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

สารบัญ 

สรุปข้อมูลทางการเงิน

สารจากรองประธานกรรมการและ 

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยง

โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ

รายการระหว่างกัน

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

 2559 2560

ผลการด�าเนินงาน  

รายได้จากการขายและการบริการ (ล้านบาท) 482.04 448.12

รายได้รวม (ล้านบาท) 486.04 454.54

ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ล้านบาท) 78.07 31.93

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) (57.63) (90.99)

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น* (บาทต่อหุ้น) (0.13) (0.18)

อัตราส่วนทางการเงิน  

อัตราก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (ร้อยละ) 16.19 7.13

อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) (11.86) (20.02)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) (52.99) (515.72)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) (5.96) (12.40)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 967.70 733.59

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 858.95 715.95

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 108.75 17.64

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น* (บาทต่อหุ้น) 0.22 0.04

*มูลค่าที่ตราไว้เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น

 จ�านวนหุ้น 503,384,438 หุ้น    

สรุปข้อมูลทางการเงิน



2 รายงานประจำาปี 2560

นายเฉลิมชัย มหากิจศิร ิ

รองประธานกรรมการ

นายโดม ลิ่วลมวิบูลย์ 

รักษาการกรรมการผู้จัดการ 



3บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

สารจากรองประธานกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ

 ในปี 2560 จากราคาถ่านหินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ท�าให้ราคาถ่านหินเฉลี่ยในปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว โดยราคา

ถ่านหินค่าความร้อนสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 90 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเมตริกตัน สูงจากปีที่แล้วที่ราคาเฉลี่ย 68 ดอลล่าร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ซึ่งเป็น

ผลมาจากการท่ีประเทศอินโดนเีซียมีฝนตกค่อนข้างมากในปี 2560 ท�าให้เป็นอปุสรรคต่อการขุดถ่านหิน และเหมืองบางแห่งไม่สามารถ

ท�างานได้จึงส่งผลให้ปริมาณการผลิตลดลง นอกจากนี้ ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ถ่านหินรายใหญ่ของโลกได้ออกนโยบายในการควบคุม

การผลิตและคุณภาพของถ่านหินในประเทศอย่างเข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งออกมาตรการในการควบคุมราคาถ่านหินมิให้สูงจนเกินไป 

ท�าให้ราคาถ่านหินในปี 2560 มีราคาเฉลี่ยสูงขึ้นแต่ไม่ผันผวนเหมือนที่ผ่านมา

 ถงึแม้ว่าราคาถ่านหินในปีนีจ้ะปรบัตวัสงูข้ึนแต่ปรมิาณการน�าเข้าถ่านหินโดยรวมของประเทศไทยยงัคงเท่าเดมิ เนือ่งจากสภาพ

เศรษฐกจิในประเทศท่ียังไม่แน่นอน โดยเฉพาะการบรโิภคของภาคเอกชนท่ีขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนือ่งจากราคาสนิค้าเกษตร

ที่ต�่าลง และการเลิกจ้างแรงงานโดยการน�าเครื่องจักร หรือเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนแรงงาน ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้เศรษฐกิจในประเทศ

เติบโตอย่างช้าๆ จากราคาถ่านหินท่ีสูงข้ึนท�าให้ตลาดถ่านหินในประเทศมีการแข่งขันท่ีรุนแรงกว่าปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีเศรษฐกิจ 

ยังไม่แข็งแกร่งดีพอ ท�าให้การขายสินค้าได้ยากขึ้นและมีก�าไรขั้นต้นลดลง

 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ากัด (มหาชน) ได้มีการน�าเข้าถ่านหินในช่วงต้นปีและได้ชะลอการน�าเข้าถ่านหินเนื่องจาก 

เร่งระบายสต็อคสินค้าท่ีมีอยู่ในโรงงานและเปลี่ยนมาซ้ือถ่านหินจากในประเทศแทน ท�าให้ยอดขายลดลงจากปีก่อน ซ่ึงเป็นไปตาม

สภาวะของเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนแผนในการด�าเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจมากขึ้น

โดยเน้นการให้บริการเรือขนส่งทางน�้าซ่ึงมีความต้องการเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของการส่งออกสินค้า ท�าให้มีรายได้เข้ามาอย่าง 

ต่อเนือ่ง อีกท้ังบริษัทฯ ได้ด�าเนนิการควบคมุและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง และมีการบรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัให้มีประสทิธผิล

มากขึ้น แต่เนื่องจากโครงสร้างทางการเงินที่ยังมีภาระหนี้ที่สูงอยู่ ประกอบกับยอดขายและก�าไรเบื้องต้นที่ลดลงท�าให้บริษัทฯ ยังมี 

ผลขาดทุนสุทธิอยู่ 

 บริษัทฯ ยังคงหาช่องทางใหม่ๆ ในการเพ่ิมรายได้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยเฉพาะทรัพย์สินท่ี 

ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งการปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างแข็งแรงและมั่นคงในอนาคต

นายเฉลิมชัย มหากิจศิร ิ

รองประธานกรรมการ

นายโดม ลิ่วลมวิบูลย ์

รักษาการกรรมการผู้จัดการ 



4 รายงานประจำาปี 2560

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

(อายุ 39 ปี)

รองประธานกรรมการ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 11 มิถุนายน 2555

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 60 : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2547

• ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ค ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปี 2544

หลักสูตรอบรม

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

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร 

วตท.) รุ่นที่ 17 ปี 2556

ประสบการณ์การท�างาน

ก.พ. 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เฟอร์รั่ม 

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 

มิ.ย. 2556-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ, บมจ. พีเอ็ม โทรเีซน เอเชีย 

โฮลดิ้งส์

ม.ค. 2555-ปัจจุบัน    กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร, บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

มิ.ย. 2555-ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและรองประธาน  

กรรมการบริหาร, บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์

2541-ปัจจุบัน     กรรมการ บจก. เลควูด คันทรี คลับ

2541-ปัจจุบัน     กรรมการ บจก. เลควูด แลนด์ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 : คณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ 

(อายุ 56 ปี)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 9 เมษายน 2553                   

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 60 : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวิทยาลยันอร์ททรอป, ลอสแองเจลสิ, 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม 

• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 84/2553 โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน

มี.ค. 2554-มี.ค. 2556   ผูบ้รหิาร สมาคมการบินธรุกจิแห่งเอเชยี

(Asian Business Aviation Association-

ASBAA)

ก.พ. 2549-ก.พ. 2556    คณะกรรมการบริหาร สมาคมการบิน

ธุรกิจแห่งเอเชีย (Asian Business 

Aviation  Association - ASBAA)

ต.ค. 2541-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโสและผู ้บริหาร ฝ ่าย

สนบัสนนุการตลาดธรุกจิ, บจ. คอร์ปอเรท 

เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร์

ก.ค. 2541- ก.ย. 2541    ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคาร บีเอ็น

พีพาร์ริบาร์

ม.ค. 2541-มิ.ย. 2541 ผู ้จัดการฝ่ายการเงินและเทคโนโลยี

สารสนเทศ บมจ.เอเชียนมารนีเซอร์วิสส์

ก.พ. 2537-ธ.ค. 2540 ผู้อ�านวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงิน

ทุนหลกัทรพัย์ เอกพฒัน์ จ�ากดั (มหาชน)

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

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท
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นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล 

(อายุ 69 ปี)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 9 กรกฎาคม 2547

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 60 : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

• นติศิาสตร์บัณฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• เนตบัิณฑติไทย

• ปรญิญาโท นติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

หลักสูตรการอบรม

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2548 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Role of the Compensation Committee รุน่ 11/2553 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การท�างาน

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ บมจ. เอ็ม เอฟ อีซี

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ บมจ. โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป

2548-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง

2548-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ บมจ. ที.ซี. ยูเนี่ยน โกลบอล

เข้าร่วมประชุมปี 2560 : คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

พล.ต.ท. ค�ารบ ปัญญาแก้ว

(อายุ 61 ปี)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 24 มกราคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 60 : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิต

พฒันบรหิารศาสตร์ (พ.ศ. 2524)

• ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตร์จากโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ  รุน่ 32

หลักสูตรการอบรม

• 2551 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้น�าที่มี วิสัยทัศน์และคุณธรรม

วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส�านักงาน 

ก.พ. (นบส. รุ่นที่ 57)

• 2551 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51

ประสบการณ์การท�างาน

2557  ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงานผู้ช่วย 

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ

2556  ผู้บัญชาการ ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ 

2555  จเรต�ารวจ (สบ8)

2553  รองผู้บัญชาการต�ารวจภูธร ภาค 7

2550  รองผู้บัญชาการต�ารวจภูธร ภาค 1

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 : คณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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นายธราธร วงศ์ประศาสตร์

(อายุ 44 ปี)

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 24 มกราคม 2556

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 60 : 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 2560 : คณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายโดม ลิ่วลมวิบูลย์

(อายุ 51 ปี)

กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ /

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 11 พฤษภาคม 2560

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 60 : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สาขาการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยั 

เคสเวทเทิร์นรเีซิฟ , โอไฮโอ , ประเทศสหรฐัเมรกิา  ปี 2538

• ปรญิญาตร ีทันตแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , ปี 2534

หลักสูตรการอบรม 

- ไม่มี -

ประสบการณ์การท�างาน

2555-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, บมจ. โทรีเซนไทย  

เอเยนต์ซีส์  

2553-2555 ผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิ, บจ. โรงงานทอผ้ากรงุเทพ

2551-2553 ผู้จัดการ, บจ. เคพีเอ็มจี แอดไวซอรี่ (ประเทศไทย)

2550-2551 รองผู้อ�านวยการ, บจ. บีทีซีเคียวริตี้ 

2544-2547 ผู้จัดการ, บจ. เคพีเอ็มจี แอดไวซอรี่ (ประเทศไทย)

2542-2544 ผูจ้ดัการฝ่ายสนิทรพัย์, บจ.บางกอกคาพทิอลอัลไลอันซ์ 

2539-2542 ผู้ช่วยผู้จัดการ, บมจ. กรุงไทยธนกิจ

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 : คณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



7บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (มห�ชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	 บริษัท	ยูนิค	ไมนิ่ง	เซอร์วิสเซส	จ�ำกัด	(มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่	 เลขที่	26/23	อำคำรอรกำนต์	ชั้น	7	ซอยชิดลม	ถนนเพลินจิต	

	 แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหำนคร	10330

ที่ตั้งโรงงำน	 1.	โรงงำน	ต.สวนส้ม

	 เลขที่	88/8,	88/9	หมู่	5	ต�ำบลสวนส้ม	อ�ำเภอบ้ำนแพ้ว	

	 จังหวัดสมุทรสำคร	74120

	 2.	โรงงำน	อ.นครหลวง

	 เลขที่	108	หมู่	2	ต�ำบลคลองสะแก	

	 อ�ำเภอนครหลวง	จังหวัดอยุธยำ	13260

เลขทะเบียนนิติบุคคล	 0107547000095	(เดิมเลขที่	0107574700099)

ทุนจดทะเบียน	 จ�ำนวน	251,692,219.00	บำท	แบ่งเป็นหุ้นสำมญั	503,384,438	หุ้น

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว	 จ�ำนวน	251,692,219.00	บำท	แบ่งเป็นหุ้นสำมญั	503,384,438	หุ้น

มูลค่ำที่ตรำไว้	 หุ้นละ	0.50	บำท

โทรศัพท์	 (+662)	655-7501-2

โทรสำร	 (+662)	655-7503-4

เว็บไซต์	 www.umspcl.com

 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

93	อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	

เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์		:	 (+662)	009-9389

โทรสำร	 :		 (+662)	009-9476

 

ผู้สอบบัญชี

บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ำกัด

นำยบัณฑิต	ตั้งภำกรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	ทะเบียนเลขที่	8509

ชั้น	48-51	อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์,	เลขที่	1	ถนนสำทรใต้	

แขวงยำนนำวำ	เขตสำทร	กรุงเทพ	10120

โทรศัพท์	 :		 (+662)	677-2000

โทรสำร		 :		 (+662)	677-2220-23



8 รายงานประจำาปี 2560

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บรษัิทประกอบธรุกจิการน�าเข้าถ่านหินคณุภาพด ีมีค่าพลงังานความร้อนต�า่ปานกลาง และมีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อย โดย 

น�าเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจัดจ�าหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงงาน

อุตสาหกรรมในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง บริษัทมีอุตสาหกรรมท่ีเป็นเป้าหมายหลัก คือ อุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยบริษัทมีกลยุทธ์น�าถ่านหินดังกล่าว

มาท�าการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพเพ่ือให้ถ่านหินมีคุณภาพตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหม้อไอน�้าของแต่ละโรงงาน

อุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทยังเข้าร่วมประมูลขายถ่านหินให้กับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมผลิต

ไฟฟ้าที่มีการประมูลจัดซื้อถ่านหินอีกด้วย

บริษัทวางรูปแบบการจัดส่งถ่านหินให้ถึงมือลูกค้าอย่างทันท่วงที ด้วยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) แบบครบ

วงจร โดยมีการบริหารจัดการกับกองถ่านหนิ และคลังสินค้าเป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่า เรามีถ่านหินเพียงพอส�าหรับส่งมอบให้ลูกค้า 

ซึ่งท�าให้ลูกค้าไม่ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับเรื่องการส�ารองถ่านหินและเตรียมพื้นที่หรือคลังสินค้าในการจัดเก็บถ่านหินด้วยตัวเอง 

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

 บรษัิทมเีป้าหมายในการเป็นผูน้�าการขายถ่านหินส�าหรบัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ในประเทศไทย โดยการคดั

เลอืกถ่านหินท่ีมีคณุภาพด ี ตรงกบัความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมและมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อย บรษัิทมเีป้าหมายท่ีจะมี 

รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยน�าจุดเด่น โดยการขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้น�้ามันเตาให้เปลี่ยนมาใช้

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงแทน โดยน�าจุดเด่นของถ่านหินที่มีต้นทุนการใช้งานที่ต�่ากว่าน�้ามันเตา และการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ของการใช้ถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่ต้นทุนต�่าที่ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับโรงงานอุตสาหกรรม

 นอกจากนี ้บรษัิทมีนโยบายท่ีจะกระจายความเสีย่งของโครงสร้างรายได้ โดยการจดัหาลกูค้าอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลาง

ในหลายประเภทอตุสาหกรรม ไม่เพยีงแต่เฉพาะกบักลุม่ลกูค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านัน้ เพราะบรษัิทเช่ือว่าจะสามารถลดความ

เสี่ยง จากการท่ีอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบจากวัฏจักรของเศรษฐกิจได้ บริษัทมีเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ

ควบคู่กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีมาตรการในกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

 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 

 บรษัิทเน้นการน�าเข้าถ่านหินประเภทบิทูมนัิสและซับบิทูมนิสั เนือ่งจากเป็นถ่านหินท่ีมีคณุภาพด ีมีค่าความร้อนในระดบัปานกลาง 

มค่ีาความชืน้และปริมาณเถ้าในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีปรมิาณก�ามะถนัท่ีต�า่เม่ือเทียบกบัน�า้มนัเตา (น�า้มนัเตามีปรมิาณ

ก�ามะถนัประมาณ 0.1-3.0%) ท�าให้มีมลภาวะกบัสิง่แวดล้อมน้อยมาก ส�าหรบัถ่านหินประเภทแอนทราไซต์ บรษัิทไม่ได้น�าเข้าถ่านหิน

ประเภทนี้เนื่องจากมีราคาสูงกว่ามาก อีกทั้งปริมาณการใช้ภายในประเทศมีจ�ากัดและไม่มีแนวโน้มการขยายตัว ส่วนถ่านหินประเภท

ลิกไนต์เป็นถ่านหินคุณภาพต�่าที่สุด มีปริมาณก�ามะถันมาก ท�าให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง ดังนั้นถ่านหินประเภทนี้จึงไม่เป็นที่

นิยมของลูกค้าและบริษัทไม่ได้น�าเข้าถ่านหินประเภทลิกไนต์ 

 ข้ันตอนในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท เร่ิมจากน�าเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนเีซียและจ�าหน่ายให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ 

ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท้ังหมดและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางราย บริษัทสามารถจัดส่งถ่านหินให้ลูกค้าได้

ทันที โดยไม่ต้องพักสินค้าที่คลังสินค้าของบริษัท แต่ส�าหรับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางรายและโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดเลก็ต้องการถ่านหินท่ีผ่านกระบวนการคดัเลอืก ปรบัปรงุคณุภาพและการคดัขนาด โดยในการน�าเข้าถ่านหินแต่ละครัง้ประมาณ 

50,000 ตัน จะมีถ่านหินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันในด้านค่าความร้อน ความชื้น ปริมาณขี้เถ้า และปริมาณก�ามะถัน ซึ่งบริษัทจ�าเป็น

ต้องท�าการคัดเลือกคุณภาพถ่านหินก่อน ซึ่งถ่านหินที่น�าเข้าแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ค่าความร้อน, ความชื้น 

แม้ว่าจะมาจากเหมืองเดยีวกนักต็าม (ถ่านหินในแต่ละช้ันดนิจะมีคณุสมบัตแิตกต่างกนั เช่น ซับบิทูมินสั อาจแยกออกเป็นหลายชนดิ 

ขึ้นอยู่กับค่าความร้อน ความชื้น ปริมาณขี้เถ้า และปริมาณก�ามะถัน เป็นต้น) หลังจากนั้นบริษัทจึงน�าถ่านหินมาผสมกันตามสูตร

เฉพาะของบริษัทเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามท่ีลูกค้าต้องการ และบริษัทจะท�าการคัดขนาดถ่านหินเพ่ือให้มีคุณภาพท่ีเหมาะสมส�าหรับ

หม้อไอน�้าของโรงงานอุตสาหกรรมหากลูกค้าต้องการ เนื่องจากหม้อไอน�้ามีการออกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีแตกต่างกันออกไป  

เพื่อให้การเผาผลาญเช้ือเพลิงเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากท่ีสุด และบริษัทจะให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยจัดส่งทุกวันเพื่อ 

ความสะดวกในการใช้งานของลกูค้า และยังเป็นการช่วยลดจ�านวนถ่านหินท่ีจะต้องเกบ็ในโกดงัเกบ็ถ่านหินของลกูค้าอีกด้วย เนือ่งจาก

ลูกค้าหลายรายไม่มีสถานที่เพียงพอในการเก็บถ่านหิน
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บริษัท ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ�านวน 1 ฉบับ มีสาระส�าคัญดังนี้ 

 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1047(2)/2552

ประเภทกิจการ บริการด้านขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือเดิน

ทะเล ประเภท 7.1  

(บจ. ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส)

ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการ

ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของ

เงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

เริ่ม 19 ม.ค. 2552 สิ้นสุด 18 ม.ค. 2560

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

ไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้

รับการส่งเสริมได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

เริ่ม 19 ม.ค. 2552 สิ้นสุด 18 ม.ค. 2560

ภาวะการแข่งขัน

 การจ�าหน่ายถ่านหินให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นธุรกิจท่ีมีผู้ประกอบการประมาณ 20 ราย โดยมีคู่แข่งทาง 

การค้าที่ส�าคัญได้แก่ บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน), บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ�ากัด (มหาชน), บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี 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 เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด ฯลฯ โดยบริษัท มุ่งเน้นการเพิ่มลูกค้าในกลุ่มโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก พร้อมกับมองหาโอกาสที่จะเข้าตลาดลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มฐาน

การขายและปริมาณยอดขายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตที่มากขึ้นของธุรกิจ 

แนวโน้มอุตสาหกรรม

 ถ่านหินยงัถอืว่าเป็นแหล่งพลงังานท่ีมีความส�าคญัในการพฒันาอตุสาหกรรม เพราะถ่านหินเป็นพลงังานท่ีราคาต�า่กว่าก๊าซธรรมชาติ

และน�้ามันเตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เช่นประเทศในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทยนั้น

ยังคงใช้ถ่านหินอยู่เนื่องจากราคาที่ถูก 

 แนวโน้มก�าลังการผลิตถ่านหินทั่วโลกในอีก 10 ปีข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะเพิ่มสูงถึง 1 พันล้านตัน โดยเฉพาะการเพิ่มก�าลังผลิตใน 

ทวีปเอเชีย และเชื้อเพลิงถ่านหินยังเป็นตัวขับเคลื่อนพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคาดว่าสัดส่วนการใช้ถ่านหินใน

ภาพรวมจะเพิ่มจาก 46% ในปัจจุบัน เป็น 60% และสัดส่วนการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นจาก 32% เป็น 50% ภายในปี 2583 

หรืออีก 23 ปีข้างหน้า

 สหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ท่ีมีการใช้พลงังานมากท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลกและกเ็ป็นหนึง่ในประเทศท่ีใช้ท้ังเช้ือเพลงิฟอสซิล

เป็นพลังงานหลัก ควบคู่ไปกับการเพิ่มก�าลังการผลิตของพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ส�านักบริหาร

สารสนเทศพลงังานของสหรฐัอเมริกา (EIA) เปิดเผยรายงานมุมมองพลงังานระยะสัน้ (Short-Term Energy Outlook, September 2017) 

ระบุว่า สัดส่วนการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าของสหรัฐในปี 2560 จะเพ่ิมข้ึนไปอยู่ท่ีร้อยละ 31 และจะเพิ่มไปอยู่ท่ีร้อยละ 32  

ในปี 2562

 นอกจากนีเ้หตกุารณ์ท่ีประเทศญ่ีปุ่นหลงัเกดิเหตแุผ่นดนิไหวและภยัพิบัตทิางธรรมชาต ิ ท่ีน�าไปสูก่ารระงบัโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์เกอืบทุก 

แห่งในประเทศ และเปลีย่นเป็นการวางแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 46 แห่งในอนาคต ในระหว่างท่ียังไม่สามารถผลติพลงังานเองได้  

จึงอาศัยการน�าเข้าจากประเทศจีนบางส่วน รัฐบาลญี่ปุ่นให้เหตุผลว่า พลังงานถ่านหินเป็นพลังงานที่มีราคาถูกกว่า และเป็นตัวสร้าง

ความม่ันคงทางด้านพลังงานให้ประเทศท่ีส�าคัญ รวมถึงขณะนี้ญี่ปุ่นต้องพ่ึงพาการน�าเข้าพลังงานกว่าร้อยละ 95 และหากสามารถ

ผลิตได้เอง จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ในการผลิตพลังงานไว้ใช้เอง
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การใช้ถ่านหินและลิกไนต์ในประเทศไทย

 ในปี 2560 (ม.ค.-ต.ค.) ปริมาณการใช้ถ่านหินน�าเข้าและลิกไนต์รวมประมาณ 15.55 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (KTOE)  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 ตามข้อมูลภาพด้านล่าง 

สถานการณ์ราคาถ่านหินอินโดนีเซีย 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค. 2560)

ที่มา : www.argusmedia.com
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 ปรมิาณการใช้รวมประมาณ 33.113 ล้านตนั การใช้ลกิไนต์ในปี 2560 (ม.ค.-ต.ค.) ประมาณ 13.767 ล้านตนั แบ่งเป็นภาคการผลติ

ไฟฟ้าของกฟผ.จ�านวน 13.413 ล้านตนั และอีก 0.353 ล้านตนั น�าไปใช้ในภาคอตุสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลติปูนซีเมนต์ กระดาษ 

อาหาร ในขณะที่การใช้ถ่านหินน�าเข้าในปี 2560 ประมาณ 19.346 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เป็นการใช้ในอุตสาหกรรมจ�านวน 

12.623 ล้านตัน ที่เหลืออีกประมาณ 6.722 ล้านตันใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ SPP และ IPP

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

บริษัท มีกระบวนการในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. บริษัทน�าเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก บริษัท ท�าการคัดเลือก

เหมืองถ่านหินที่มีคุณภาพดีที่ให้ค่าความร้อนสูง มีค่าความชื้นต�่า มีปริมาณขี้เถ้าและปริมาณก�ามะถันต�่า เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของลูกค้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกท้ัง ถ่านหินท่ีประเทศอินโดนีเซียยังมีปริมาณถ่านหินจ�านวนมาก 

เมื่อเทียบกับแหล่งอื่นในต่างประเทศ และประหยัดค่าขนส่ง เนื่องจากสามารถขนส่งโดยทางเรือได้ประมาณ 50,000 ตัน 

2. เรือเดินทะเลจากประเทศอินโดนีเซียจะเข้ามาจอดท่าที่เกาะสีชัง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีจากนั้นจะท�าการขนถ่ายถ่านหิน

ลงเรอืโป๊ะอีกทอดหนึง่ซ่ึงเรือโป๊ะนีส้ามารถขนถ่ายถ่านหินได้ครัง้ละประมาณ 500-2,500 ตนัต่อล�า โดยเดนิทางมาข้ึนท่ีท่าเทียบ

เรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. บริษัทสามารถจัดส่งถ่านหินโดยตรงให้กับลูกค้าได้ทันทีท้ังโดยทางเรือหรือทางรถบรรทุก และในกรณีท่ีบริษัทต้องการขนย้าย

ถ่านหินเข้าคลังสินค้าสามารถเก็บในพื้นท่ีโรงงานของบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ  

แล้วจึงส่งถ่านหินให้กับลูกค้า โดยรถบรรทุกของบริษัทผู้รับเหมาต่อไป 

4. บริษัทมีนโยบายในการเก็บสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ทันกับความต้องการของลูกค้า 

5. ระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียจนกระทั่งขนส่งถ่านหินเข้าเก็บคลังสินค้าใช้เวลาประมาณ 45 วัน

 จากข้อมูลในอดตีพบว่าราคาถ่านหินมีการเปลีย่นแปลงตามราคาตลาดโลก โดยบรษัิทมนีโยบายในการจดัหาถ่านหินจากผูจ้ดัจ�าหน่าย

หลายรายเพื่อส�ารองปริมาณถ่านหินให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและถ่วงดุลอ�านาจการต่อรองราคาสินค้ากับ 

ผู้จัดจ�าหน่ายรายอื่นๆ หลายราย ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการจัดซื้อถ่านหิน

 นอกจากปัจจยัด้านราคาแล้ว ความน่าเช่ือถอืและไว้วางใจในแหล่งท่ีมาของถ่านหินเป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีบรษัิทให้ความส�าคญัเป็น

อย่างย่ิงท้ังในด้านคณุภาพถ่านหิน, ก�าลงัการผลติ, ระบบขนส่งถ่านหินมายังท่าเรอืและช่ือเสยีงของผูจ้ดัจ�าหน่ายถ่านหิน เป็นต้น และ

ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเป็นระยะเวลายาวนาน ท�าให้บริษัท มั่นใจว่าจะได้รับการส่งมอบถ่านหินคุณภาพดีจากคู่ค้าตามสัญญา

อย่างต่อเนื่อง

 บรษัิทมนีโยบายจดัหาถ่านหินท่ีมคีณุภาพดเีป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ตรงกบัความต้องการลกูค้า มกีระบวนการตรวจสอบควบคมุ

คุณภาพถ่านหิน ตั้งแต่ซื้อจากผู้จ�าหน่าย เหมือง การขนส่ง และการผลิตสินค้าส�าเร็จรูป จนส่งถึงลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจและ 

พึงพอใจของลูกค้า
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โครงสร้างธุรกิจ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำากัด (มหาชน)

99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

 บริษัทประกอบธุรกิจการน�าเข้าถ่านหินคุณภาพดี มีค่าพลังงานความร้อนปานกลาง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  

ซึ่งบริษัท มีอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 บริษัทมีกลยุทธ์น�าถ่านหินดังกล่าวมาท�าการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ถ่านหินมีคุณภาพ ตรงกับคุณสมบัติเชิง

วิศวกรรมของหม้อไอน�้าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม 

1.  บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจ น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายปุ๋ย บริการด้านโลจิสติกส์ให้บริษัทและลูกค้า ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างหยุดด�าเนินกิจการชั่วคราว

2.  บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจด้านการขนส่งและขนถ่ายทางน�้า ได้แก่ การขนส่งทางเรือขนาดระวางประมาณ 

500-2,500 ตันต่อล�า 

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

ปัจจุบันอยู่ระหว่างหยุดด�าเนินกิจการชั่วคราว

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

บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย 4 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. 2. 3. 4.
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากต้นทุนสินค้ามีราคาแปรผันไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก

 ต้นทุนราคาถ่านหินที่บริษัทน�าเข้ามีองค์ประกอบหลัก คือ ราคาถ่านหิน ค่าระวางเรือ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะผันแปรไปตามราคาตลาดโลก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงด้านราคาขององค์ประกอบเหล่านี้จึงมีผลกระทบโดยตรงกับ

ต้นทุนสินค้าของบริษัท โดยหากราคาถ่านหิน หรือ ค่าระวางทางเรือมีการปรับราคาขึ้น และค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง จะส่งผลให้

ต้นทุนสินค้าของบริษัทสูงขึ้น 

1.1  ผลกระทบของราคาถ่านหินและค่าระวางเรือต่อต้นทุนสินค้า

 ราคาถ่านหินและค่าระวางเรอืมีการปรับตวัข้ึนลงตามปัจจยัด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก แนวโน้มราคาถ่านหินในตลาดโลก 

ยังปรับตัวเพิ่มข้ึนในช่วงท่ีผ่านมาจึงส่งผลบวกให้กับบริษัทจากความต้องการใช้ถ่านหินท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับอุปสงค์ 

ความต้องการเพิ่มขึ้นจากประเทศจีน และอินเดียและญ่ีปุ่นในขณะท่ีอุปทานก�าลังการผลิตของอินโดนีเซียซ่ึงเป็นแหล่งจัดซ้ือของ 

บริษัทมีจ�ากัด ท�าให้ราคาถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก ปัจจุบันบริษัทได้พยายามหาทาง 

ร่วมลงทุนกับทางแหล่งผลิตเองเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องความเสี่ยงเรื่องราคาและดูแลคุณภาพของถ่านด้วยตนเอง 

 ส�าหรับค่าระวางเรือ บริษัทท�าสัญญากับบริษัทเดินเรือ โดยบริษัทจะตกลงก�าหนดราคาล่วงหน้า โดยอ้างอิงราคาในตลาดโลก

เช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทมีทีมงานในการติดตามข้อมูลของราคาถ่านหินและค่าระวางเรืออย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุน

สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2  ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อต้นทุนสินค้า

 จากการท่ีบรษัิทน�าเข้าถ่านหินจากต่างประเทศและค่าระวางเรอืมต้ีนทุนเป็นสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ส่งผลให้ บรษัิทมีมูลค่า

การสัง่ซ้ือสนิค้าส่วนใหญ่เป็นสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา ในขณะท่ีบรษัิทจ�าหน่ายให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศเท่านัน้

ซึง่รายได้ทัง้หมดเป็นสกลุเงินบาท ท�าให้บริษทัมคีวามเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเกดิขึน้หากค่าเงินบาทมกีารอ่อนค่าลง และสง่ผลให้

บริษัทมีต้นทุนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการซื้อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ของราคาถ่านหินและค่าระวางเรือที่น�าเข้าทั้งหมด ดังนั้นจากนโยบายดังกล่าวท�าให้บริษัท

สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้ 

2. ความเสี่ยงจากผู้ประกอบการรายใหม่

 ธรุกจิการน�าเข้าและจดัจ�าหน่ายถ่านหินให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมภายในประเทศเป็นธรุกจิท่ีผูป้ระกอบการรายใหม่ไม่มคีวามจ�าเป็น

ที่จะต้องลงทุนในอุปกรณ์เครื่องจักรมากนักและเป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย ท�าให้มีโอกาสที่จะมีผู้แข่งขันรายใหม่เข้ามาประกอบ

ธุรกิจนี้ได้ ซึ่งปัจจุบันมีคู่แข่งเข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราก�าไรขั้นต้น ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการวางกลยุทธ์ที่ส�าคัญ

ทางด้านผลติภณัฑ์ให้แตกต่างจากบรษัิทคูแ่ข่งท่ัวไปเพ่ือให้เกดิมูลค่าเพิม่และสามารถสนองความต้องการของลกูค้าได้มากท่ีสดุ โดย

จะต้องอาศยัประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการคดัเลอืกและปรบัปรงุคณุภาพถ่านหินดงักล่าวรวมถงึจะต้องมคีวามรูท่ี้จะสามารถ

ให้ค�าแนะน�ากับลูกค้าให้ใช้ถ่านหินให้เหมาะสมกับประเภทของหม้อไอน�้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

 ปัจจบัุนบรษัิทเป็นผูจ้�าหน่ายถ่านหินในประเทศไทยท่ีมีการคดัเลอืกและปรบัปรงุคณุภาพถ่านหินให้เหมาะสมกบัหม้อไอน�า้ส�าหรบั

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง และสามารถลดต้นทุนการผลิตของ

ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ท�าให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจในการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท ในปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าเป็นจ�านวนมาก ท�าให้บริษัท

สามารถน�าเข้าถ่านหินด้วยเรือขนาดใหญ่ ส่งผลให้บริษัทมีค่าระวางเรือท่ีถูกกว่าค่าระวางเรือในกรณีท่ีน�าเข้าถ่านหินจ�านวนน้อย  

ซ่ึงผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถน�าเข้าถ่านหินจ�านวนมากในคราวเดียวกันส�าหรับช่วงเริ่มต้นการด�าเนินกิจการ ซ่ึงเป็นข้อ 

ได้เปรียบในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
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3. ความเสี่ยงด้านพลังงานทดแทนอื่นและการขยายฐานลูกค้า

 โดยท่ัวไป แหล่งพลงังานหลกัท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ คอื น�า้มันเตา ก๊าซธรรมชาต ิ

และถ่านหิน น�า้มันเตาเป็นแหล่งเช้ือเพลงิท่ีโรงงานอตุสาหกรรมส่วนใหญ่เลอืกใช้ เนือ่งจากการจดัหาซ้ือท�าได้สะดวก การใช้งานท่ีไม่ 

ยุ่งยากและการบ�ารุงรักษาหม้อไอน�้าท�าได้ง่าย ส่วนก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า เนื่องจากมีราคาถูกกว่า

น�้ามันเตา ส่วนการใช้ถ่านหินยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ มากนักเนื่องจากผู้ใช้ยังขาดความรู้ในการใช้ถ่านหินได้ดี 

เพียงพอ ในส่วนของเชื้อเพลิงทดแทนชนิดอื่นที่มีราคาต�่ากว่า เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล จะไม่มีผลกระทบต่อยอดขายถ่านหินของบริษัท

มากนัก เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่มีจ�านวนจ�ากัด ไม่เพียงพอต่อการผลิต ไอน�้าของโรงงานอุตสาหกรรม

 จากอดตีจนถงึปัจจบัุน ถ่านหินมจีดุเด่นในเรือ่งของการเป็นเชือ้เพลงิท่ีมีต้นทุนต�า่โดยมค่ีาใช้จ่ายในการผลติเชือ้เพลงิไอน�า้ต�า่กว่า

น�า้มันเตาประมาณ 3 เท่า อย่างไรกต็าม การเปลีย่นเช้ือเพลงิจากน�า้มนัเตาเป็นถ่านหิน โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการลงทุนเปลีย่น

หม้อไอน�า้จากท่ีใช้กบัน�า้มนัเตาเป็นหม้อไอน�า้ท่ีใช้ส�าหรบัถ่านหิน แต่เมือ่พจิารณารวมถงึผลกระทบ เช่น ด้านต้นทุนเช้ือเพลงิรวมถงึ

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและการบ�ารุงรักษาหม้อไอน�้าแล้ว ลูกค้ามีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยประมาณ 9-24 เดือน ขึ้นอยู่กับปริมาณ

การใช้ถ่านหินและประเภทของหม้อไอน�้า ดังนั้นในภาวะปัจจุบันที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จ�าเป็นต้องลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้มี

ขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีสงูข้ึน ในหลายอตุสาหกรรมจงึเริม่พจิารณาการใช้ถ่านหินเป็นทางเลอืกหนึง่แทนน�า้มันเตา ประกอบ

กบัถ่านหินเป็นเช้ือเพลงิซ่ึงมปีรมิาณส�ารองอยู่มากเมือ่เปรยีบเทียบกบัก๊าซธรรมชาตแิละน�า้มันเตา อีกท้ังแหล่งถ่านหินยังกระจายอยู่

ในประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ท�าให้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงในด้านซัพพลายสูง บริษัทจึงคาดว่าการใช้

ถ่านหินในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนมากกว่าเดิม โดยในปัจจุบันบริษัทให้ความส�าคัญในการขยายฐานลูกค้าโดยท�าการตลาดใน

ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อไอน�้าแบบใช้น�้ามันเตาให้เปลี่ยนเป็นแบบใช้ถ่านหินกับทางบริษัท

 ในรอบปี 2560 ราคาถ่านหินโลกเริ่มปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ท�าให้ราคาต้นทุนของการผลิตถ่านหิน

สูงตาม รวมทั้งเกิดภาวะการขาดแคลนถ่านหิน ท�าให้เกิดการแข่งขันในประเทศที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนของ

การน�าเข้าถ่านหินท่ีเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับวงเงินหมุนเวียนท่ีใช้ในธุรกิจของบริษัทมีอยู่อย่างจ�ากัด จึงท�าให้การน�าเข้าถ่านหิน 

ลดลง ส่งผลให้บริษัทต้องเผชิญกับปัญหาฐานะการเงิน และสภาพคล่องในปี 2560

 บรษัิทได้รบัผลกระทบจากวกิฤตการณ์นี ้คอืท�าให้มปีริมาณส�ารองถ่านหินไม่เพียงพอกบัความต้องการของลกูค้า ไม่สามารถส่งถ่านหิน

ขายให้ลูกค้าได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ท�าให้การขายเกิดการชะลอตัวในช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการช�าระเงินต้นและ

ภาระดอกเบี้ยแก่กลุ่มเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

4. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

 ถ่านหินท่ีน�ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท สามารถจัดเรียงตามคุณภาพท่ีดีท่ีสุดของถ่านหินโดยพิจารณาจาก 

ค่าความร้อนท่ีสูงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัสและลิกไนต์ โดยถ่านลิกไนต์จะ 

ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมสูง ในขณะที่ถ่านหินประเภทอื่นๆ จะก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า

 ปัจจบัุน บริษัท น�าเข้าถ่านหินประเภทบิทูมินสัและซับบิทูมินสั โดยถ่านหินท้ัง 2 ประเภทเป็นถ่านหินท่ีมีคณุภาพดแีละมีก�ามะถนั

ในระดบัต�า่ (ปรมิาณก�ามะถนัอยู่ในช่วง 0.1-1.5% ในขณะท่ีน�า้มนัเตามีก�ามะถนัอยู่ในช่วง 0.1-3.0%) ท�าให้มีผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม

น้อยเมื่อน�ามาใช้งาน และจากการที่บริษัทมีระบบในการจัดเก็บถ่านหินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีมาตรการในการควบคุมฝุ่น

อย่างรัดกุม เช่น การจัดให้มีผ้าใบคลุมรอบกองถ่านหิน การฉีดน�้าดักฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย การปลูกต้นไม้สูงเป็นแนวรั้วและให้ล้อมกั้น

รอบๆ คลงัสนิค้า การตรวจสอบคณุภาพน�า้และอากาศเป็นประจ�า รถท่ีบรรทุกถ่านหินจะมผ้ีาใบปิดคลมุมดิชิดไม่ให้เศษถ่านหินตกพืน้ 

และมีการล้างล้อรถบรรทุกถ่านหินทุกคันก่อนออกจากคลังสินค้า เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัท ด�าเนินแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยการ 

ติดตั้งระบบสเปรย์น�้าในขบวนการผลิตร่อนคัดขนาดถ่านหิน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ



18 รายงานประจำาปี 2560

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 แสดงดังตารางด้านล่าง (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 

0.50 บาท) 

ล�าดับ รายชื่อ 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 2,548,966 0.51

4 นายสุธี ลิ่มอติบูลย์ 1,766,666 0.35

5 นางรัชดา ฉันทวรางค์ 1,320,666 0.26

6 น.ส.อรณิชา สุวัฒนพิมพ์ 800,000 0.16

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 711,948 0.14

8 นายบัญญัติ วุฒิเศรษฐไพบูลย์ 700,000 0.14

9 นายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์ 688,400 0.14

10 นายนิธัช สุมิตร 666,666 0.13

ผู้ถือหุ้นรายอื่น 34,012,090 6.76

รวมจ�านวนหุ้นทั้งหมด 503,384,438 100.00

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักส�ารองตาม

กฎหมายของบริษัท ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทและบริษัทย่อยมีความจ�าเป็นต้องใช้เงิน เพื่อการ

ขยายกิจการ
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คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

สำานักเลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที ่
การเงิน

ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายบัญชี

ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายจัดหา 

วัตถุดิบ

ผู้อำานวยการ
อาวุโส 

สายงานการเงิน ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายขาย

ผู้อำานวยการ 
ฝ่ายกฎหมาย

ผู้อำานวยการ
อาวุโส 

สายงานปฏิบัติ
การธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัติการ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
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 โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

 1. นายเฉลิมชัย  มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ

 2. นายโดม   ลิ่วลมวิบูลย์ กรรมการ / รักษาการ กรรมการผู้จัดการ

 3. นายเอกวัจน์  อมรวิวัฒน์ กรรมการอิสระ

 4. นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ

 5.  พลต�ารวจโท ค�ารบ  ปัญญาแก้ว กรรมการอิสระ

 6.  นายธราธร  วงศ์ประศาสตร์ กรรมการอิสระ 

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ นายโดม ลิ่วลมวิบูลย์ กรรมการสองคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน

และประทับตราส�าคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1.  อ�านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดและกฎหมายอ่ืนใดท่ีก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการหรือ

คณะกรรมการในบริษัทมหาชน

2.  อ�านาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท 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.  ควบคมุดแูลการด�าเนนิงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบังคบัของบรษัิท ตลอดจนมตท่ีิประชุม

ผู้ถือหุ้น

 ท้ังนีก้�าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรอืบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มส่ีวนได้เสยีหรอือาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับรษัิท 

ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม ่

น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ

 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

 การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวข้องการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคล

อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
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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 และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 

แต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.  จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษัิท ซ่ึงรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

ค)  ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ฉ)  จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

ซ)  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้มอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

7.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจแต่งตั้งให้กลับ

มาใหม่ได้ ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท 

แต่งตัง้บุคคลท่ีมคีณุสมบัตคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้กรรมการตรวจสอบมจี�านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทก�าหนด 

โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งแทน 
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3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 2.  นายโดม   ลิ่วลมวิบูลย์  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 3. นายธราธร  วงศ์ประศาสตร์  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

1. พิจารณาและน�าเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท

2.  เสนอแนะรายชื่อผู้ท่ีเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการเพื่อน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีท่ี

ต�าแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการในกรณีอื่นๆ

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

สืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง     

4.  แต่งตัง้ เลือ่นต�าแหน่ง โยกย้าย ถอดถอนผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษัิท ระดบักรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิาร รวมท้ังผูบ้รหิาร

ของบริษัทย่อยที่บริษัท มีอ�านาจแต่งตั้งซึ่งมีระดับเทียบเท่าผู้บริหารของบริษัทขึ้นไป

5.  ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ระดับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร)

6.  เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารของบรษัิท และบรษัิทย่อย รวมถงึ ค่าเบ้ียประชุม 

โบนัสประจ�าปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน

7.  พิจารณาความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

 ในการปฏบัิตงิานตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีอ�านาจเรยีก สัง่การให้ฝ่ายจดัการ 

หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนกังานของบรษัิทท่ีเกีย่วข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรอืส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเกีย่วข้องจ�าเป็น นอกจากนัน้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอาจขอค�าปรึกษา

จากท่ีปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. คณะกรรมการบริหารบริษัท

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นายเฉลิมชัย  มหากิจศิริ  กรรมการบริหาร

 2.  นายโดม  ลิ่วลมวิบูลย์  กรรมการบริหาร 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.  มีอ�านาจสั่งการวางแผน และด�าเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

2.  ก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

3.  ก�าหนดแผนเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท

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

เงินโบนัส ส�าหรับพนักงานระดับกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

5.  มีอ�านาจพิจารณาก�าหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายท่ี

บังคับใช้อยู่
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6.  พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

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

ใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ

อ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัท ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 

 ท้ังนี ้การอนมัุตริายการของคณะกรรมการบรหิารข้างต้น จะไม่รวมถงึการอนมัุตริายการท่ีคณะกรรมการบรหิารหรอืบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท รวมท้ังรายการท่ีก�าหนดให้ต้อง 

ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของบริษัท เพ่ือให้

สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีผู้บริหารระดับสูง จ�านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 1. นายโดม    ลิ่วลมวิบูลย์ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ / รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

 2. นายกิจติศักดิ์    ไทยก�าเนิด ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานปฎิบัติการธุรกิจ

 3. นางสาวนวลจันทร์ วศินานุรักษ์ ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานการเงิน

หมายเหตุ  1.นายโดม ลิ่วลมวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

และได้รับการแต่งตั้งเป็น รักษาการกรรมการผู้จัดการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 

แทนนายธีรพล ค�าผา 

  2. นายจิรัฎฐ์ ชัยจิตบริบูรณ์ ลาออกจากต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ส�าคัญของบริษัท ก�าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางตามนโยบายของบริษัท รวมถึง การก�ากับ

ดแูลการด�าเนนิงานโดยรวม ก�าลงัการผลติ ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และต้องรายงานต่อ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

บริษัท

2.   มีอ�านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

3.   พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

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

เงินโบนัสส�าหรับพนักงานระดับต�่ากว่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงมา

5.  มีอ�านาจกระท�าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

6.  อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร

7.  ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

8.  ด�าเนินกิจการอื่นๆที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

 ท้ังนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการท่ีท�าให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลท่ี 

อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่ก�าหนดให้ต้อง

ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีส�าคัญของบริษัท เพ่ือให้

สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว



24 รายงานประจำาปี 2560

คุณสมบัติของผู้บริหาร

 ผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและ

ระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจท่ีจะด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชนและ 

ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ท่ี กจ.12/2543 เรือ่ง การขออนญุาต

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-นามสกุล

ค่าตอบแทน (บาท/ปี)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน
รวมเป็นเงิน

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เนือ่งจากบรษัิท TTA มีนโยบายผูบ้รหิารท่ีมาเป็นกรรมการในบรษัิทย่อยจะไม่ได้รบัค่าตอบแทน

นายโดม   ลิ่วลมวิบูลย์ เนือ่งจากบรษัิท TTA มีนโยบายผูบ้รหิารท่ีมาเป็นกรรมการในบรษัิทย่อยจะไม่ได้รบัค่าตอบแทน

นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ 276,000 86,400 362,400

พล.ต.ท.ค�ารบ  ปัญญาแก้ว 264,000 60,000 324,000

นายสุชาติ  ธรรมาพทัิกษ์กลุ 276,000 72,000 -  348,000

นายธราธร  วงศ์ประศาสตร์ 264,000 -  264,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,298,400

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560

 ชื่อ-นามสกุล

ค่าตอบแทน (บาท/ปี)

ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

ประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ

ประชุมคณะ
กรรมการสรรหา

และก�าหนด 
ค่าตอบแทน

รวมเป็นเงิน

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

2. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ เนื่องจากบริษัท TTA มีนโยบายผู้บริหารที่มาเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 

จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

3. นายธีรพล ค�าผา ไม่ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากได้รับเงินเดือนประจ�า
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ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

 รายการ
ปี 25601 

(หน่วย : ล้านบาท)
 ปี 25592 

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินเดือนรวม 6.64 3.98

โบนัสรวม 0.09 -

ค่าตอบแทนอื่น 

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 0.38 0.14

รวม 7.11 4.12

หมายเหตุ : 1.  ปี 2560 ได้แก่ 1.คุณกิจติศักดิ์ ไทยก�าเนิด 2. คุณนวลจันทร์ วศินานุรักษ์ และรวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี ได้แก่ 

   1. คุณธีรพล ค�าผา 2. คุณจิรัฎฐ์ ชัยจิตบริบูรณ์

   2.  ปี 2559 ได้แก่ 1. คุณธีรพล ค�าผา 2. คุณจิรัฎฐ์ ชัยจิตบริบูรณ์       

    3. คุณกิจติศักดิ์  ไทยก�าเนิด 4. คุณนวลจันทร์ วศินานุรักษ์ และรวมผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 

   ได้แก่ 1. คุณวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ 2. คุณตัน เต้า ซง

การก�ากับดูแลกิจการ

หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ

 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นสร้างความสามารถใน

การแข่งขันระยะยาวกับบริษัทอื่นๆ ได้ โดยมีรายละเอียดแต่ละข้อดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บรษัิทให้ความส�าคญัสทิธขิองผูถ้อืหุ้น จงึได้ก�าหนดแนวทางด�าเนนิการต่างๆ เพือ่สร้างความมัน่ใจว่าผูถ้อืหุ้นได้รบัการคุม้ครองสทิธ ิ

ขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการใช้

สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่ส�าคัญๆ ของบริษัท รวมทั้งการมีส่วนแบ่งในก�าไร เป็นต้น ดังนี้

(1)  จดัส่งหนงัสอืเชิญประชุมผูถ้อืหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผูถ้อืหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน โดยหนงัสอืเชิญประชุม

มรีายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท หนงัสอื

มอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบ

ฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่

ผู้ถือหุ้นจะต้องน�ามาแสดงในวันประชุมด้วย เพ่ือรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุม 

ผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม 

ของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย ซ่ึงบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้น 

ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง

(2) ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จะชี้แจงวิธีการลงคะแนน 

และนับคะแนนตามท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทได้ด�าเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ี 

ยังไม่ได้ลงคะแนนทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนใน 

ห้องประชุม ซึ่งบริษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงส�าหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย
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(3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด�าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่าง

การประชุม จะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นได้แสดงความคดิเห็นและซักถามอย่างท่ัวถงึ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรปุมตท่ีิประชุม

ของแต่ละระเบียบวาระ 

(4) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่

ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(5) กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ จะร่วมชี้แจง

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 

(6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมท้ัง

เว็บไซต์ของบริษัท 

(7) จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทาง E-mail Address ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น

รายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงจากเลขานุการหรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท 

(8) เปิดเผยโครงสร้างการถอืหุ้นในบรษัิทย่อยอย่างชัดเจน เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นมัน่ใจว่ามโีครงสร้างการด�าเนนิงานท่ีมีความโปร่งใส

และตรวจสอบได้

(9) ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ี

เหมาะสม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บรษัิท ให้ความส�าคญัและดแูลให้มีการปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยได้ด�าเนนิการต่างๆ ดงัต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้

ทราบโดยท่ัวกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมท้ังได้แจ้งให้ทราบถึง 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

(2) เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารบัเลอืกเป็นกรรมการ ซ่ึงผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือจะต้องมีคณุสมบัตคิรบ

ถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย เพ่ือบริษัทจะได้ด�าเนินการตาม

กระบวนการสรรหาของบริษัทต่อไป ซ่ึงบริษัทได้ประกาศแจ้งการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยได้เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษัิทด้วย ท้ังนี ้การคดัเลอืก

กรรมการในที่ประชุมบริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

(3) ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายท่ีจะไม่เพิ่ม

ระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุ้นทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นได้มโีอกาสศกึษาข้อมลูประกอบระเบียบวาระ

ก่อนตัดสินใจ

(4) เสนอรายชือ่ของกรรมการอิสระในหนงัสอืมอบฉันทะ เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นสามารถก�าหนดการลงคะแนนเสยีงได้เอง รวมท้ังเป็น

ทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

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

ผูถ้อืหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงจะมีการเกบ็บัตรลงคะแนนดงักล่าวในห้องประชุม เพือ่น�าผลคะแนนมา

รวมค�านวณกบัคะแนนเสยีงท่ีได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนงัสอืมอบฉันทะ ก่อนท่ีจะประกาศแจ้งมตขิองคะแนนเสยีงในห้องประชุม 

และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง 

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

สิ้นภายใน 14 วัน โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

(7) คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ซ่ึงหมายถงึ คณะกรรมการผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษัิท และพนกังานในหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัข้อมูล (รวมท้ังคูส่มรสและ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) 
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นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน

ท�าการให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

 บริษัทยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการบริหารจัดการหรือการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าในเรื่องใดๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง และกรณีท่ีเกิด

ความเสียหาย บริษัทจะเป็นผู้ก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้น   :  นอกจากสิทธิข้ันพ้ืนฐาน สิทธิท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าประชุม 

ผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

รวมถงึสทิธท่ีิจะได้รบัผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บรษัิทยังได้ให้สทิธผิูถ้อืหุ้นในการเสนอแนะ

ข้อคดิเห็นต่างๆ เกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทในฐานะเจ้าของบรษัิทผ่านกรรมการอิสระของ

บริษัท โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 พนักงาน   : บริษัทถือว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีส�าคัญย่ิง และยังคงด�าเนินการพัฒนาพนักงาน 

ทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการรองรับนโยบายในการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังคง 

มุ่งเน้นการดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ให้ปลอดภัย ทันสมัย ดูแลสวัสดิการทั้งด้านสุขภาพ และนันทนาการต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 คู่ค้า    :  บริษัทมีการซ้ือสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตาม

สัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม

 เจ้าหนี้    :  บริษัทได้ก�าหนดเงื่อนไขกับเจ้าหนี้ทุกรายให้เหมาะสมกับสภาวะการด�าเนินธุรกิจ และปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

 ลูกค้า    :  บรษัิทเอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลกูค้า โดยการจดัหาสนิค้าท่ีมคีณุภาพและมาตรฐาน รกัษาความลบั

ของลูกค้า และมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากลูกค้า

 คู่แข่ง    :  บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่เหมาะสมในการแข่งขัน

 ชุมชน    :  บรษัิทมคีวามรบัผดิชอบต่อสภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม ท้ังนี ้บรษัิทจะปฏบัิตติามข้อก�าหนด

ของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ให้สทิธขิองผูมี้ส่วนได้เสยีเหล่านี้ได้รบัการดแูล

อย่างดี

 ผู้สอบบัญชีอิสระ  :  บริษัทให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องและโปร่งใส 

 สังคม    :  บริษัทมุ่งจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิคณุภาพของสงัคมด้านต่างๆ เช่น สิง่แวดล้อม การศกึษา การสร้าง

อาชีพในชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตราฐาน ISO : 14000 เป็นต้น 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 การเปิดเผยสารสนเทศ เป็นหนึง่ในหลกัการท่ีมคีวามส�าคญัต่อการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี บรษัิทให้ความส�าคญักบัข้อมลูข่าวสารท่ี 

ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ท้ังในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็วและความเท่าเทียมกันของ 

การให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลใน www.umspcl.com หรือ สอบถามได้ท่ี investor@uniquecoal.com โดย 

นายโดม ลิ่วลมวิบูลย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน จะคอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม 

ซึ่งบริษัท จัดให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน 

 สารสนเทศท่ีส�าคญัของบริษัท ประกอบด้วย ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูท่ีไม่ใช่ทางการเงนิ ของปี 2560 (มกราคม-ธนัวาคม 2560) 

โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามหลักการ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดย 

คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของ 

ฝ่ายจัดการ รวมถึง รายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
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 ท้ังนีข้้อมูลต่างๆ ของบรษัิท อันได้แก่ รายงานประจ�าปี , แบบ 56-1, ข้อมูลบรษัิท , ผลการด�าเนนิงานราย ไตรมาส ข่าวประชาสมัพันธ์ 

ซ่ึงได้เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึง ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน โดยจะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูล

ข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ และได้รับประโยชน์มากที่สุด 

 บรษัิทตระหนกัถงึความส�าคญัของการเปิดเผยข้อมูลท่ีถกูต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซ่ึงเป็นส่วนส�าคญัของการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดีมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการด�าเนินการอย่างดีที่สุด 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ

	 	 ก.	 องค์ประกอบของคณะกรรมการ	

   คณะกรรมการบรษัิท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 6 ท่าน ซ่ึงเป็นจ�านวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกจิการ โดย

มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

  กรรมการที่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จ�านวน 2 ท่าน

  กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่เป็นกรรมการ หรือ 

ผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�านวน 4 ท่าน

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

   คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 4 คน หรือก�าหนดสัดส่วนของ

กรรมการอิสระมีจ�านวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

ก�าหนดไว้ โดยกรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานจะสลบัผลดัเปลีย่นออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 และสามารถกลบัมาด�ารง 

ต�าแหน่งได้

   นอกจากนี ้คณะกรรมการยังเห็นชอบให้น�าเรือ่งจ�านวนบรษัิทท่ีกรรมการแต่ละคนด�ารงต�าแหน่งอยู่มาเป็นส่วน 

ประกอบส�าคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ

แต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจ�าปี รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท ด้วย

	 	 ค.	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

   บริษัทก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 

คนเสมอ และได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้น

รายใหญ่ หรือผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท ท้ังนี ้ให้นบัรวมการถอืหุ้นของผูท่ี้เกีย่วข้องของกรรมการอิสระ

รายนั้นๆ ด้วย

(2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือ

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 

หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

(3)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา

มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคูส่มรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ 

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
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(4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมท้ังไม่เป็น

หรือเคยเป็น ผูถ้อืหุ้นท่ีมีนยั หรอื ผูม้อี�านาจควบคมุของผูท่ี้มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทย่อย 

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดังกลา่ว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอื

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงาน

สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบรษัิทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รบัการ

แต่งตั้ง

(6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถงึการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษา

ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8)  ไม่ประกอบกจิการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมนียักบักจิการของบรษัิท หรอืบรษัิทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ

บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย

(9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

	 	 ง.	 การแยกต�าแหน่งประธานและกรรมการผู้จัดการ	รวมทั้งการก�าหนดอ�านาจหน้าที่

  บริษัทก�าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นคนละบุคคลกนัเสมอ โดยประธานกรรมการจะเลอืกตัง้

มาจากกรรมการบรษัิท ในขณะท่ีกรรมการผูจ้ดัการจะมาจากการสรรหา ประธานกรรมการเป็นผูน้�า และมีส่วนส�าคญั

ในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและก�าหนด

เป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การต้ังค�าถามท่ีส�าคัญ

ต่างๆ พบปะหารือ ช่วยเหลือแนะน�า สอดส่องดูแล และสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการ

ผู้จัดการอยู่อย่างสม�่าเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจ�าหรือธุรกิจประจ�าวัน ท่ีฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีเป็น 

ผู้รับผิดชอบดูแล โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้มอบอ�านาจให้กรรมการ 

ผู้จัดการ หรือผู้รักษาการแทนหรือผู้รับมอบอ�านาจเท่านั้น เป็น ผู้ที่มีอ�านาจลงนามผูกพันแทนบริษัทตามอ�านาจที่

มอบไว้ กรรมการผู้จัดการได้มอบอ�านาจให้กับฝ่ายจัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามอ�านาจหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบท่ีได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจน ท้ังน้ี จะเห็นว่าอ�านาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้มีการแบ่งแยก

บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน

	 	 จ.	 เลขานุการบริษัท

    บริษัท ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทคือ นายวิโรจน์ ปูเต๊ะ โดยก�าหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

     จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร

     ทะเบียนกรรมการ

     หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท 

     หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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     เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

     ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

     ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

 2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

  คณะกรรมการบรษัิท ได้จดัให้มคีณะกรรมการเฉพาะเรือ่งในด้านต่างๆ เพ่ือช่วยศกึษาและกลัน่กรองรายละเอียด และได้ก�าหนด

คณุสมบัต ิและขอบเขตหน้าท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งไว้อย่างชดัเจนในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะ

เรื่องแต่ละคณะ โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซ่ึงประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของ 

คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งทุกคณะ ซ่ึงคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งจะรายงานผลการประชุมของแต่ละครัง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อทราบอย่างสม�่าเสมอ 

  ปัจจบัุน บริษัทมีคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองจ�านวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ (2) คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการเฉพาะ

เรื่องตามล�าดับ

 3. จรรยาบรรณธุรกิจ

  คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดจรรยาบรรณธรุกจิไว้ในการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษัิท เพือ่ใช้เป็นวถิทีางชีน้�าการด�าเนนิ

ธุรกิจที่ดี โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุก

ฝ่าย ซ่ึงจะสร้างให้เกิดความเช่ือมั่นและยอมรับในการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใสของบริษัท โดยประกอบด้วย  

8 หัวข้อ ได้แก่

   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

   ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

   ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

   ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

   การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

   ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

   การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

 4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  บริษัทได้มีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ก�าหนดมาตรการให้กรรมการ และพนักงานไม่ใช้

โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยก�าหนดเป็นข้อปฏิบัติส�าหรับกรรมการ และพนักงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

1.  ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน น�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้น

ของบริษัท หรอืให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืนเพือ่ประโยชน์ในการซ้ือขายหุ้นของบรษัิท หรอืน�าข้อมลูภายในของบรษัิท

ในการท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือท�าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

2.  หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

3.  หากมีการท�ารายการเช่นนัน้เพือ่ประโยชน์ของบรษัิทให้กระท�ารายการนัน้เสมือนท�ารายการกบับุคคล ภายนอก ท้ังนี้ 

กรรมการ หรือพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
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4.  หากบรษัิท มธีรุกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท่ี้เกีย่วข้องกบับุคคลดงักล่าว ก�าหนด

ให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในธุรกรรมดังกล่าว

  ท้ังนี้ รายการท่ีเกี่ยวโยงกันจะได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงความเหมาะสมของรายการ และ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจ�าปี รวมถงึเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์

ของบริษัทด้วย

 5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมการเป็นผูก้�าหนดวันประชมุเองเป็นการล่วงหน้าแต่ละปี และมกีารก�าหนดระเบียบวาระประจ�าของแต่ละไตรมาส

ไว้ชัดเจน ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาตามความส�าคัญและ

จ�าเป็น อย่างไรก็ดี กรรมการแต่ละคนก็สามารถเสนอเรื่องต่างๆ ได้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 มีการประชุม 

ท้ังสิ้น 7 ครั้ง ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้รับหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมและข้อมูลประกอบระเบียบวาระ 

การประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมเสมอ

  ท้ังนี ้การประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามปกตแิต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ซ่ึงเลขานกุารบรษัิท เข้าร่วมการประชุม

ด้วยทุกครั้ง โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน  

รวมทั้งให้ค�าแนะน�าในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

  รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครอบคลมุสาระส�าคญัต่างๆ อย่างครบถ้วน และเป็นมตท่ีิเป็นเอกฉันท์ท้ังหมด โดยมี 

การบันทึกการอภิปรายของท่ีประชุม รวมท้ังข้อคิดเห็นของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยปกติคณะกรรมการ บริษัท  

เข้าร่วมการประชุม ทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น ซึ่งหากทราบเป็นการล่วงหน้าก็จะมีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมต่อ

ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเสมอ โดยมีสรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ปี 2560  

(ณ 31 ธันวาคม 2560) ดังนี้ 
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ตารางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง 

คณะกรรม 
การบริษัท

คณะกรรม 
การตรวจ

สอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

ประชุมผู้ถือหุ้น 
2560

7 ครั้ง 6 ครั้ง 1 ครั้ง
สามัญ

 1 ครั้ง

วิสามัญ

1 ครั้ง

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริษัท/ 

กรรมการบริหาร
5 / 7 1 / 1 1 / 1

นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ
7 / 7 6 / 6 1 / 1 1 / 1

พลต�ารวจโท ค�ารบ ปัญญาแก้ว กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ
6 / 7 5 / 6 1 / 1 1 / 1

นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

7 / 7 6 / 6 1 / 1 1 / 1  1 / 1

นายธราธร วงศ์ประศาสตร์ กรรมการอิสระ / กรรมการ

ส ร ร ห า แ ล ะ ก� า ห น ด ค ่ า

ตอบแทน

6 / 7 1 / 1 1 / 1 1 / 1

นายโดม ลิ่วลมวิบูลย์* กรรมการ / กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหาร

5 / 7 1 / 1 - 1 / 1

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี

พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ ประธานกรรมการ 2 / 7 1 / 1 -

นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ กรรมการ / กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหาร

 1 / 7  1 / 1 -

นายธีรพล ค�าผา กรรมการ / รักษาการกรรมการ

ผู้จัดการ
5 / 7 1 / 1 1 / 1

*นายโดม ลิ่วลมวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็น รักษาการ กรรมการ

ผู้จัดการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 
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 6.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 	 ก.	 ค่าตอบแทนกรรมการ

   ท่ีประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2560 ได้พจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง  

โดยค�านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการด�าเนินงาน รวมถึงความเหมาะสม

กับการท�าหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2560 ให้เท่ากับปี 2559  

เพื่อให้เหมาะสมกับผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร เดือนละ 16,000 บาทต่อท่าน และ 

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน 

   ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน

   ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน 

   ประธานของแต่ละคณะกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งค่าเบี้ยประชุม

ดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น 

	 	 ข.	 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย

   บริษัทย่อยที่บริษัทจัดตั้งขึ้น หรือที่บริษัทเข้าร่วมลงทุนโดยการถือหุ้นทางตรง เพื่อให้เป็นกลไกในการด�าเนิน

กิจการถ่านหินหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่างๆถือเป็นสถานที่

เก็บรวบรวมทรัพย์สินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายหรือเงื่อนไขการลงทุนนั้น บริษัทย่อยต่างๆ จะมี

กรรมการบริษัทน้อยท่ีสุด เช่น จะมีเพียงกรรมการผู้จัดการของบริษัท กับผู้บริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบโดยตรง  

ในความส�าเร็จของโครงการลงทุนนัน้ๆตามนโยบายและแผนกลยทุธ์ของบรษัิท และจะใช้ระเบียบปฏบัิตงิานของบรษัิท

เป็นหลัก ซ่ึงเป็นรูปแบบและวิธีการบริหารทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ดังนั้น กรรมการผู้จัดการและ 

ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทนบริษัทในฐานะกรรมการบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

เพ่ิมเพราะเป็นส่วนหนึง่ของการปฏบัิตงิาน ซ่ึงได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษัิทด้วย  

	 	 ค.	 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

   ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ มกีารก�าหนดอย่างเหมาะสมด้วยความชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ โดยพจิารณาจากความเหมาะสม

ตามภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัท ซ่ึงต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติ 

	 	 ง.	 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง	

   กรรมการผูจ้ดัการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมในการก�าหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคล ในการปรบัเงนิเดอืน

ประจ�าปีของผูบ้ริหารระดบัสงู โดยพจิารณาจากผลการปฏบัิตงิานรายบุคคลและผลการด�าเนนิงานของบรษัิท นอกจาก

นี้ ยังพิจารณาประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย

   บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงโดยรวมเป็นประจ�าไว้ใน 56-1 นอกจากนี้ ได้เปิดเผยการ 

ถอืครองหลกัทรัพย์ฯเป็นรายบุคคล เพือ่ความโปร่งใส และเป็นการเสรมิสร้างการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบรษัิทด้วย

 7.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัท มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื

องค์กร/หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆ เพื่อน�าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทต่อไป 
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

 บรษัิทได้สนบัสนนุให้พนักงานได้มีการอบรมเพ่ิมเตมิอย่างต่อเนือ่ง ท้ังในเรือ่งของการเพิม่พูนความรู ้ความเข้าใจในการปฏบัิตงิาน

ให้มีประสิทธิภาพ อีกท้ังบริษัทยังเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ บริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วม

อบรมปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 

บทบาทการเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์

 ทรพัยากรมนษุย์ ต้องเรยีนรูแ้ละเข้าใจงานของหน่วยงานหลกัและต้องมคีวามรูใ้นธรุกจิขององค์กรเป็นอย่างดซ่ึีงในปัจจบัุนเรยีกว่า 

การเป็นหุ้นส่วนทางธรุกจิ อกีท้ังต้องสามารถระบุให้ชัดว่ากจิกรรมทางด้านทรพัยากรมนษุย์ก่อให้เกดิประโยชน์หรอืผลตอบแทนอย่างไร

ต่อองค์กร

บทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

 งานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ�าเป็นจะต้องมท้ัีงบทบาทการบรหิาร และการบรกิารต่อพนกังาน ซ่ึงงานบรกิารพนกังานถอืเป็นงาน

ประจ�า เช่น งานสรรหาว่าจ้าง ท�าเงินเดือน ประวัติพนักงาน ฝึกอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได ้

เต็มศักยภาพ ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จ�าเป็นต้องพยายามหาวิธีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน การบริหารงาน เพื่อให้ได้งานที่มี

ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการน�าเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ เพื่อท�างานให้รวดเร็ว ลดแรงงานที่ไม่จ�าเป็นใน

บริษัทลง ซึ่งจะได้ผลลัพท์ปลายทางของงานทรัพยากรมนุษย์ ก็คือ กะทัดรัด คุณภาพสูง ภายใต้ต้นทุนที่ต�่า

บทบาทการเป็นผู้สนับสนุนพนักงาน

 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จ�าเป็นต้องจัดผลตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีแข่งขันได้ และการมีเส้นทางอาชีพและการอบรมการพัฒนา

เป็นพิเศษ เวลาท�างานที่ยืดหยุ่น รวมทั้งกิจกรรม CSR ที่บริษัทต่างๆ ที่น�ามาใช้ในการจูงใจพนักงาน และต้องมีความเข้าใจกลุ่ม  

Generation ต่างๆ ในบริษัท 

บทบาทการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

 ธรรมชาติของบุคลากรในองค์กรในช่วงสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงมาก เช่น การเข้างานใหม่ การลาออก  

การโยกย้าย การปรบัต�าแหน่ง เป็นต้น ดงันัน้การก�าหนดหลกัเกณฑ์ และฝ่ายทรพัยากรมนษุย์จงึมีการวางระบบเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีนกัทรพัยากรมนษุย์ต้องมคีวามเชีย่วชาญและเข้าใจธรรมชาตดิงักล่าว อกีท้ังการท�าตวัเสมือนผูน้�าการเปลีย่นแปลง คอื

การน�าระบบการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่มาใช้ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ในบางกรณีที่ไม่จ�าเป็นซึ่งสามารถลดขั้นตอนได้)

 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุง และจัดให้มีสวัสดิการที่ดีให้เหมาะสมกับพนักงาน และผลประโยชน์พิเศษแก่พนักงานในรูป

แบบต่างๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลตอบแทนอื่นๆ สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้

 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล บริษัทได้อ�านวยความสะดวกให้กับพนักงาน ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย ให้เข้ารับ

การรักษาในสถานพยาบาลได้โดยไม่ต้องส�ารองเงินจ่ายก่อน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการรักษาท่ีดีในยามเจ็บป่วย และ  

ยังปรับปรุงวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในบริษัท

 จดัให้มผีลประโยชน์ในรปูเงนิช่วยเหลอืกรณท่ีีบุคคลในครอบครวั (ได้แก่บิดา-มารดา, สาม-ีภรรยา และ บุตรอนัชอบด้วยกฎหมาย) 

เสียชีวิต 

 กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ เพือ่ส่งเสริมให้พนกังานเกดิการออม โดยบรษัิทจะจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลีย้งชีพให้กบัพนกังาน

อีกจ�านวนหนึ่ง เพื่อให้พนักงานได้มีเงินใช้จ่ายเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 

 รางวัลอายุงานนาน ส�าหรับพนักงานที่ท�างานติดต่อกันครบ 10 ปี , 15 ปี , 20 ปี และ 25 ปี บริษัทจะจัดของที่ระลึกและ

ประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและขอบคุณจากบริษัทให้กับพนักงาน

 การตรวจสุขภาพทั่วไปประจ�าปีของพนักงาน
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รายการระหว่างกัน

 ในรอบปี 2560 บริษัท มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจะมีความขัดแย้ง ซ่ึงบริษัทได้ดูแลให้การเข้าท�ารายการดังกล่าว  

สมเหตุผล ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) , ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน โดยนอกจากจะก�าหนดอ�านาจของ ผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่ก�าหนด

แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบทานการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนัท่ีต้องได้รบัการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษัิท

ตามกฎระเบียบของ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.), ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 

และคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนด้วย ท้ังนีข้้อมลูรายละเอียดรายการระหว่างกนัได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิส�าหรบั

ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้ว โดยสรุปมูลค่าการท�ารายการระหว่างกัน ดังนี้ 

บุคคลที่  
เกี่ยวโยงกัน

ความสัมพันธ์ รายการ

มูลค่ารายการ 
ปี 2559 

(ม.ค.-ธ.ค. 59) 
(บาท)

มูลค่ารายการ 
ปี 2560 

(ม.ค.-ธ.ค. 60)
(บาท)

ยอดคงค้าง 
สุทธิ ณ  

31 ธ.ค. 60 
(บาท)

บมจ.โทรีเซนไทย 

เอเยนต์ซีส์

ถือหุ้นบริษัท  

อะธีน โฮลดิ้งส์

จ�ากัด ร้อยละ 99.99  

ซึ่งบริษัท อะธีน  

โฮลดิ้งส์ เป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท โดย 

ถอืหุ้นร้อยละ 90.11 

- รายได้ค่าเช่ารถ

- ค่าเช่าอาคาร 

ส�านักงานอาคาร  

อรกานต์

- ค่าบริการอาคาร 

ส�านักงานอรกานต์

- ค่าบ�ารุงรักษาระบบ

เครือข่าย

- ช�าระเงินกู้  

(ตั๋วสัญญาใช้เงิน)

- ดอกเบี้ยจ่าย

- ค่าใช้จ่ายในการ 

ประชุมส�านักงาน

- บัตรส่วนลด TTA 

Group

- ค่าชุดยูนิฟอร์ม 

พนักงาน

14,500.00

1,749,600.00

-

560,000.00

5,000,000.00

28,038,533.00

30,438.00

-

17,334.00

8,100.00

1,353,600.00

531,000.00

360,000.00

-

26,315,000.00

27,500.00

540.00

-

-

106,200.00

56,817.00

32,100.00

570,000,000.00

8,795,699.00

2,675.00

-

-

 บุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งกัน
 ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ 
ปี 2559 

(ม.ค.-ธ.ค. 59)
(บาท)

มูลค่ารายการ 
ปี 2560 

(ม.ค.-ธ.ค. 60)
(บาท)

ยอดคงค้าง 
สุทธิ ณ 

31 ธ.ค. 60 
(บาท)

บริษัทอะธีน  

โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

บริษัท อะธีน  

โฮลดิง้ส์ จ�ากัด  

เป็นผูถ้อืหุ้น  

รายใหญ่ของบริษัท 

โดยถือหุ้นร้อยละ 

90.11 

-  ช�าระเงินกู้ยืม  

(ตั๋วสัญญาใช้เงิน) 

- ดอกเบี้ยจ่าย

- 

-

125,000,000.00

1,008,698.53

75,000,000.00

95,547.89
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วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท 2560 2559 % YOY

รายได้จากการขายและการบริการ 448.12 482.04 (7.04%)

รายได้รวม 454.54 486.04 (6.48%)

ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 31.93 78.07 (59.10%)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (18.59) 21.30 (187.28%)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (90.99) (57.63) 57.89%

อัตราก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (%) 7.13 16.37

อัตราก�าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (%) (4.09) 4.38

อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) (20.02) (11.86)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น* (บาทต่อหุ้น) (0.18) (0.13)

หน่วย : ล้านบาท 2560 2559 % YOY

สินทรัพย์รวม 733.59 967.70 (24.19%)

หนี้สินรวม 715.95 858.95 (16.65%)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 17.64 108.75 (83.78%)

*จ�านวนหุ้นสามัญ 503,384,438 หุ้น   

 ในปี 2560 จากสภาวะเศรษฐกจิและการเมืองในประเทศท่ียังมีเสถยีรภาพไม่มากนกั รวมท้ังการเลกิจ้างงานจากภาคธรุกจิขนาด

กลางและขนาดย่อม ท�าให้ก�าลังซ้ือของประชาชนในประเทศลดลง ส่งผลให้การน�าเข้าถ่านหินรวมของประเทศค่อนข้างทรงตัว  

บริษัทจึงได้ชะลอการน�าเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ เพื่อระบายสต็อคสินค้าท่ีมีอยู่ และซ้ือถ่านหินจากในประเทศเป็นการช่ัวคราว 

ท�าให้ยอดขายในปีนีล้ดลงในเชิงปรมิาณ แต่ไม่กระทบรายได้จากการขายถ่านหินมากนกั เนือ่งจากราคาถ่านหินเฉลีย่สงูกว่าปีท่ีผ่านมา 

นอกจากนี้อุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศมีการแข่งขันกันทางด้านราคาเป็นส�าคัญ ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทลดลง คิดเป็น

ร้อยละ 7.13 ของรายได้จากการขายและการบริการ ซ่ึงบรษัิทได้ด�าเนนิการลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็นมาอย่างต่อเนือ่ง แต่กยั็งไม่สามารถ

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ของบริษัท ดังนั้น ในปีนี้บริษัทจึงมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเท่ากับ 90.99 ล้านบาท 

 ท้ังนี ้บรษัิทมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องด�าเนนิการปรับโครงสร้างทางการเงนิ เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมกบัธรุกจิมากข้ึน ซ่ึงได้ถกูบรรจุ

อยู่ในแผนการด�าเนินธุรกิจในระยะยาว โดยจะเริ่มด�าเนินการในปี 2561 อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงด�าเนินการตามแผนปรับปรุง 

ผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้กลับมามีผลก�าไรและมีสถานะทางการเงินท่ีมั่นคง เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น 

ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

สรุปข้อมูลทางการเงิน
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การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

 ในรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายได้รวม 454.54 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ของปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 486.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 6.48 เนื่องจากบริษัทลดปริมาณการน�าเข้า

ถ่านหินจากต่างประเทศและเน้นการซ้ือในประเทศ เพือ่ต้องการระบายสนิค้าคงคลงัท่ีมีอยู่ จงึท�าให้ประเภทของสนิค้ามีไม่หลากหลาย 

ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงไม่สามารถสร้างยอดขายให้กับลูกค้าได้จ�านวนมากราย ส่งผลให้บริษัทมียอดขายลดลง ดังนั้น 

ในปี 2560 บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นลดลง หรือคิดเป็นร้อยละ 7.13 ของรายได้จากการขายและการบริการ เมื่อเทียบกับปี 2559  

ท่ีเท่ากบัร้อยละ 16.19 บริษัท มีผลขาดทุนสทุธ ิเท่ากบั 90.99 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีผลขาดทุนสทุธเิท่ากบั 57.63 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.89 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์

 สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 733.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ

ลดลงร้อยละ 24.19 เมื่อเทียบกับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการสินค้าคงเหลือที่ลดลง

จากมูลค่า 133.03 ล้านบาท คงเหลือเท่ากับ 10.96 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560  

ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 91.76 จากปีก่อน และอีกประการหนึ่ง เนื่องจากบริษัทชะลอการน�าเข้าสินค้าจาก 

ต่างประเทศช่ัวคราว และเปลีย่นมาซ้ือถ่านหินจากในประเทศแทน ซ่ึงการจดัซือ้สนิค้าในประเทศนัน้ใช้ระยะเวลาในการจดัซ้ือน้อยกว่า

การจัดซื้อจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงท�าให้มีมูลค่าสินค้าคงคลังไม่มากเมื่อเทียบกับปีก่อน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ

 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 31.30 ล้านบาท ลดลงกึ่งหนึ่ง  

เม่ือเทียบกบั ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เนือ่งจากบรษัิทมียอดขายท่ีลดลง ประกอบกบับรษัิทสามารถบรหิารลกูหนี้ได้มีประสทิธภิาพ

มากข้ึน ท�าให้มีระยะเวลาในการเก็บหนี้ลดลง โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้ของลูกหนี้เฉลี่ยลดลงจากจ�านวน 48 วัน เหลือ 39 วัน  

ในปี 2559 และ 2560 ตามล�าดับ จึงท�าให้ลูกหนี้การค้ามีมูลค่าคงค้างเป็นจ�านวนไม่มากเมื่อเทียบกับปีก่อน

สินค้าคงเหลือสุทธิ

 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 10.96 ล้านบาท ลดลงจาก 133.00 ล้านบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เนือ่งจากบรษัิทได้ชะลอการน�าเข้าถ่านหินจากต่างประเทศเป็นการช่ัวคราว นอกจากนี ้บรษัิทมีการบรหิาร

จัดการสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมกับการยอดขายมากขึ้น ท�าให้บริษัทมีระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยดีขึ้นจากจ�านวน 75 วัน เป็น  

67 วัน ในปี 2559 และ 2560 ตามล�าดับ 
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การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน เท่ากับ  

44.85 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจากการเก็บหนี้ของลูกหนี้การค้า และการระบายสินค้าคงเหลือได้ดีขึ้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน เท่ากับ  

34.99 ล้านบาท โดยมาจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ได้ใช้งาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ  

76.62 ล้านบาท โดยเป็นการช�าระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนสภาพคล่อง

 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.18 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ  

0.16 เท่า โดยอัตราส่วนสภาพคล่องของบรษัิทลดลงจากปี 2559 เนือ่งจากบรษัิทมีมูลค่าสนิค้าคงคลงัและลกูหนีก้ารค้าลดลง จงึท�าให้

สภาพคล่องในปีนี้ลดลง

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าและระยะเวลาในการเก็บหนี้

 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจาก 7.63 เท่า เป็น 9.24 เท่า ส�าหรับปี 2559 และ 2560 

ตามล�าดับ เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าได้ดีขึ้น โดยสามารถลดระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยจากจ�านวน 48 วัน 

เหลือเพียง 39 วัน ส�าหรับปี 2559 และ 2560 ตามล�าดับ

อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือและระยะเวลาในการขายสินค้า

 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าเพ่ิมข้ึนจาก 4.85 เท่า เป็น 5.47 เท่า ส�าหรับปี 2559 และ 2560  

ตามล�าดับ เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้ดีข้ึน โดยสามารถลดระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยจากจ�านวน  

75 วัน เหลือเพียง 67 วัน ส�าหรับปี 2559 และ 2560 ตามล�าดับ

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้น

 ส�าหรบัปี 2560 บรษัิทและบรษัิทย่อยมอัีตราส่วนก�าไรข้ันต้นลดลงเหลอืร้อยละ 7.13 จากปีก่อนท่ี เท่ากบัร้อยละ 16.19 เนือ่งจาก

สภาวะอุตสาหกรรมถ่านหินมีการแข่งขันในประเทศค่อนข้างสูง ซึ่งในปีนี้ บริษัทได้เน้นการซื้อถ่านหินจากในประเทศมาขายเป็นหลัก 

จึงท�าให้ก�าไรขั้นต้นลดลงกว่าปีก่อน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 40.58 เท่า เป็น 7.90 เท่า ส�าหรับปี 2560 และ 2559 

ตามล�าดับ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น ท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงคงเหลือเท่ากับ 17.6 ล้านบาท ดังนั้น อัตราส่วน

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจึงสูงขึ้นกว่าปีก่อน
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แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

 บรษัิทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มหีนีส้นิส่วนใหญ่เป็นหนีส้นิระยะสัน้จากเงนิกูยื้มระยะสัน้จากกจิการท่ีเกีย่วข้อง

จ�านวน 645.00 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�านวน 42.00 ล้านบาท โดยอยู่ในรูปแบบของ ทรัสต์รีซีท  

(Trust Receipt) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 17.64 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการ

ที่ขาดทุน และขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สิน 

ต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นเท่ากบั 40.58 เท่า ซ่ึงถอืว่าสงูกว่าค่าเฉลีย่ในอุตสาหกรรม โดยหนีส่้วนใหญ่เป็นหนีส้นิท่ีมาจากการกูย้มืเงนิระยะสัน้

จากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั บรษัิทจงึมีความจ�าเป็นท่ีจะต้องด�าเนนิการปรบัโครงสร้างทางการเงนิให้เหมาะสมกว่านี ้ซ่ึงบรษัิทได้ตระหนกั

ถึงเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด และได้บรรจุเรื่องนี้ไว้ในแผนระยะยาวของบริษัท
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ�ากัด(มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอร์วสิเซส จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการบริหารองค์กร และด้านกฎหมาย โดยมีนายเอกวัจน์ 

อมรววิฒัน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลต�ารวจโท ค�ารบ ปัญญาแก้ว และนายสชุาต ิธรรมาพทัิกษ์กลุ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 ตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบ จากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมร่วมกับ

ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีการประชุมในปี 2560 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560) เป็นจ�านวน  

6 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 สอบทานงบการเงนิของบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปีร่วมกบัผูบ้รหิาร

และผู้สอบบัญชี ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

จัดท�าข้ึนอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีความโปร่งใสเช่ือถือได้ตามมาตรฐานบัญชีและข้อก�าหนดทางกฎหมาย รวมท้ังมีการเปิด

เผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุฯ ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา

เพื่อน�ามาปรับปรุงการด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

 พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2560 ซึ่งจัดล�าดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยงรวมไปถึงการสอบทาน

การบริหารความเสี่ยงและเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการพัฒนาระบบ

การตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในและมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีและเหมาะสม 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่ ก�ากับ ดูแล ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตาม

การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปด้วยความอิสระและมีประสิทธิภาพ

 เสนอแนะเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์ฯตลาดหลักทรัพย์กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและเน้นย�า้ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีท�าไว้กับชุมชนและหน่วยงานราชการ

ต่างๆ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการท�ารายการระหว่างกนัเพือ่ให้มัน่ใจว่าเป็นรายการท่ีผ่านกระบวนการ

อนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเป็นรายการที่กระท�าโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท 

รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ตามประกาศข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ทบทวนผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และน�าเสนอ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข

ที่ 8509 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 

ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับปีบัญชี 2561 

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561)
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 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันท้ังคณะ และรายบุคคล  

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและตามท่ีได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ตามแบบประเมินจากคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์ซ่ึงผลของการประเมินแสดงวาคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิผลดีเยี่ยม โดยสรุป 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตหิน้าท่ีตามความรบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมายโดยใช้ความรู ้ความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง

และรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้

เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในและการ

บรหิารความเสีย่งท่ีต่อเนือ่งซ่ึงจะท�าให้บริษัท มีการก�ากบัดแูลท่ีดโีดยมรีะบบการควบคมุภายในท่ีเพยีงพอและเหมาะสมกบัธรุกจิ

ของบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือและ 

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

(นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์)
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