 ปี)

ประธานกรรมการ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : มิถุนายน 2555

สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 2559 : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาเอก สาขาบริหารงานยุติธรรม สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล)

• ปริญญาโท สาขาบริหารงานต�ารวจ สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล)

หลักสูตรอบรม 

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

• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2553

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 1

ประสบการณ์การท�างาน

2556-ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น  
พาร์ทเนอร์ จ�ากัด

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บจ. พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่
การอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน)

2554-2559 ประธานกรรมการ, นายกสภาการศึกษาโรงเรียน 
นายร้อยต�ารวจ

2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, นายกสมาคมชาวอุบลราชธานี

2551-ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. หลกัทรพัย์เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์

2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ช่ัน 
พาร์ทเนอร์ จ�ากัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ 

(อายุ 38 ปี)

รองประธานกรรมการ 

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : มิถุนายน 2555

สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 2559 : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรอบรม

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

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

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556

ประสบการณ์การท�างาน

ต.ค. 2559-ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. พีเอ็มที พร๊อพเพอร์ตี้ 

ก.ย. 2559-ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. เลเซอร์ เกม เอเชีย 

ก.ย. 2559-ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. ทีทีเอ สุเอซ 

มี.ค.2559-ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. เนเชอรัล เบฟ 

ม.ิย. 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บมจ. พเีอ็ม โทรเีซน เอเชีย 
โฮลดิ้งส์

ม.ค. 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร, บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

มิ.ย. 2555-ปัจจบัุน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและรองประธาน
กรรมการบริหาร, บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์

2541-ปัจจุบัน   กรรมการ บจ. เลควูด คันทรี คลับ

2541-ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. เลควูด แลนด์

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 7/11 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



5บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ 

(อายุ 57 ปี)

กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : มิถุนายน 2555

สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 2559 : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นโครงการร่วมกับ 
Kellogg Graduate School of Management of Northwestern 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

หลักสูตรการอบรม

• Directors Certification Program (DCP) รุ ่น 165/2555  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน

ก.พ. 2559-ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส 
แอนด์ ซัพพลายส์

ธ.ค. 2558-ปัจจุบัน   กรรมการ บจ. โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์ 
พีทีอีแอลทีดี

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

ม.ค. 2558-ปัจจุบัน   กรรมการ บจ. บาคองโค

ส.ค. 2557-ปัจจุบัน   กรรมการ บจ. โทรีเซน ชิปปิ้ง เอฟแซดอี

2556-ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย  
โฮลดิ้งส์

มิ.ย. 2555-ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์

มิ.ย. 2555-ต.ค. 2559 กรรมการ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์                

ม.ค. 2555-ปัจจุบัน   ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโส บจ. พีเอ็ม กรุ๊ป

2548-2554    ผู้อ�านวยการบริหารอาวุโสสายงานการเงิน 
บมจ. แอดวานซ์ ไฟแนนซ์

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ 

(อายุ 55 ปี)

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : เมษายน 2553

สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 2559 : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northrop University, Los Angeles,  
CA, USA

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม 

• Directors Accreditation Program (DAP) รุ ่น 84/2553  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 โดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน

ต.ค. 2541-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโสและผู้บริหาร ฝ่ายสนับสนุน
การตลาดธุรกิจ, บจ. คอร์ปอเรท เพอร์ฟอ
แมนซ์ แอดไวเซอร์

ก.พ. 2549-ก.พ. 2556 คณะกรรมการบริหาร สมาคมการบินธุรกิจ
แห่งเอเชีย (Asian Business Aviation 
Association- ASBAA)

มี.ค. 2554-มี.ค.2556 ผู้บริหาร สมาคมการบินธุรกิจแห่งเอเชีย 
(Asian Business Aviation Association-
ASBAA)

ก.ค. 2541-ก.ย. 2541 ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคาร บีเอ็นพี 
พาร์ริบาร์

ม.ค. 2541-มิ.ย. 2541 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยี
สารสนเทศ บมจ. เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์

ก.พ. 2537-ธ.ค. 2540  ผู้อ�านวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ  
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกพัฒน์ จ�ากัด 
(มหาชน)

พ.ย. 2534-ม.ค. 2537 ผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.ไดวา

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล 

(อายุ 68 ปี)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 2547

สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 59 : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

•  ปรญิญาโท นติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา

• นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• เนติบัณฑิตไทย 

หลักสูตรการอบรม

• Director Certification Program (DCP) รุน่ 60/2548 โดยสมาคม
ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย

• Role of the Compensation Committee รุน่ 11/2553 โดย
สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย

ประสบการณ์การท�างาน

2548-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง

2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. ที.ซี. ยูเนี่ยน โกลบอล

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. เอ็ม เอฟ อีซี

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 9/11 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

พล.ต.ท. ค�ารบ ปัญญาแก้ว

(อายุ 60 ปี)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 2556

สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 59 : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2524)

•  ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตร์จากโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ รุน่ 32

หลักสูตรการอบรม

•  2551 หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู : ผูน้�าท่ีมีวสิยัทัศน์และคณุธรรม
วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส�านักงาน 
ก.พ. (นบส. รุ่นที่ 57)

•  2551 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51

ประสบการณ์ท�างาน
2557	 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ	

																สำานักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

2556	 ผู้บัญชาการ	สำานักงานพิสูจน์หลักฐานตำารวจ 

2555	 จเรตำารวจ	(สบ8)

2553	 รองผู้บัญชาการตำารวจภูธร	ภาค	7

2550	 รองผู้บัญชาการตำารวจภูธร	ภาค	1

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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นายธราธร วงศ์ประศาสตร์

(อายุ 43 ปี)

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 2556

สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 2559 : ไม่มี

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-

ประสบการณ์การท�างาน

• ผู้จัดการ, แดน วงศ์ประศาธน์ สถาปนิก

• สถาปนิก, Architect A 49

• สถาปนิก, ROBERT G. BOUGHEY ARCHITECTS 

• สถาปนิก, Stephen Potters Architects, New York, USA

• สถาปนิก, LAUSTER&RADU ARCHITECTS, New York 

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 7/11 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายธีรพล ค�าผา 

(อายุ 50 ปี)

กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จัดการ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 1 สิงหาคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้น ณ ธ.ค. 2559 : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรการอบรม 

•  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 107/2557 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน

2551-2558 ผู้จัดการด้านการลงทุน, บมจ. โพสโค-ไทยน๊อคซ์

2550-2551 ผู้จัดการด้านการเงิน, บจ. ซันทาวเวอร์

2548-2550 รองกรรมการผู้จัดการ, บจ. เอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง 

2546-2548 ผู้จัดการด้านวิเคราะห์การเงิน,  
บจ. บางกอกเทอร์มินอล

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 4/11 ครั้ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท    บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  เลขที่ 26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7  ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต 

     แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ตั้งโรงงาน   1. โรงงานสวนส้ม

     เลขที่ 88/8, 88/9 หมู่ 5 ต�าบลสวนส้ม อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120

     2. คลังสินค้านครหลวง

     เลขที่ 108 หมู่ 2 ต�าบลคลองสะแก อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

เลขทะเบียนบริษัท  0107547000095 (เดิมเลขที่ 0107574700099)

ทุนจดทะเบียน   จ�านวน  251,692,219.00 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 503,384,438 หุ้น

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว จ�านวน  251,692,219.00 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 503,384,438 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้   หุ้นละ 0.50 บาท

โทรศัพท์    ( + 662 ) 655-7501-2

โทรสาร    ( + 662 ) 655-7503-4

Website    www.umspcl.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : ( + 662 ) 009-9389

โทรสาร   : ( + 662 ) 009-9476

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3636

ชั้น 48 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ : ( + 662 ) 677-2000

โทรสาร   : ( + 662 ) 677-2220-23



9บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการน�าเข้าถ่านหินคุณภาพดี มีค่า

พลงังานความร้อนต�า่ปานกลาง และมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อย 

โดยน�าเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจัดจ�าหน่ายให้กับโรงงาน

อุตสาหกรรมท้ังขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะ

โรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดักรงุเทพและปรมิณฑลรวมถงึจงัหวดั

ใกล้เคียง บริษัทฯ มีอุตสาหกรรมท่ีเป็นเป้าหมายหลัก คือ 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมสิง่ทอ โดยบรษัิทฯ มกีลยุทธ์

น�าถ่านหินดังกล่าวมาท�าการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้

ถ่านหินมคีณุภาพตรงกบัคณุสมบัตเิชิงวิศวกรรมของหม้อไอน�า้ของ

แต่ละโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมประมูล

ขายถ่านหินให้กับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และ

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าที่มีการประมูลจัดซื้อถ่านหินอีกด้วย

 UMS วางรูปแบบการจัดส่งถ่านหินให้ถึงมือลูกค้าอย่าง 

ทันท่วงที ด้วยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

แบบครบวงจร โดยมีการบริหารจัดการกับกองถ่านหิน และคลัง

สินค้าเป็นอย่างดี เพื่อให้ม่ันใจว่า เรามีถ่านหินเพียงพอส�าหรับ 

ส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งท�าให้ลูกค้าไม่ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับเรื่องการ

ส�ารองถ่านหินและเตรยีมพืน้ท่ีหรอืคลงัสนิค้าในการจดัเกบ็ถ่านหิน

ด้วยตัวเอง 

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้น�าการขายถ่านหินส�าหรับ

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย  

โดยการคัดเลือกถ่านหินท่ีมีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของ

โรงงานอุตสาหกรรมและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย บริษัทฯ 

มีเป้าหมายท่ีจะมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยน�าจุดเด่น  

โดยการขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้

น�้ามันเตาให้เปลี่ยนมาใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงแทน โดยน�าจุดเด่น

ของถ่านหินท่ีมีต้นทุนการใช้งานท่ีต�่ากว่าน�้ามันเตา และการให้

ความรูค้วามเข้าใจท่ีถกูต้องของการใช้ถ่านหินซ่ึงเป็นพลงังานทางเลอืก

ที่ต้นทุนต�่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับโรงงานอุตสาหกรรม

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะกระจายความเสี่ยงของ

โครงสร้างรายได้ โดยการจัดหาลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ

ขนาดกลางในหลายอุตสาหกรรม โดยไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับกลุ่ม

ลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้น บริษัทเช่ือว่าจะสามารถ 

ลดความเสีย่ง จากการท่ีอุตสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่อาจมีผล 

กระทบจากวฏัจกัรของเศรษฐกจิ บรษัิทฯ มีเป้าหมายในการด�าเนนิ

ธุรกิจควบคู่กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีมาตรการใน

กระบวนการต่างๆ ของธรุกจิในการป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 ถ่านหิน “Coal” เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ใช้เวลาหลายล้านปีของซากพืช ภายใต้ความดันและความร้อนมาเป็นพีต (Peat), 

ลิกไนต์ (Lignite), ซับบิทูมินัส (Sub bituminous), บิทูมินัส (Bituminous) และแอนทราไซท์ (Anthracite) ตามล�าดับ ถ่านหิน 

ตามแหล่งต่างๆ ในโลกนี ้จงึมคีณุสมบตัต่ิางกนัขึน้กบัชนดิซากพชื อายกุารเปลีย่นแปลงและ สภาพแวดล้อมของแหล่งท่ีเกดิ ถ่านหิน

เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ยังคงเหลือมากกว่าน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ สามารถพบได้ทั่วโลก

การก�าเนิด...ถ่านหิน

 ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีปริมาณส�ารองอยู่มาก โดยแหล่งถ่านหินกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศ

ทั่วโลก ท�าให้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงด้านปริมาณสูง ราคามีการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ก๊าซธรรมชาตแิละน�า้มนัเตา ถ่านหินเป็นเช้ือเพลงิธรรมชาตชินดิหนึง่ซ่ึงมีสถานะเป็นของแข็งและมีแร่ธาตท่ีุส�าคญั 

คือ คาร์บอน โดยท่ัวไปแล้วถ่านหินจะมีสีน�้าตาลเข้มหรือสีด�าและแบ่งได้หลายประเภท ถ่านหินท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด (พิจารณาจาก 

ค่าความร้อน ค่าความชื้นและปริมาณก�ามะถัน) เรียงตามล�าดับ ได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต์ 
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การจ�าแนก...ถ่านหิน

 บริษัทฯ เน้นการน�าเข้าถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส เนื่องจากเป็นถ่านหินท่ีมีคุณภาพดี มีค่าความร้อนในระดับ 

ปานกลาง มค่ีาความช้ืนและปรมิาณเถ้าในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีปรมิาณก�ามะถนัท่ีต�า่เม่ือเทียบกบัน�า้มนัเตา (น�า้มัน

เตามีปริมาณก�ามะถันประมาณ 0.1%-3.0%) ท�าให้มีมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ส�าหรับถ่านหินประเภทแอนทราไซต์  

บริษัทฯ ไม่ได้น�าเข้าถ่านหินประเภทนี้เนื่องจากมีราคาสูงกว่ามาก อีกท้ังปริมาณการใช้ภายในประเทศมีจ�ากัดและไม่มีแนวโน้ม 

การขยายตัว ส่วนถ่านหินประเภทลิกไนต์เป็นถ่านหินคุณภาพต�่าท่ีสุด มีปริมาณก�ามะถันมาก ท�าให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง  

ดังนั้นถ่านหินประเภทนี้จึงไม่เป็นที่นิยมของลูกค้าและบริษัทฯ ไม่ได้น�าเข้าถ่านหินประเภทลิกไนต์

 ข้ันตอนในการด�าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ เร่ิมจากน�าเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนเีซียและจ�าหน่ายให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท้ังหมดและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางราย บริษัทฯ สามารถจัดส่งถ่านหินให ้

ลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องน�ามาพักท่ีคลังสินค้าของบริษัทฯ แต่ส�าหรับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางรายและโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดเลก็ต้องการถ่านหินท่ีผ่านกระบวนการคดัเลอืก ปรบัปรงุคณุภาพและการคดัขนาด โดยในการน�าเข้าถ่านหินแต่ละ

ครั้งประมาณ 50,000-70,000 ตันต่อการจัดซื้อ ซึ่งจะมีถ่านหินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันในด้านค่าความร้อน ความชื้น ปริมาณขี้เถ้า 

และปริมาณก�ามะถัน ซ่ึงบริษัทฯ จ�าเป็นต้องท�าการคัดเลือกคุณภาพถ่านหินก่อน ซ่ึงถ่านหินท่ีน�าเข้าแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัต ิ

แตกต่างกนั เช่น ในด้านค่าความร้อน ความช้ืน แม้ว่าจะมาจากเหมืองเดยีวกนักต็าม (ถ่านหินในแต่ละช้ันดนิจะมคีณุสมบัตแิตกต่างกนั 

เช่น ซับบิทูมินัส อาจแยกออกเป็นหลายชนิด ขึ้นอยู่กับค่าความร้อน ความชื้น ปริมาณขี้เถ้า และปริมาณก�ามะถัน เป็นต้น) หลังจาก

นัน้บรษัิทฯจงึน�าถ่านหินมาผสมกนัตามสตูรเฉพาะของบรษัิทฯ เพือ่ให้ได้คณุสมบัตติามท่ีลกูค้าต้องการ และบรษัิทฯ จะท�าการคดัขนาด

ถ่านหินเพือ่ให้มคีณุภาพท่ีเหมาะสมส�าหรบัหม้อไอน�า้ของโรงงานอุตสาหกรรมหากลกูค้าต้องการ เนือ่งจากหม้อไอน�า้มีการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้การเผาผลาญเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากที่สุด และบริษัทฯ จะให้บริการจัดส่งสินค้า

ให้กับลูกค้า โดยจัดส่งทุกวันเพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า และยังเป็นการช่วยลดจ�านวนถ่านหินที่จะต้องเก็บในโกดังเก็บ

ถ่านหินของลูกค้าอีกด้วย เนื่องจากลูกค้าหลายรายไม่มีสถานที่เพียงพอในการเก็บถ่านหิน



12 รายงานประจำาปี 2559

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ�านวน 2 ฉบับ มีสาระส�าคัญดังนี้ 

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

ประเภทกิจการ กิจการขนส่งทางเรือประเภท 7.2 

(บจ. ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์)

บริการด้านขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือ

เดินทะเล ประเภท 7.1  

(บจ. ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส)

ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณา

อนุมัติ

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้นติบุิคคลส�าหรบัก�าไรสทุธิ

ท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวม

กันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดิน

และทุนหมุนเวียน

เริ่ม 24 มิ.ย. 2551  

สิ้นสุด 23 มิ.ย. 2559

เริ่ม 19 ม.ค. 2552  

สิ้นสุด 18 ม.ค. 2560

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการท่ี 

ได้รับการส่งเสริม ไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงิน 

ได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลาท่ีผู ้ได้รับการส่งเสริม 

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

เริ่ม 24 มิ.ย. 2551  

สิ้นสุด 23 มิ.ย. 2559

เริ่ม 19 ม.ค. 2552  

สิ้นสุด 18 ม.ค. 2560

ภาวะการแข่งขัน

 การจ�าหน่ายถ่านหินให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นธรุกจิท่ีมีผูป้ระกอบการประมาณ 20 ราย โดยบรษัิทฯ มคีูแ่ข่ง

ทางการค้าท่ีส�าคญัได้แก่ บริษัท บ้านปู จ�ากดั (มหาชน), บรษัิท ลานนารซีอร์สเซส จ�ากดั (มหาชน), บรษัิท เอเชีย กรนี เอนเนอจ ีจ�ากดั 

(มหาชน), บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จ�ากัด (มหาชน), บริษัท ซิงเฮงเส็ง จ�ากัด, บริษัท อีสเทิร์น เพิร์ล จ�ากัด, บริษัท ฟิโก้ เมทเทิลส์ 

แอนด์ ไมเนอร์รอลส์ จ�ากัด, บริษัท ฟีนิคซ โกลบอล (ไทยแลนด์) จ�ากัด และบริษัท ทีซีซี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ฯลฯ โดยบริษัทฯ  

มุ่งเน้นการเพิ่มลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก พร้อมกับมองหาโอกาสท่ีจะเข้าตลาดลูกค้ากลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มฐานการขายและปริมาณยอดขายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตที่มากขึ้นของธุรกิจ

แนวโน้มอุตสาหกรรม

 ถ่านหินยังถือเป็นแหล่งพลังงานท่ีมีความส�าคัญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพราะถ่านหินเป็นพลังงานท่ีราคาต�่ากว่า 

ก๊าซธรรมชาติและน�้ามันเตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เช่น ประเทศ ในแถบเอเชีย รวมถึง

ประเทศไทยนั้นยังคงใช้ถ่านหินอยู่เนื่องจากราคาที่ถูก แนวโน้มก�าลังผลิตถ่านหินทั่วโลก ในอีก 10 ปีข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะเพิ่มสูงถึง 

1 พันล้านตัน โดยเฉพาะการเพ่ิมก�าลังผลิตในทวีปเอเชีย และเช้ือเพลิงถ่านหินยังเป็นตัวขับเคลื่อนพลังงานในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยคาดว่าสัดส่วนการใช้ในภาพรวมจะเพิ่มจาก 46% ในปัจจุบัน เป็น 60% และสัดส่วนการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า

จะเพิ่มขึ้นจาก 32% เป็น 50% ภายในปี 2583 หรืออีก 23 ปีข้างหน้า

 อนึ่งในปี 2559 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอีก 43 โรง ในช่วงเวลา 12 ปี ข้างหน้าเพื่อทดแทน

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ อันเนื่องมาจากปัญหากัมมันตภาพรังสีรั่วไหลที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา

 ส�าหรับสถานการณ์เช้ือเพลิงถ่านหินในประเทศไทย ยังคงเป็นหนึ่งในทางเลือกการกระจายแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า 

ตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว ปี 58-79 (PDP 2015) เนื่องจากนโยบายส�าคัญของกระทรวงพลังงานท่ีจะต้องสร้าง 

ความสมดุลของเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้า โดยความต้องการเช้ือเพลิงถ่านหิน จะเพ่ิมข้ึน 20-25% ภายในปี 2579 ตามแผน PDP  

เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาพลังงานใดพลังงานหนึ่งมากเกินไป รวมทั้งเชื้อเพลิงจากถ่านหิน

ยังมีราคาท่ีมีเสถียรภาพ เพื่อไม่สร้างภาระค่าไฟฟ้าท่ีจะกระทบต่อต้นทุนภาคการผลิต และค่าครองชีพของประชาชนในอนาคต  

โดยใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในปัจจุบัน กระทรวงพลังงานเชื่อมั่นว่าจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของ

ชุมชนในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้อีกด้วย 
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สถานการณ์ราคาถ่านหินประเทศอินโดนีเชีย รอบระยะเวลา 12 เดือน ส�าหรับปี 2559
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ที่มา : www.argusmedia.com

การใช้ถ่านหินและลิกไนต์ในประเทศไทย

 ในปี 2559 (ม.ค.-พ.ย.) ปริมาณการใช้ถ่านหินและลิกไนต์รวมประมาณ 35.29 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.73 จากช่วงเดียวกัน

ของปี 2558 ซ่ึงมีปริมาณการใช้รวมประมาณ 34.03 ล้านตนั การใช้ลกิไนต์ในปี 2559 (ม.ค.-พ.ย.) ประมาณ 15.54 ล้านตนั แบ่งเป็น

ภาคการผลิตไฟฟ้าของกฟผ. จ�านวน 15.05 ล้านตัน และอีก 0.49 ล้านตัน น�าไปใช้ในภาค อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิต

ปูนซีเมนต์ กระดาษ อาหาร ในขณะที่การใช้ถ่านหินน�าเข้าในปี 2559 ประมาณ 19.76 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 2.27 จากช่วงเดียวกัน

ของปี 2558 เป็นการใช้ในอุตสาหกรรมจ�านวน 12.04 ล้านตัน ที่เหลืออีกประมาณ 7.72 ล้านตันใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแส

ไฟฟ้าของ SPP และ IPP
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ที่มา : ส�านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2554
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ันต

ัน 25,000

20,000

30,000

สัดส่วนการจัดหา 
ถ่านหินน�าเข้า/ลิกไนต์

รวมทั้งสิ้น 32,341 พันตัน

หมายเหตุ :  อ่ืนๆ หมายถึง ลิกไนต์ของเหมืองเอกชน
ภายในประเทศที่ไม่ใช่เหมืองแม่เมาะ

*เดือน ม.ค.-ต.ค.
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2559*น�าเข้า 
18,203 
56%

แม่เมาะ 
13,685 
42%

อื่น 
454 
2%

การจัดหาถ่านหินน�าเข้า/ลิกไนต์ 2.8%

การน�าเข้าถ่านหิน และลิกไนต์

 ตารางการบริโภคถ่านหินน�าเข้าและลิกไนต์ในประเทศไทย

ประเภท

ปริมาณ (ล้านตัน)
อัตราการเติบโต

(ร้อยละ)
2557 2558 2559

(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-พ.ย.)

การบริโภคลิกไนต์ 18.38 15.10 15.54 12.52

 ผลิตกระแสไฟฟ้า (กฟผ.) 17.02 14.48 15.05 13.68

 อุตสาหกรรม 1.36 0.62 0.49 -14.32

การบริโภคถ่านหิน 20.88 21.92 19.76 -2.27

 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 8.50 8.12 7.72 2.72

 อุตสาหกรรม 12.38 13.80 12.04 -5.23

ความต้องการโดยรวม 39.26 37.02 35.29 3.73

ที่มา : ส�านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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ที่มา : ส�านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การใช้ถ่านหินน�าเข้า/ลิกไนต์ 0.7%

2559*
อุตสหกรรม 

7,069 
48%

ผลิตไฟฟ้า 
7,796 
52%

สัดส่วนการใช้ 
ถ่านหินน�าเข้า/ลิกไนต์

รวมทั้งสิ้น 14,866 KTOE
*เดือน ม.ค.-ต.ค.

ปริมาณการใช้ถ่านหินน�าเข้า และลิกไนต์

การจัดหาถ่านหินและผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. บรษัิทฯ น�าเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นแหล่งผลติถ่านหินท่ีใหญ่ตดิอันดบั 1 ใน 3 ของโลก บรษัิทฯ ท�าการคดัเลอืก

เหมืองถ่านหินที่มีคุณภาพดีที่ให้ค่าความร้อนสูง มีค่าความชื้นต�่า มีปริมาณขี้เถ้าและปริมาณก�ามะถันต�่า เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของลูกค้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกท้ัง ถ่านหินท่ีประเทศอินโดนีเซียยังมีปริมาณถ่านหินจ�านวนมากเมื่อ

เทียบกับแหล่งอื่นในต่างประเทศ และประหยัดค่าขนส่ง เนื่องจากสามารถขนส่งโดยทางเรือได้ประมาณ 50,000 ตัน (+/-10%) 

2. เรือเดินทะเลจากประเทศอินโดนีเซียจะเข้ามาจอดท่าที่เกาะสีชัง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีจากนั้นจะท�าการขนถ่ายถ่านหิน

ลงเรือโป๊ะอีกทอดหนึ่งซ่ึงเรือโป๊ะนี้สามารถขนถ่ายถ่านหินได้ครั้งละ 500-2,500 ตันต่อล�า โดยเดินทางมาข้ึนท่ีท่าเทียบเรือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. บริษัทฯ สามารถจัดส่งถ่านหินโดยตรงให้กับลูกค้าได้ทันทีท้ังโดยทางเรือหรือทางรถบรรทุก และในกรณีท่ีบริษัทฯ ต้องการ 

ขนย้ายถ่านหินเข้าคลงัสนิค้าสามารถเกบ็ในพ้ืนท่ีโรงงานของบรษัิทฯ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เพือ่คดัเลอืกและปรบัปรงุคณุภาพ 

แล้วจึงส่งถ่านหินให้กับลูกค้า โดยรถบรรทุกของบริษัทผู้รับเหมาต่อไป 

4. บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ทันกับความต้องการของลูกค้า 

5. ระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียจนกระทั่งขนส่งถ่านหินเข้าเก็บคลังสินค้าใช้เวลาประมาณ 45 วัน

 จากข้อมูลในอดตีพบว่าราคาถ่านหินมีการเปลีย่นแปลงตามราคาตลาดโลก โดยบรษัิทฯ มนีโยบายจดัหาถ่านหินจากผูจ้ดัจ�าหน่าย

หลายรายเพื่อส�ารองปริมาณถ่านหินให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ และถ่วงดุลอ�านาจการต่อรองราคาสินค้ากับ 

ผู้จัดจ�าหน่ายรายอื่นๆ หลายราย ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการจัดซื้อถ่านหิน
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 นอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว ความน่าเช่ือถือและไว้วางใจในแหล่งท่ีมาของถ่านหินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีบริษัทฯให้ความส�าคัญ

เป็นอย่างยิง่ท้ังในด้านคณุภาพถ่านหิน, ก�าลงัการผลติ, ระบบขนส่งถ่านหินมายงัท่าเรอืและช่ือเสยีงของผูจ้ดัจ�าหน่ายถ่านหิน เป็นต้น 

และด้วยความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้าเป็นระยะเวลายาวนาน ท�าให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะได้รับการส่งมอบถ่านหินคุณภาพดีจากคู่ค้าตาม

สัญญาอย่างต่อเนื่อง

 บรษัิท  มนีโยบายจดัหาถ่านหินท่ีมีคณุภาพดเีป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ตรงกบัความต้องการลกูค้า มีขบวนการตรวจสอบควบคมุ

คุณภาพถ่านหิน ตั้งแต่ซื้อจากผู้จ�าหน่าย เหมือง การขนส่ง และการผลิตสินค้าส�าเร็จรูป จนส่งถึงลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจและ 

พึ่งพอใจของลูกค้า
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โครงสร้างบริษัทและภาพประกอบธุรกิจ
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการน�าเข้าถ่านหินคุณภาพดี มีค่าพลังงานความร้อนปานกลาง และมีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  

ซึ่งบริษัทฯ มีอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

และอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์น�าถ่านหินดังกล่าวมาท�าการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ถ่านหินมีคุณภาพ  

ตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหม้อไอน�้าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังนี้ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อยท้ัง  

4 บริษัท ดังนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายปุ๋ย และบริการด้านโลจิสติกส์ให้บริษัทและลูกค้า 

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจด้านการขนส่งและขนถ่ายทางน�้า ได้แก่ การขนส่งทางเรือขนาดประมาณ 500-2,500 

ตันต่อล�า 

บริษัท ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและส่งออกเชื้อเพลิงชีวมวล และการขนส่งและขนถ่ายทางบก 

บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือที่อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงสร้างบริษัทและภาพประกอบธุรกิจ
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ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

1.1 ความเสี่ยงจากต้นทุนสินค้ามีราคาแปรผันไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก

 ต้นทุนราคาถ่านหินท่ีบรษัิทฯ น�าเข้ามอีงค์ประกอบหลกั คอื ราคาถ่านหิน ค่าระวางเรอื และอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะผันแปรไปตามราคาตลาดโลก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงด้านราคาขององค์ประกอบเหล่านี้จึงมีผลกระทบโดยตรงกับ

ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ โดยหากราคาถ่านหิน หรือ ค่าระวางทางเรือมีการปรับราคาขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนมีการอ่อนค่าลง  

จะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ สูงขึ้น 

 1.1.1. ผลกระทบของราคาถ่านหินและค่าระวางเรือต่อต้นทุนสินค้า

 ราคาถ่านหินและค่าระวางเรอืมีการปรับตวัข้ึนลงตามปัจจยัด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก แนวโน้มราคาถ่านหินในตลาดโลก

ยังปรับตัวเพิ่มข้ึนในช่วงท่ีผ่านมาจึงส่งผลบวกให้กับบริษัทจากความต้องการใช้ถ่านหินท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับอุปสงค์ 

ความต้องการเพ่ิมข้ึนจากประเทศจีน และ อินเดียและญี่ปุ่นในขณะท่ีอุปทานก�าลังการผลิตของอินโดนีเซียซ่ึงเป็นแหล่งจัดซ้ือของ

บริษัทมีจ�ากัด ท�าให้ราคาถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พยายามหาทาง

ร่วมลงทุนกับทางแหล่งผลิตเองเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องความเสี่ยงเรื่องราคาและดูแลคุณภาพของถ่านด้วยตนเอง 

 ส�าหรบัค่าระวางเรือ บริษัทฯ ท�าสญัญากบับริษัทเดนิเรอื โดยบรษัิทฯ จะตกลงก�าหนดราคาล่วงหน้า โดยอ้างอิงราคาในตลาดโลก

เช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทีมงานในการติดตามข้อมูลของราคาถ่านหินและค่าระวางเรืออย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหาร

ต้นทุนสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 อนึ่ง รัฐบาลญ่ีปุ่นได้ประกาศในปี 2559 เรื่องแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มเติมอีก 43 แห่งใน 12 ปีข้างหน้า มีก�าลัง 

การผลิตรวม 20,500 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันญี่ปุ่นมีโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมด 90 แห่ง ก�าลังการผลิตรวม 40,500 เมกะวัตต์ ซึ่งจะ 

ส่งผลให้แนวโน้มราคาถ่านหินมีทิศทางปรับราคาขึ้น

 1.1.2 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อต้นทุนสินค้า

 จากการที่บริษัทฯ น�าเข้าถ่านหินจากต่างประเทศและค่าระวางเรือมีต้นทุนเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ บริษัทฯ  

มีมลูค่าการสัง่ซ้ือสนิค้าส่วนใหญ่เป็นสกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐอเมรกิา ในขณะท่ีบรษัิทฯ จ�าหน่ายให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ

เท่านัน้ซ่ึงรายได้ท้ังหมดเป็นสกลุเงนิบาท ท�าให้บรษัิทฯ มีความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเกดิขึน้หากค่าเงนิบาทมกีารอ่อนค่าลง และ

ส่งผลให้บรษัิทฯ มต้ีนทุนท่ีสงูข้ึน อย่างไรกต็าม บรษัิทฯ มีการป้องกนัผลกระทบจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่น โดยการซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ของราคาถ่านหินและค่าระวางเรือท่ีน�าเข้าท้ังหมด ดังนั้นจากนโยบายดังกล่าว 

ท�าให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้ แนวโน้มค่าเงินบาทช่วงต้นปี 2560 แข็งค่าขึ้นในระยะแรก  

อันเนือ่งมาจากการเลอืกตัง้ในสหรัฐอเมรกิา แต่ต่อมาได้อ่อนค่าลงเนือ่งมาจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกจิของสหรฐัอเมรกิา

ต่อคู่ค้าที่ส�าคัญ

1.2 ความเสี่ยงจากผู้ประกอบการรายใหม่

 ธุรกิจการน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายถ่านหินให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นธุรกิจท่ีผู้ประกอบการรายใหม่ไม่มี 

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องลงทุนในอุปกรณ์เคร่ืองจกัรมากนกัและเป็นตลาดท่ีมีผูแ้ข่งขันน้อยราย ท�าให้มโีอกาสท่ีจะมผีูแ้ข่งขนัรายใหม่เข้ามา

ประกอบธรุกจินี้ได้ ซ่ึงปัจจบัุนมคีูแ่ข่งเข้ามาแข่งขันเพิม่ข้ึน ซ่ึงมผีลกระทบต่ออตัราก�าไรข้ันต้น ดงันัน้บรษัิทฯ จงึได้มีการวางกลยุทธ์

ท่ีส�าคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากบริษัทคู่แข่งท่ัวไปเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้มาก

ท่ีสุด โดยจะต้องอาศัยประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินดังกล่าวรวมถึงจะต้องมีความรู้ 

ที่จะสามารถให้ค�าแนะน�ากับลูกค้าให้ใช้ถ่านหินให้เหมาะสมกับประเภทของหม้อไอน�้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

 ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้จ�าหน่ายถ่านหินในประเทศไทยท่ีมีการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินให้เหมาะสมกับหม้อไอน�า้

ส�าหรบัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเลก็ เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุในการเผาผลาญเช้ือเพลงิ และสามารถลดต้นทุนการผลติ

ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ท�าให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจในการสั่งซ้ือสินค้าจากบริษัทฯ ในปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้าเป็นจ�านวนมาก  

ท�าให้บริษัทฯ สามารถน�าเข้าถ่านหินด้วยเรือขนาดใหญ่ ส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าระวางเรือที่ถูกกว่าค่าระวางเรือในกรณีที่น�าเข้าถ่านหิน

จ�านวนน้อย ซ่ึงผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถน�าเข้าถ่านหินจ�านวนมากในคราวเดียวกันส�าหรับช่วงเร่ิมต้นการด�าเนินกิจการ  

ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ปัจจัยความเสี่ยง
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1.3 ความเสี่ยงด้านพลังงานอื่นทดแทนและการขยายฐานลูกค้า

 โดยท่ัวไป แหล่งพลงังานหลกัท่ีใช้ในโรงงานอตุสาหกรรมของประเทศไทยจะมอียู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ คอื น�า้มนัเตา ก๊าซธรรมชาติ 

และถ่านหิน น�้ามันเตาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลือกใช้ เนื่องจากการจัดหาท�าได้สะดวก การใช้งานที่ไม่ 

ยุ่งยากและการบ�ารุงรักษาหม้อไอน�้าท�าได้ง่าย ส่วนก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า เนื่องจากมีราคาถูกกว่า

น�้ามันเตา ส่วนการใช้ถ่านหินยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ มากนักเนื่องจากผู้ใช้ยังขาดความรู้ในการใช้ถ่านหินได้ดี 

เพยีงพอ ในส่วนของเช้ือเพลงิทดแทนชนดิอืน่ท่ีมรีาคาต�า่กว่า เช่น เช้ือเพลงิชีวมวล จะไม่มีผลกระทบต่อยอดขายถ่านหินของบรษัิทฯ

มากนัก เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่มีจ�านวนจ�ากัด ไม่เพียงพอต่อการผลิตไอน�้าของโรงงานอุตสาหกรรม

 จากอดตีจนถงึปัจจบัุน ถ่านหินมจีดุเด่นในเรือ่งของการเป็นเชือ้เพลงิท่ีมีต้นทุนต�า่โดยมค่ีาใช้จ่ายในการผลติเชือ้เพลงิไอน�า้ต�า่กว่า

น�้ามันเตาประมาณ 3 เท่า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเช้ือเพลิงจากน�้ามันเตาเป็นถ่านหิน โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการลงทุน 

เปลีย่นหม้อไอน�า้จากท่ีใช้กบัน�า้มนัเตาเป็นหม้อไอน�า้ท่ีใช้ส�าหรบัถ่านหิน แต่เมือ่พจิารณารวมถงึผลกระทบ เช่น ด้านต้นทุนเช้ือเพลงิ

รวมถึงค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและการบ�ารุงรักษาหม้อไอน�้าแล้ว ลูกค้ามีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยประมาณ 9-24 เดือน ขึ้นอยู่กับ

ปรมิาณการใช้ถ่านหินและประเภทของหม้อไอน�า้ ดงันัน้ในภาวะปัจจบัุนท่ีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จ�าเป็นต้องลดต้นทุนการผลติเพือ่ 

ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงข้ึน ในหลายอุตสาหกรรมจึงเริ่มพิจารณาการใช้ถ่านหินเป็นทางเลือกหนึ่งแทนน�้ามันเตา 

ประกอบกับถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงซ่ึงมีปริมาณส�ารองอยู่มากเม่ือเปรียบเทียบกับก๊าซธรรมชาติและน�้ามันเตา และยังกระจายอยู่ใน

ประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก บริษัทฯ จึงคาดว่าการใช้ถ่านหินในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม โดยใน

ปัจจุบันบริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการขยายฐานลูกค้าโดยท�าการตลาดในลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้หม้อไอน�้าแบบใช้น�้ามันเตา

ให้เปลี่ยนเป็นแบบใช้ถ่านหินกับทางบริษัทฯ

1.4 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

 ถ่านหินท่ีน�ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท สามารถจัดเรียงตามคุณภาพท่ีดีท่ีสุดของถ่านหินโดยพิจารณาจาก 

ค่าความร้อนท่ีสงูและมีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินสั ซับบิทูมนิสัและลกิไนต์ โดยถ่านลกิไนต์จะก่อให้เกดิ

มลภาวะกับสิ่งแวดล้อมสูง ในขณะที่ถ่านหินประเภทอื่นๆ จะก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ามาก 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ น�าเข้าถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส โดยถ่านหินท้ัง 2 ประเภทเป็นถ่านหินท่ีมีคุณภาพดีและ 

มีก�ามะถันในระดับต�่า (ปริมาณก�ามะถันอยู่ในช่วง 0.1%-1.5% ในขณะท่ีน�้ามันเตามีก�ามะถันอยู ่ ในช่วง 0.1%-3.0%)  

ท�าให้มผีลกระทบกบัสิง่แวดล้อมน้อยเม่ือน�ามาใช้งาน และจากการท่ีบรษัิทฯ มรีะบบในการจดัเกบ็ถ่านหินอย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการ 

มมีาตรการในการควบคมุฝุน่อย่างรดักมุ เช่น การจดัให้มผ้ีาใบคลมุรอบกองถ่านหิน การฉีดน�า้ดกัฝุน่ไม่ให้ฟุง้กระจาย การปลกูต้นไม้

สงูเป็นแนวรัว้ การสร้างร้ัวรอบคลงัสนิค้า การตรวจสอบคณุภาพน�า้และอากาศเป็นประจ�า รถท่ีบรรทุกถ่านหินจะมีผ้าใบปิดคลมุมิดชิด

ไม่ให้เศษถ่านหินตกพ้ืน และมีการล้างล้อรถบรรทุกถ่านหินทุกคนัก่อนออกจากคลงัสนิค้า เป็นต้น นอกจากนัน้ บรษัิทฯ ด�าเนนิแผนงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้อยู่ในระบบปิด สร้างระบบ

ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยการติดตั้งม่านกันฝุ่น และใช้ระบบสเปรย์น�้า เพ่ือเพิ่มความมั่นใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ของบริษัทฯ  
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โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560  

(มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาท)  

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1.  บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จ�ากัด* 453,610,136 90.11

2.  นายประยุทธ มหากิจศิริ 6,558,900 1.30

3.  น.ส.อ�าพร ศรีโพธิ์ทอง 2,798,966 0.56

4.  นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์ 2,095,600 0.42

5.  นายสุธี ลิ่มอติบูลย์ 1,766,666 0.35

6. น.ส.อรณิชา สุวัฒนพิมพ์ 1,000,000 0.20

7.  นางรัชดา ฉันทวรางค์ 891,066 0.18

8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 773,981 0.15

9.  นายบัญญัติ วุฒิเศรษฐไพบูลย์ 700,000 0.14

10. นายนิธัช สุมิตร 666,666 0.13

ผู้ถือหุ้นรายอื่น 32,522,457 6.46

รวมจ�านวนหุ้นทั้งหมด 503,384,438 100.00

*หมายเหตุ : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักส�ารอง

ตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจ�าเป็นต้องใช้เงิน

เพื่อขยายกิจการ การลงทุน หรือเพื่อส�ารองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และกลุ่มย่อย 
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

ส�านักเลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ 
การเงิน

ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายบัญชี

ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ

ผู้อ�านวยการอาวุโส 
สายงานการเงิน ผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายขาย
ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายกฎหมาย

ผู้อ�านวยการอาวุโส 
สาบงานปฏิบัติการ

ธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
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โครงสร้างการจัดการ
 โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

1. พลต�ารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์  ประธานกรรมการ

2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ   รองประธานกรรมการ

3. นายธีรพล ค�าผา    กรรมการ/รักษาการ กรรมการผู้จัดการ

4. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ   กรรมการ

5. นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์   กรรมการอิสระ

6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล   กรรมการอิสระ

7.  พลต�ารวจโท ค�ารบ ปัญญาแก้ว  กรรมการอิสระ

8. นายธราธร วงศ์ประศาสตร์   กรรมการอิสระ 

 กรรมการผูม้อี�านาจลงนามได้แก่ นายเฉลมิชัย มหากจิศริิ หรือ นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ หรอื พลต�ารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถติย์ 

หรือ นายธีรพล ค�าผา กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.  อ�านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดและกฎหมายอ่ืนใดท่ีก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการหรือ

คณะกรรมการในบริษัทมหาชน

2.  อ�านาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก�าหนดให้เป็นของคณะกรรมการ

3.  พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ และงบลงทุนประจ�าปี 

4.  พิจารณางบการเงินประจ�าปี

5.  พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจ�าปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่ส�าคัญของผู้บริหาร น�าเสนอ

เบี้ยประชุม และบ�าเหน็จกรรมการ และอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น

6.  พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

7.  ควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมต ิ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ท้ังนีก้�าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง มีส่วนได้เสยีหรอือาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบั

บริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 นอกจากนัน้ในกรณต่ีอไปนีจ้ะต้องได้รบัความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ

 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

 การท�า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเกีย่วข้องการให้เช่ากจิการของบรษัิทฯ ท้ังหมดหรอืบางส่วนท่ีส�าคญั การมอบหมายให้บุคคล

อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์   ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  พลต�ารวจโท ค�ารบ ปัญญาแก้ว  กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล   กรรมการตรวจสอบ

 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯ และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.  จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

ค)  ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฉ)  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้มอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ

7.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจแต่งตั้งให้กลับ

มาใหม่ได้ ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

ก�าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 
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3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล   ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายธราธร วงศ์ประศาสตร์    กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาและน�าเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

2.  เสนอแนะรายช่ือผู้ท่ีเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการเพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณี 

ที่ต�าแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการในกรณีอื่นๆ

3.  พิจารณากลั่นกรองผู้ท่ีเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในกรณีท่ีมีต�าแหน่งว่าง รวมท้ังก�าหนดแผนการ

สืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง     

4.  แต่งตั้ง เลื่อนต�าแหน่ง โยกย้าย ถอดถอนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ระดับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร รวมท้ัง 

ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีอ�านาจแต่งตั้งซึ่งมีระดับเทียบเท่าผู้บริหารของบริษัทฯ ขึ้นไป

5.  ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (ระดับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร)

6.  เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง ค่าเบี้ย

ประชุม โบนัสประจ�าปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน

7.  พิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

 ในการปฏบัิตงิานตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีอ�านาจเรยีก สัง่การให้ฝ่ายจดัการ 

หัวหน้าหน่วยงาน หรอืพนกังานของบรษัิทฯ ท่ีเกีย่วข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเกีย่วข้องจ�าเป็น นอกจากนัน้  

ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอาจขอค�าปรึกษา

จากท่ีปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. พลต�ารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์  ประธานกรรมการบริหาร

2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ   กรรมการบริหาร

3.  นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ   กรรมการบริหาร

4.  นายธีรพล ค�าผา    กรรมการบริหาร 

 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.  มีอ�านาจสั่งการวางแผน และด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด

2.  ก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.  ก�าหนดแผนเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ
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4.  มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน 

เงินโบนัส ส�าหรับพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

5.  มีอ�านาจพิจารณาก�าหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายท่ี

บังคับใช้อยู่

6.  พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. มีอ�านาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าท�าสัญญา หรือการท�านิติกรรม

ใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ

อ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

 ท้ังนี ้การอนมัุตริายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถงึการอนมัุตริายการท่ีคณะกรรมการบรหิารหรอืบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ รวมท้ังรายการท่ีก�าหนดให้ต้อง 

ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของบริษัทฯ เพ่ือให้

สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูง จ�านวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นายธีรพล ค�าผา   รักษาการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

2. นายจิรัฎฐ์ ชัยจิตบริบูรณ์  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

3. นายกิจติศักดิ์ ไทยก�าเนิด  ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานปฎิบัติการธุรกิจ

4. นางสาวนวลจันทร์ วศินานุรักษ์ ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานการเงิน

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องท่ีส�าคัญของบริษัทฯ ก�าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึง  

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริษัท

2.  มีอ�านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

3.  พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

4.  มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน 

เงินโบนัสส�าหรับพนักงานระดับต�่ากว่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงมา

5.  มอี�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษัิทฯ ต่อบคุคลภายนอกในกจิการท่ีเกีย่วข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบรษัิทฯ

6.  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร

7.  ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

8.  ด�าเนินกิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

 ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ท�าให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ รวมท้ังรายการท่ีก�าหนดให้ต้อง 

ขอความเห็นชอบจาก ผู้ถือหุ้นในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ เพื่อให้

สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว
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คุณสมบัติของผู้บริหาร

 ผู้บริหารขอรับรองว่า เป็นผู้มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ

ระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ มีความตั้งใจท่ีจะด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชน  

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-นามสกุล

ค่าตอบแทน (บาท/ปี)

ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

ประชุม 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ประชุม 
คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

รวมเป็นเงิน

1.  พล.ต.อ. ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์ เนื่องจากได้รับเงินเดือนประจ�า

2.  นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เนื่องจากบริษัท TTA มีนโยบายผู้บริหารที่มาเป็น 
กรรมการในบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

3.  นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ 328,000 146,000 474,000

4.  พล.ต.ท. ค�ารบ ปัญญาแก้ว 292,000 134,000 426,000

5.  นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล 310,000 98,000 - 408,000

6.  นายธราธร วงศ์ประศาสตร์ 297,000 7,500 304,500

7.  นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ เนื่องจากบริษัท TTA มีนโยบายผู้บริหารที่มาเป็น 
กรรมการในบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

8.  นายธีรพล ค�าผา เนื่องจากได้รับเงินเดือนประจ�า

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,612,500

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559

 ชื่อ-นามสกุล

ค่าตอบแทน (บาท/ปี)

ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

ประชุม 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ประชุม 
คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

รวมเป็นเงิน

1.  นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ เนื่องจากได้รับเงินเดือนประจ�า

2.  นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคล็กซ์ตั้น เนื่องจากได้รับเงินเดือนประจ�า

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ (มกราคม-ธันวาคม 2559) ณ 31 ธันวาคม 2559

รายการ
ปี 25591 

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 25582 

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินเดือนรวม 3.98 5.47

โบนัสรวม - -

ค่าตอบแทนอื่นเงิน 
- สมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

0.14 0.11

รวม 4.12 5.58

หมายเหตุ : 1 ผูบ้รหิารระดบัสงู ปี 2559 ได้แก่ 1. คณุธรีพล ค�าผา 2. คณุจริฎัฐ์ ชยัจติบรบูิรณ์  3. คณุกจิตศิกัดิ ์ ไทยก�าเนดิ 4. คณุนวลจนัทร์ วศนิานรุกัษ์ 
และรวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี ได้แก่  1.คุณวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ 2. คุณตัน เต้า ซง

  2  ผู้บริหารระดับสูง ปี 2558 ได้แก่ 1.คุณวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์  2. คุณสถาพร ตากด�ารงค์กุล  3. คุณตัน เต้า ซง
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การก�ากับดูแลกิจการ

 หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ

 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันระยะยาวกับบริษัทอื่นๆ ได้ โดยมีรายละเอียดแต่ละข้อดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัสทิธขิองผูถ้อืหุ้น จงึได้ก�าหนดแนวทางด�าเนนิการต่างๆ เพือ่สร้างความมัน่ใจว่าผูถ้อืหุ้นได้รบัการคุม้ครอง

สิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึง

การใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่ส�าคัญๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งการมีส่วนแบ่งในก�าไร เป็นต้น ดังนี้

(1) จัดส่งหนงัสอืเชิญประชุมผูถ้อืหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผูถ้อืหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน โดยหนงัสอืเชิญประชุม

มีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่

จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมท้ังแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ซ่ึงในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของ

เอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ามาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับ

การประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระ

การประชุมของแต่ละครัง้ได้ทางเว็บไซต์ของบรษัิทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รบัเอกสารการประชุมด้วย ซ่ึงบรษัิทฯ ได้เปิดให้ 

ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง

(2) ก่อนเร่ิมการประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการ หรอืผูท่ี้ได้รบัมอบหมายจากประธานกรรมการจะช้ีแจงวิธกีารลงคะแนนและ

นับคะแนนตามท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ี 

ยังไม่ได้ลงคะแนนทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนใน 

ห้องประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะจัดแยกการลงคะแนนเสียงส�าหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย

(3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด�าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่าง

การประชุม จะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นได้แสดงความคดิเห็นและซักถามอย่างท่ัวถงึ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรปุมตท่ีิประชุม

ของแต่ละระเบียบวาระ 

(4) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่

ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(5) กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจง

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ด้วย 

(6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมท้ัง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(7) จดัให้มีช่องทางท่ีผูถ้อืหุ้นรายย่อยสามารถตดิต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทาง E-mail Address ของบรษัิทฯ นอกจากนี ้ผูถ้อืหุ้น

รายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัทฯ หรือ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

(8) เปิดเผยโครงสร้างการถอืหุ้นในบรษัิทย่อยอย่างชัดเจน เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นม่ันใจว่ามโีครงสร้างการด�าเนนิงานท่ีมีความโปร่งใส

และตรวจสอบได้

(9) ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ด�าเนินการต่างๆ  

ดังต่อไปนี้

(1)  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซ่ึงได้ประกาศแจ้ง 

ให้ทราบโดยท่ัวกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมท้ังได้แจ้งให้ทราบถึง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

(2)  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซ่ึงผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้องมีคุณสมบัต ิ

ครบถ้วนตามข้อสรปุคณุสมบัตกิรรมการบรษัิทฯ และต้องให้ความยินยอมในการเสนอช่ือด้วย เพือ่บรษัิทฯ จะได้ด�าเนนิการ

ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศแจ้งการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่อง

ทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้  

การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุมบริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

(3)  ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายท่ีจะไม่เพิ่ม

ระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นได้มโีอกาสศกึษาข้อมลูประกอบระเบียบวาระ

ก่อนตัดสินใจ

(4)  เสนอรายชือ่ของกรรมการอิสระในหนงัสอืมอบฉันทะ เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นสามารถก�าหนดการลงคะแนนเสยีงได้เอง รวมท้ังเป็น

ทางเลือกในการมอบฉันทะ และสามารถเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งได้

(5)  ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดท�าบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่ส�าคัญๆ เพื่อให้

ผูถ้อืหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงจะมีการเกบ็บัตรลงคะแนนดงักล่าวในห้องประชุม เพือ่น�าผลคะแนนมา

รวมค�านวณกบัคะแนนเสยีงท่ีได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนงัสอืมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะประกาศแจ้งมตขิองคะแนนเสยีงในห้องประชุม 

และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้ด้วย

(6)  บันทึกรายงานการประชุมอย่างถกูต้องครบถ้วน จดัส่งรายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ ก.ล.ต. แล้วหลงัการประชุมเสรจ็

สิ้น 14 วัน และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

(7)  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบคุคลทีเ่กีย่วข้อง

ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) 

 นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ภายใน 

3 วันท�าการให้ส�านักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

 บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการบริหารจัดการหรือการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าในเรื่องใดๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และกรณีที่เกิด

ความเสียหาย บริษัทฯ จะเป็นผู้ก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย 

บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น :    นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ สิทธิในการเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นและ

ออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิท่ีจะได้รับ 

ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บรษัิทยังได้ให้สทิธผิูถ้อืหุ้นในการเสนอแนะข้อคดิเห็นต่างๆ เกีย่วกบัการด�าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการ 

กลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯต่อไป
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พนักงาน :   บริษัทฯ ถือว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีส�าคัญย่ิง และยังคงด�าเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มี 

ขีดความสามารถในการรองรับนโยบายในการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดูแลให้พนักงาน

ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดภัย ทันสมัย ดูแลสวัสดิการ 

ทั้งด้านสุขภาพ และนันทนาการต่างๆ อย่างเหมาะสม 

คู่ค้า :    บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า

อย่างยุติธรรม

เจ้าหนี้ :    บรษัิทฯ ได้ก�าหนดเงือ่นไขกบัเจ้าหนีทุ้กรายให้เหมาะสมกบัสภาวะการด�าเนนิธรุกจิ และปฏบัิตติามเงือ่นไขการ

กู้ยืมเงินตามข้อตกลง

ลูกค้า :    บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการจัดหาสินค้าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของ

ลูกค้า และมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากลูกค้า

คู่แข่ง :    บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่เหมาะสมในการแข่งขัน

ชุมชน :    บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

ผู้สอบบัญชีอิสระ :  บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องและโปร่งใส 

สังคม :    บริษัทฯ มุ่งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การศึกษา การสร้างอาชีพ

ในชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตราฐาน ISO 14000 เป็นต้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 การเปิดเผยสารสนเทศ เป็นหนึง่ในหลกัการท่ีมีความส�าคญัต่อการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีบรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัข้อมลูข่าวสาร

ที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของ

การให้ข้อมลูแก่ทุกกลุม่ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูใน www.umspcl.com หรอื สอบถามได้ทาง E-mail : investor@uniquecoal.com 

โดยคุณธีรพล ค�าผา รักษาการกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน จะคอยดูแล และให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม แก่ 

นกัลงทุน ท้ังนีบ้รษัิทฯ มีกระบวนการท่ีชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ท้ังในกรณปีกตแิละกรณเีร่งด่วนอย่างสม�า่เสมอ 

 บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเปิดเผยข้อมูลท่ีถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซ่ึงเป็นส่วนส�าคญัของการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการด�าเนินการอย่างดีที่สุด 

 สารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินของปี 2559 (มกราคม-ธันวาคม 

2559) โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตาม

หลกัการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรษัิทฯ ก่อนเปิดเผยแก่ผูถ้อืหุ้น โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่าย

จัดการ รวมถึง รายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ด้วย

 ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึง ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

อันได้แก่ รายงานประจ�าปี, แบบ 56-1, ข้อมูลบริษัทฯ, ผลการด�าเนินงานรายไตรมาส ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น บริษัทฯ ได้มี 

การปรับปรุงหน้าเว็บไซต์อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้โดยสะดวก และได้รับ

ประโยชน์มากที่สุด 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

 ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมีองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

 กรรมการที่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จ�านวน 3 ท่าน

 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร

ของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�านวน 5 ท่าน

 ข.  การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและจ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่ง

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 4 คน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระมีจ�านวน

มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก�าหนดไว้ โดยกรรมการที่อยู่ในต�าแหน่ง

นานจะสลับผลัดเปลี่ยนออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 และสามารถกลับมาด�ารงต�าแหน่งได้

 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นชอบให้น�าเรื่องจ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนด�ารงต�าแหน่งอยู่มาเป็นส่วน ประกอบส�าคัญ

ในการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบรษัิทอ่ืนไว้ในเอกสาร

แนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจ�าปี รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

 ค. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 บริษัทฯ ก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 คนเสมอ และ

ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ 

(1)  ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีมสีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอื

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีได้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้าม 

ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส 

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ

ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4)  ไม่มีหรอืเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธรุกจิกบับริษัทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษัิทฯ 

ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือ  

ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

(5)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(6)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถงึการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงนิ ซ่ึง

ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 

ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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(7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8)  ไม่ประกอบกจิการท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันท่ีมนียักบักจิการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย หรอืไม่เป็นหุ้น

ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือ

ถอืหุ้นเกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษัิทอ่ืน ซ่ึงประกอบกจิการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกนัและ

เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 ง. การแยกต�าแหน่งประธานและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการก�าหนดอ�านาจหน้าที่

 บริษัทฯ ก�าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการจะเลือกตั้งมาจาก

กรรมการบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการจะมาจากการสรรหา ประธานกรรมการเป็นผู้น�า และมีส่วนส�าคัญในการตัดสินใจเรื่อง

นโยบายของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีได้พิจารณาและก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่าย

จดัการ และเป็นผูค้วบคมุการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยการสนบัสนนุและผลกัดนัให้กรรมการ

ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งค�าถามที่ส�าคัญต่างๆ พบปะหารือ ช่วยเหลือแนะน�า สอดส่องดูแล และสนับสนุนการ

ด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการ อยู่อย่างสม�่าเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจ�าหรือธุรกิจประจ�าวัน 

ท่ีฝ่ายจดัการมหีน้าท่ีเป็นผูรั้บผดิชอบดแูล โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็นหัวหน้าของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการได้มอบอ�านาจให้กรรมการ

ผูจ้ดัการ หรอืผูร้กัษาการแทนหรือผูร้บัมอบอ�านาจเท่านัน้ เป็น ผูท่ี้มีอ�านาจลงนามผกูพนัแทนบรษัิทฯ ตามอ�านาจท่ีมอบไว้ กรรมการ

ผูจ้ดัการได้มอบอ�านาจให้กบัฝ่ายจดัการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพตามอ�านาจหน้าท่ีความรบัผดิชอบท่ีได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ จะเห็นว่าอ�านาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน

 จ. เลขานุการบริษัท

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทคือ นายวิโรจน์ ปูเต๊ะ โดยก�าหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร

 ทะเบียนกรรมการ

 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ 

 หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

 ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

 ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งในด้านต่างๆ เพือ่ช่วยศกึษาและกลัน่กรองรายละเอยีด และได้ก�าหนด

คณุสมบัต ิและขอบเขตหน้าท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง

แต่ละคณะ โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการ

เฉพาะเรือ่งทุกคณะ ซ่ึงคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองจะรายงานผลการประชุมของแต่ละครัง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ เพือ่ทราบ

อย่างสม�่าเสมอ 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจ�านวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ตามล�าดับ
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 3. จรรยาบรรณธุรกิจ

 คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณธรุกจิไว้ในการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษัิทฯ เพือ่ใช้เป็นวถิทีางช้ีน�าการด�าเนนิ

ธุรกิจที่ดี โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ซ่ึงจะสร้างให้เกดิความเช่ือมัน่และยอมรบัในการด�าเนนิงานท่ีมีประสทิธภิาพและโปร่งใสของบรษัิทฯ โดยประกอบด้วย 8 หัวข้อ ได้แก่

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

  4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บรษัิทฯ ได้มีนโยบายในการป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ก�าหนดมาตรการให้กรรมการ และพนกังานไม่ใช้โอกาส

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยก�าหนดเป็นข้อปฏิบัติส�าหรับกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.  ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของ 

บริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯ หรือน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

ในการท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือท�าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

2.  หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

3.  หากมีการท�ารายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้กระท�ารายการนั้นเสมือนท�ารายการกับบุคคล ภายนอก ท้ังนี้ 

กรรมการ หรือพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

4.  หากบริษัทฯ มีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ก�าหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในธุรกรรมดังกล่าว

 ท้ังนี้ รายการท่ีเกี่ยวโยงกันจะได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมของรายการ และ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี รวมไปถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์

ของบริษัทด้วย

 5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการเป็นผู้ก�าหนดวันประชุมเองเป็นการล่วงหน้าแต่ละปี และมีการก�าหนดระเบียบวาระประจ�าของแต่ละไตรมาสไว้

ชัดเจน ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาตามความส�าคัญและจ�าเป็น 

อย่างไรกด็ ีกรรมการแต่ละคนกส็ามารถเสนอเร่ืองต่างๆ ได้ด้วย การประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ปี 2559 มกีารประชุมท้ังสิน้ 11 ครัง้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมและข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณา

ล่วงหน้าก่อนการประชุมเสมอ

 ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามปกติแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมการ

ประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน  

รวมทั้งให้ค�าแนะน�าในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครอบคลุมสาระส�าคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน และเป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ทั้งหมด โดย

มกีารบันทึกการอภปิรายของท่ีประชุม รวมท้ังข้อคดิเห็นของกรรมการไว้อย่างชดัเจน และมกีารจดัเกบ็รายงานการประชุมคณะกรรม

การบริษัทฯ และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยปกติคณะกรรมการ บริษัทฯ เข้าร่วมการ

ประชุม ทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น ซึ่งหากทราบเป็นการล่วงหน้าก็จะมีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมต่อประธานกรรมการ

เสมอ ทั้งนี้ รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 (ณ 31 ธันวาคม 2559) รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัท ปี 2559

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

ประชุมคณะ
กรรมการ
บริษัท

ประชุมคณะ
กรรมการ 
ตรวจสอบ

ประชุมคณะ
กรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

ประชุมผู้ถือหุ้น 

สามัญ วิสามัญ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม / จ�านวนการจัดประชุม (ครั้ง)

1. พล.ต.อ. ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์ ประธานกรรมการ 11 / 11 1 / 1 1 / 1

2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ
บริษัท/กรรมการบริหาร

7 / 11 1 / 1 1 / 1

3. นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

11 / 11 11 / 11 1 / 1 1 / 1

4. พลต�ารวจโท ค�ารบ ปัญญาแก้ว กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

11 / 11 10 / 11 - / 1 1 / 1

5. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

9 / 11 9 / 11 - / 1 1 / 1 - / 1

6. นายธราธร วงศ์ประศาสตร์ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

7 / 11 1 / 1 1 / 1 - / 1

7. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ กรรมการ/กรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน/กรรมการ

บริหาร

10 / 11 1 /1 1 / 1 1 / 1

8. นายธีรพล ค�าผา* กรรมการบริษัท/ 
รักษาการ กรรมการ 

ผู้จัดการ

4 / 11 - / 1 - / 1

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

ประชุมคณะ

กรรมการ

บริษัท

ประชุมคณะ

กรรมการ

ตรวจสอบ

ประชุมคณะ

กรรมการ

สรรหาและ

ก�าหนดค่า

ตอบแทน

ประชุมผู้ถือหุ้น 

สามัญ วิสามัญ

จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม / จ�านวนการจัดประชุม (ครั้ง)

1. นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ กรรมการ/ 

กรรมการผู้จัดการ

3 / 11 - / 1 1 / 1

2. นายเอยีน คลิฟฟอรด์ แคล็กซ์ตัน้** กรรมการ /รักษาการ

กรรมการผู้จัดการ

1 / 11 1 / 1 - / 1

หมายเหตุ  *  นายธีรพล ค�าผา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 แทน นายเอียน 
คลิฟฟอร์ต แคล็กซ์ตั้น ที่ลาออก

   **  นายเอียน คลิฟฟอร์ต แคล็กซ์ตั้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท และรักษาการ กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 

แทนนายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ ที่ลาออก
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 6.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ก. ค่าตอบแทนกรรมการ

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยค�านึงถึง

ความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการด�าเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมกับการท�าหน้าท่ีและ 

ความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2559 ให้เหมือนกับปี 2558 เพ่ือให้เหมาะสมกับผลการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร เดือนละ 16,000 บาทต่อท่าน และ ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน 

 ประธานของแต่ละคณะกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง 

ซึ่งค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น 

 ข. นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย

 บริษัทย่อยของบริษัทฯที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น หรือที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนโดยการถือหุ้นทางตรง เพื่อให้เป็นกลไกในการด�าเนิน

กิจการถ่านหินหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่างๆ ถือเป็นสถานที่เก็บรวบรวม

ทรพัย์สนิเพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายหรือเงือ่นไขการลงทุนนัน้ บรษัิทย่อยต่างๆ จะมีกรรมการบรษัิทฯ น้อยท่ีสดุ เช่น 

จะมีเพยีงกรรมการผูจ้ดัการของบรษัิทฯ กบัผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีรบัผดิชอบโดยตรง ในความส�าเรจ็ของโครงการลงทุนนัน้ๆ ตามนโยบาย

และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และจะใช้ระเบียบปฏบัิตงิานของบรษัิทฯ เป็นหลกั ซ่ึงเป็นรปูแบบและวธิกีารบรหิารทรพัย์สนิเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ ดังนั้น กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทนบริษัทฯ ในฐานะกรรมการ

บรษัิทย่อย จะไม่ได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ ยกเว้นเบ้ียประชมุเท่านัน้ เพราะเป็นส่วนหนึง่ของการปฏบัิตงิาน ซ่ึงได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน

ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ด้วย  

 ค. ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ มีการก�าหนดอย่างเหมาะสมด้วยความชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามภาระหน้าท่ีความรบัผดิชอบ 

และเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ง. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

 กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือนประจ�าป ี

ของผูบ้รหิารระดับสงู โดยพจิารณาจากผลการปฏบัิตงิานรายบุคคลและผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ นอกจากนี ้ยังพจิารณาประกอบ

กับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย

 บรษัิทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงูโดยรวมเป็นประจ�าไว้ใน 56-1 นอกจากนี ้ได้เปิดเผยการถอืครองหลกัทรพัย์ฯ

เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และเป็นการเสริมสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ด้วย

 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสมัมนา/อบรม/ประชมุกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และน�าความรู้ที่ได้มา

ใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป 



35บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

 บรษัิทฯ ได้สนบัสนนุให้พนกังานได้มีการอบรมเพิม่เตมิอย่างต่อเนือ่ง ท้ังในเรือ่งของการเพ่ิมพนูความรู ้ความเข้าใจในงาน และ 

ด้านการพฒันาทางสายอาชพี ซ่ึงในปี 2559 บรษัิทฯ ได้มีการจดัอบรมเชิงปฏบัิตกิารนอกสถานท่ีให้กบัพนกังานท้ังองค์กร คอืหลกัสตูร 

“เทคนิคการพัฒนาระบบและปรับปรุงกระบวนการในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ” จ�านวน 6 ชั่วโมง หัวข้อการอบรมดังนี้

 Change Management กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของระบบการท�างานในปัจจุบัน

 ความส�าคัญในการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

 ท�าความเข้าใจกับระบบการท�างานและกระบวนการ

 บทบาทของการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการท�างานและกระบวนการ

 องค์ประกอบและรูปแบบของระบบงานและกระบวนการท�างาน

 ความหมาย ความส�าคัญ และความจ�าเป็นในการสร้างภาวะผู้น�า

 บทบาทหน้าที่ของผู้น�ามืออาชีพและ บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการพัฒนาและปรับปรุง

 พฤติกรรมส�าคัญที่จะสร้างภาวะผู้น�าและความเชื่อมั่นให้กับผู้น�า

 เทคนิคการวางระบบงาน และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

 เทคนิคการวิเคราะห์ระบบการท�างานและกระบวนการท�างานด้วย CAP-Do น�าไปสู่การปรับปรุงอย่างยั่งยืน

 การสร้างความตระหนักในความสูญเสีย 7 ประการ
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บทบาทการเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์

 ทรัพยากรมนุษย์ ต้องเรียนรู้และเข้าใจงานของหน่วยงานหลักและต้องมีความรู้ในธุรกิจขององค์กรเป็นอย่างดีซ่ึงในปัจจุบัน 

เรยีกว่าการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกจิ อีกท้ังต้องสามารถระบุให้ชัดว่ากจิกรรมทางด้านทรพัยากรมนษุย์ก่อให้เกดิประโยชน์หรอืผลตอบแทน

อย่างไรต่อองค์กร

บทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

 งานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ�าเป็นจะต้องมีทั้งบทบาทการบริหาร และการบริการต่อพนักงาน ซึ่งงานบริการพนักงานถือเป็น

งานประจ�า เช่น งานสรรหาว่าจ้าง ท�าเงนิเดอืน ประวตัพินกังาน ฝึกอบรม ประเมินผลการปฏบัิตงิาน ท่ีไม่สามารถ ขาด ตก บกพร่องได้ ดัง

นั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จ�าเป็นต้องพยายามหาวิธีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน การบริหารงาน เพ่ือให้ได้งานท่ีมีความรวดเร็ว  

มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ เพ่ือท�างานให้รวดเร็ว ลดแรงงานท่ีไม่จ�าเป็นในบริษัทฯ ลง  

ซึ่งจะได้ผลลัพท์ปลายทางของงานทรัพยากรมนุษย์ คือ กะทัดรัด คุณภาพสูง ภายใต้ต้นทุนที่ต�่า

บทบาทการเป็นผู้สนับสนุนพนักงาน

 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ�าเป็นต้องจัดผลตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีแข่งขันได้ และการมีเส้นทางอาชีพและการอบรมการพัฒนา

เป็นพิเศษ เวลาท�างานท่ียืดหยุ่น รวมท้ังกิจกรรม CSR ท่ีบริษัทต่างๆ น�ามาใช้ในการจูงใจพนักงาน และต้องมีความเข้าใจกลุ่ม 

Generation ต่างๆ ในบริษัทฯ 

บทบาทการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

 ธรรมชาติของบุคลากรในองค์กรในช่วงสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงมาก เช่น การเข้างานใหม่ การลาออก  

การโยกย้าย การปรบัต�าแหน่ง เป็นต้น ดงันัน้การก�าหนดหลกัเกณฑ์ และฝ่ายทรพัยากรมนษุย์จงึมวีางระบบเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

จงึเป็นเรือ่งท่ีนกัทรพัยากรมนษุย์ต้องมคีวามเช่ียวชาญและเข้าใจธรรมชาตดิงักล่าว อีกท้ังการท�าตวัเสมอืนผูน้�าการเปลีย่นแปลง คอื

การน�าระบบการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่มาใช้ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ในขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็นและสามารถตัดออกได้)

 นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง และจัดให้มีสวัสดิการที่ดี ให้เหมาะสมกับพนักงาน และผลประโยชน์พิเศษแก่พนักงาน

ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลตอบแทนอื่นๆ สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้

 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วย

นอก เพือ่ให้สอดคลอ้งกับคา่ครองชพีในปัจจุบนั และเพือ่เอื้ออ�านวยความสะดวกให้กับพนักงาน ไดเ้ข้ารับการรกัษาพยาบาลใน

กรณีเจ็บป่วย ให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลได้โดยไม่ต้องส�ารองเงินจ่ายก่อน เพ่ือให้พนักงานทุกคนได้รับการรักษาท่ีดี

ในยามเจ็บป่วย และ ยังปรับปรุงวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในบริษัทฯ

 จัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือกรณีท่ีบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา-มารดา, สามี-ภรรยา และ บุตรอันชอบด้วย

กฎหมายเสียชีวิต 

 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดการออม โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับ

พนักงานอีกจ�านวนหนึ่ง เพื่อให้พนักงานได้มีเงินใช้จ่ายเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 

 รางวลัอายุงานนาน ส�าหรบัพนกังานท่ีท�างานตดิต่อกนัครบ 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี และ 25 ปี บริษัทฯ จะจดัของท่ีระลกึและเกยีรตบัิตร 

เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและขอบคุณจากบริษัทฯ ให้กับพนักงานการตรวจสุขภาพทั่วไปประจ�าปีของพนักงาน
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รายการระหว่างกัน

 ในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง  ซึ่งบริษัทได้ดูแลในการเข้าท�ารายการดังกล่าว 

ซ่ึงเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยนอกจากจะก�าหนดอ�านาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินท่ีก�าหนดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังท�า

หน้าท่ีเป็นผู ้สอบทานการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎระเบียบของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนด้วย ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผยไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้ว โดยสรุปมูลค่าการท�ารายการระหว่างกัน  ดังนี้ 

บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการปี 
2558  

(ม.ค.-ธ.ค. 58) 
(บาท)

มูลค่ารายการปี 
2559  

(ม.ค.-ธ.ค. 59)
(บาท)

ยอดคงค้าง
สุทธิ  

ณ 31 ธ.ค. 59
(บาท)

บริษัท โทรีเซน

ไทย เอเยนต์ซีส์ 

จ�ากัด (มหาชน)

ถือหุ้นบริษัทอะธีน  

โฮลดิ้งส์ จ�ากัด   

ร้อยละ 99.99 ซึ่ง

บริษัท อะธีน  

โฮลดิ้งส์ เป็น  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท โดยถือ

หุ้นร้อยละ 90.11

ปี 2559 

: รายได้ค่าเช่ารถ

: ค่าเช่าอาคารส�านกังานอาคารอรกานต์

: ค่าบ�ารุงรักษาระบบเครือข่าย

: ค่าใช้จ่ายในการประชุมส�านักงาน

: ค่าแบบฟอร์มพนักงาน

: ช�าระเงินกู้ยืม (ตั๋วสัญญาใช้เงิน)

: ดอกเบี้ยจ่าย

14,500

1,749,600

560,000

30,438

17,334

(5,000,000)

28,038,533

9,202

145,800

32,100

2,500

570,000,000

2,234,973

ปี 2558 

: ค่าเช่าอาคารส�านกังาน อาคารอรกานต์

: ค่าบ�ารุงรักษาระบบเครือข่าย

: ค่าใช้จ่ายในการประชุมส�านักงาน

: เงินกู้ยืม (ตั๋วสัญญาใช้เงิน)

: ดอกเบี้ยจ่าย

1,749,600

660,000

18,929

225,000,000

21,687,396

รวมมูลค่า 249,115,926  25,410,405 572,424,575
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วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน

 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ราคาถ่านหินโลกยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลง และได้

เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมา สืบเนื่องมาจากมาตรการการควบคุมการส่งออกถ่านหินของประเทศอินโดนีเซีย 

ที่ท�าให้ปริมาณถ่านหินในตลาดโลกลดลง ประกอบกับ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากประเทศจีนในช่วงครึ่งปีหลัง จึงท�าให้ราคาถ่านหิน

ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ท�าให้ไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางของ

เศรษฐกิจ รวมทั้ง ความไม่แน่นอนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม จากปัญหาโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่น ท�าให้หลาย

ประเทศได้ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ซึ่งน่าจะช่วยให้ตลาดถ่านหิน

กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง

 จากปัญหาราคาถ่านหินท่ีปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตามท่ีกล่าวมาข้างต้น แต่สภาวะการแข่งขันในประเทศยังคงเพิ่มข้ึน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางด้านราคา ถึงแม้ว่าในปีนี้ ปริมาณการใช้ถ่านหินในประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่บริษัทฯ 

ยังไม่สามารถขยายตลาดได้มากนัก เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทฯ และโครงสร้างทางการเงิน เพื่อให้มีความ

เหมาะสมยิ่งข้ึนและเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ ในช่วงปลายปีเกิดปัญหาการแย่งชิงถ่านหินท่ีประเทศ

อินโดนีเซียจากผู้น�าเข้าประเทศจีน จึงท�าให้เกือบทุกบริษัทฯ ไม่สามารถน�าเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียมาขายในประเทศได้

 จากการเพิ่มทุนในช่วงต้นปีนี้ ท�าให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น เนื่องจากน�าเงินไปช�าระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้สถาบัน

การเงิน ซึ่งช่วยลดภาระหนี้และภาระดอกเบี้ยลงไปได้จ�านวนมาก รวมทั้งมีเงินบางส่วนที่น�าไปใช้หมุนเวียนในกิจการ เพื่อรองรับการ

ขยายธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร ตลอดจนปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รวมทั้ง ควบคุมและปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการลดค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้

บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น และลดผลขาดทุนลงได้ถึง 84.48% เมื่อเทียบกับปี 2558

 บริษัทฯ ยังคงด�าเนินงานตามแผนปรับปรุงผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลับมามีผลก�าไรและมีสถานะทางการเงินที่

มั่นคง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

สรุปข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ตรวจสอบ ตรวจสอบ

2558 2559 % YOY

รายได้รวม 585.21 486.04 (16.95%)

ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (102.25) 79.08 117.34%

ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (259.34) 21.30 108.21%

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (371.23) (57.63) 84.48

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) (17.71) 16.37 192.46%

อัตราก�าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (%) (44.32) 4.38 109.89%

อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) (63.44) (11.86) 81.31%

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น* (2.42) (0.13) 94.63%

สินทรัพย์รวม 845.63 967.70 14.44%

หนี้สินรวม 1,030.22 858.95 (16.62%)

ส่วนของผู้ถือหุ้น (184.59) 108.75 158.91%

*จ�านวน 503,384,438 หุ้น
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การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

 ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายได้รวม 486.04 ล้านบาท ขณะที่ในรอบระยะเวลา

เดียวกัน ปี 2558 มีรายได้รวม 585.21 ล้านบาท หรือลดลง 16.95% แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการในการจัดซื้อ

วัตถุดิบ, ต้นทุนการผลิต รวมท้ัง การควบคุมปริมาณถ่านฝุ่นได้ดีข้ึน จึงท�าให้ต้นทุนรวมลดลง บริษัทฯ มีก�าไรข้ันต้น (Gross  

Profit Margin) เท่ากับ 16.37% ในปี 2559 ซึ่งเปรียบเทียบกับก�าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ขาดทุน 17.71% ในปี 2558 ทั้งนี้ 

บรษัิทมีก�าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีและค่าเสือ่มราคา 21.30 ล้านบาท เปรยีบเทียบกบัรอบระยะเวลาเดยีวกนัของปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลขาดทุน 

259.34 ล้านบาท ซึ่งถือว่าดีขึ้น 108.21% โดยเป็นผลจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปีนี้ บริษัทจึงมีผลขาดทุนสุทธิ

ลดลงจาก 371.23 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเหลือ 57.63 ล้านบาท หรือดีขึ้น 84.48% 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย์

 สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 967.70 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 14.44% 

จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจาก 28.48 ล้านบาท ณ วันที่ 31ธันวาคม 2558 

เป็น 133.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือเพิ่มขึ้น 12.36% จากปีที่ผ่านมา

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 65.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เมื่อเทียบกับ วันที่ 31ธันวาคม 2558 และมีระยะเวลาเก็บหนี้ถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 40 วัน ในปี 2558 เป็น 48 วัน ในปี 2559 

เนื่องจากการแข่งขันท่ีสูงข้ึน จึงท�าให้ต้องให้เครดิตเทอมลูกค้าเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการเก็บหนี้ดังกล่าวยังอยู่ใน 

ระยะเวลาการให้เครดิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน 5.07  ล้านบาท ลดลงจาก  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มีจ�านวนเท่ากับ 12.41 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการตัดรายการหนี้สูญในทางบัญชีออกไป 

บางส่วน บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาลูกหนี้ค้างช�าระในอนาคต โดยมีกระบวนการตรวจสอบฐานะการเงินและ 

การควบคุมวงเงินสินเชื่อของลูกค้าก่อนให้สินเชื่อทางการค้า รวมทั้ง มีการเจรจา ติดตามหนี้ อย่างเร่งด่วน และด�าเนินการฟ้องร้อง

เพื่อให้ได้รับเงินคืนกลับมาโดยเร็ว โดยมีอายุลูกหนี้การค้าแสดงได้เป็นดังนี้

รายละเอียดลูกหนี้การค้า
จ�านวนเงิน (บาท)

30 ก.ย. 57 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59

ไม่ถึงก�าหนดช�าระ 23,965,841 35,969,259 28,841,058 28,254,275

ไม่เกิน 6 เดือน 26,169,777 22,072,673 24,178,000 23,093,103

เกินกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 6,452,546 4,628,310 1,962,690 1,306,246

เกินกว่า 12 เดือน 5,872,747 9,017,111 12,200,779 4,415,439

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,416,501) (12,077,434) (12,411,423) (5,066,267)

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 51,044,410 59,609,919 54,771,104 52,002,766
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 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีสนิค้าคงเหลอื-สทุธ ิณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 133.00 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 28.48 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เน่ืองจากมีการน�าเข้าถ่านหินจากอินโดนเีซียเพือ่น�ามาขายในประเทศในช่วงปลายปี โดยบรษัิทฯ มีระยะเวลา

ขายสินค้าเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประมาณ 75 วัน และ 112 วันตามล�าดับ เนื่องจากใน

ปี 2559 ผู้บริหารมีการปรับแผนงาน เรื่องการขาย รูปแบบการขาย รวมไปถึงกระบวนการจัดซ้ือวัตถุดิบ เพื่อให้สอดคล้องไปใน

แนวทางเดียวกันในการจัดการสินค้าคงคลัง โดยเริ่มต้นจากการวางแผนกระบวนการจัดซื้อจนถึงการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้า ในปริมาณ

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ภายใต้แผนการด�าเนินงานการเคลื่อนท่ีของสินค้า ซ่ึงเริ่มจากการน�าเข้าไปสิ้นสุดท่ีลูกค้า 

ท�าให้อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือดีข้ึนรวมไปถึง นโยบายการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จึงท�าให้บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ลดลงจากปีก่อน

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

 กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 51.01 

ล้านบาท โดยรายการหลกัๆ มาจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น, สนิค้าคงเหลอื และภาระการจ่ายดอกเบ้ียจ่ายจ�านวน 38.73 ล้านบาท

 กระแสเงินสดจากการลงทุน

 ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีกระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุนสทุธเิท่ากบั 48.51 ล้านบาท 

โดยมีรายการหลัก คือ การน�าเงินไปลงทุนในกองทุนท่ีมีความเสี่ยงต�่าแต่ให้ผลตอบแทนดีกว่าอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์  

เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากเงินที่ต้องใช้หมุนเวียนในกิจการ

 กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเป็นเงินจ�านวน 349.93 ล้านบาท เพื่อน�าไปช�าระหนี้ให้

กบัเจ้าหนีส้ถาบันการเงนิเป็นเงนิรวม 263.98 ล้านบาท และเจ้าหนีจ้ากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั จ�านวน 70.00 ล้านบาท จงึท�าให้บรษัิทฯ

และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 91.23 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงิน

2558 2559

อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquiity Ratios)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.17 0.38

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.14 0.22

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.07) (0.06)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.06 7.65

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 40 48

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.25 4.85

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 112 75

อัตรส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) (17.71) 16.37

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) (54.69) (3.94)

อัตราก�าไรสุทธิ (%) (63.44) (11.86)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (201.11) (52.99)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) (43.90) (5.96)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (55.58) (9.06)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.68 0.50

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (5.58) 7.90

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) (5.70) (0.49)

ข้อมูลต่อหุ้น (ปรับเป็นมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาท)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (1.20) 0.22

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) (2.42) (0.13)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.38 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 

หมุนเร็วเท่ากับ 0.22 เท่า ซึ่งอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระหนี้ลดลง

จากการน�าเงินเพิ่มทุนไปช�าระหนี้ รวมทั้ง มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 104.52 ล้านบาท จึงท�าให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นในปี 2559

 ธุรกิจของบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าระวางเรือและค่าถ่านหินเป็นจ�านวนมากใน

การน�าเข้าแต่ละคร้ัง การเกบ็สนิค้าท่ีคลงัสนิค้าและการให้เครดติกบัลกูค้าอีกประมาณ 30-60 วนั โดยบรษัิทฯ มวีงเงนิ L/C, T/R, P/N, 

O/D และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอในการด�าเนินธุรกิจ
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อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีอัตราส่วนก�าไรข้ันต้นเพ่ิมข้ึนเป็น 16.37% จากเดมิ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ขาดทุน 17.71% เนือ่งจากบรษัิทฯ มีการบรหิารจดัการในการจดัซ้ือวตัถดุบิ, ต้นทุนการผลติ, แผนงานขาย รวมท้ัง การบรหิารจดัการ

ปริมาณฝุ่นได้ดีขึ้น ประกอบกับปริมาณสินค้าคงเหลือจากปีที่ผ่านมามีไม่มากนัก จึงท�าให้ต้นทุนสินค้าเฉลี่ยต�่าลงและมีก�าไรขั้นต้น

เพิ่มขึ้นในปีนี้

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราความสามารถในการช�าระหนี้เท่ากับ (0.49) เท่า ซึ่งอัตราส่วน 

ความสามารถในการช�าระดอกเบ้ียดีขึ้นจาก วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระหนี้สินและภาระดอกเบ้ียลดลง  

จากการน�าเงินเพิ่มทุนไปช�าระหนี้คืนเจ้าหนี้ในปี 2559

อัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อหุ้นขาดทุนลดลงจาก 2.42 บาท/หุ้น ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2558 เป็นขาดทุน 0.13 บาท/หุ้น ในปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ดีขึ้น 

จึงท�าให้มีผลขาดทุนลดลง

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

 อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นใน ปี 2559 และ ปี 2558 มีค่าเท่ากับร้อยละ (52.99) และ (201.11) ตามล�าดับอัตราผลตอบแทน

ของผู้ถือหุ้นมีผลขาดทุนลดลงจากปีก่อน 73.65% เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิลดลงในปี 2559 

แหล่งที่มาของเงินทุน

 หนี้สิน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้น โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินระยะสั้น คือ เงินกู้ยืมระยะสั้น

กบัสถาบันการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 167.59 ล้านบาท โดยภาระหนีส้นิระยะสัน้นีเ้ป็นสนิเช่ือหมนุเวียนในรปูแบบต่างๆ 

เช่น เลตเตอร์ออฟเครดติ ทรัสต์รีซีท และตัว๋สญัญาใช้เงนิ (L/C, T/R, P/N) กบัธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี ้ยังมภีาระหนีส้นิอีกส่วนหนึง่

ที่เป็นเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จ�านวน 570.00 ล้านบาท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 108.75 ล้านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 

เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการที่ขาดทุนอยู่ ซึ่งเป็นการขาดทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สิน

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 7.90 เท่า ซึ่งยังสูงเกินไปส�าหรับธุรกิจ อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสมซึ่งต้อง

ใช้องค์ประกอบหลายประการเข้าด้วยกนั เพ่ือมิให้กระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ ซ่ึงบรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการบรหิารจดัการมาอย่างต่อเนือ่ง
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรง

คณุวฒุแิละมีประสบการณ์ด้านการบรหิารธรุกจิ ด้านการเงนิ ด้านการบรหิารองค์กร และด้านกฎหมาย โดยมนีายเอกวจัน์ อมรววิฒัน์ 

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลต�ารวจโท ค�ารบ ปัญญาแก้ว และนายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 ตามท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ี และความรับผิดชอบ จากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมการประชุม 

ทุกครั้ง เป็นจ�านวน 11 ครั้ง ในรอบระยะเวลา 12 เดือน (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2559) ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 และได้

มกีารประชุมร่วมกบัฝ่ายบรหิารท่ีเกีย่วข้อง ผูส้อบบัญช ีและผูต้รวจสอบภายใน เพือ่พจิารณาเรือ่งต่างๆ สรปุสาระส�าคญัในการปฏบัิติ

หน้าที่ดังนี้

 สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีร่วมกับ 

ผูบ้รหิารและผูส้อบบัญชี ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิท เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิ รายการบัญชีกบับรษัิทท่ีเกีย่วข้อง

กันจัดท�าข้ึนอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีความโปร่งใสเช่ือถือได้ตามมาตรฐานบัญชีและข้อก�าหนดทางกฎหมาย รวมท้ังมีการ

เปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุฯ ประกอบงบอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อ

น�ามาปรับปรุงการด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

 พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2559 ซึ่งจัดล�าดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยงรวมไปถึงการสอบทาน

การบริหารความเสี่ยงและเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการพัฒนาระบบ

การตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในและมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีและเหมาะสม 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่ ก�ากับ ดูแล ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตาม

การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปด้วยความอิสระและมีประสิทธิภาพ

 เสนอแนะเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและเน้นย�้าให้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ท�าไว้กับชุมชนและหน่วยงานราชการ

ต่างๆ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการท�ารายการระหว่างกนัเพือ่ให้ม่ันใจว่าเป็นรายการท่ีผ่านกระบวนการ

อนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเป็นรายการที่กระท�าโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท  

รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ทบทวนผลการปฏบัิตงิานและความเป็นอสิระของผูส้อบบัญชี และน�าเสนอ นายบัณฑติ ตัง้ภากรณ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขท่ี 

8509 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565  

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับปีบัญชี 2560  

(เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560)

   

(นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)
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งบกระแสเงินสด
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559
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เลขที่ 26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์ (+662) 655-7501-2
โทรสาร (+662) 655-7503-4

www.umspcl.com

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)
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