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ท่ี UMS./EXS./009-57 
 

23 ธันวาคม 2556 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําปของผูถอืหุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2557 
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากดั (มหาชน) 
สิ่งท่ีสงมาดวย     1. สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2556 

2. รายงานประจําป 2556 ในรูปแบบ CD-ROM 
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถอืหุนเลอืกต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการอกีคร้ังหน่ึง 
4. สารสนเทศเก่ียวกบัการทํารายการเกี่ยวโยงกัน 
5. สรุปขอมูลบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
6. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอสิระ 
7. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกบัการประชุมผูถอืหุน 
8. เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม 
9. ขั้นตอนการเขาประชุม 
10. นิยามกรรมการอสิระ 
11. รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการอิสระเพ่ือประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน  
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

(สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ไดจาก www.umsplc.com) 
13.  แผนทีส่ถานท่ีจัดประชุม 

 

ดวยคณะกรรมการของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีมติใหเรียกประชุมใหญสามัญประจําปผู
ถือหุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2557 ในวันพุธท่ี 29 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ หองมิตต้ิง รูมท 1-2 
(Meeting Room 1-2) เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตาม
ระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุน ครั้งที ่ 1/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่ 24 
มกราคม 2556 
ความเปนมา  : การประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 ไดจัดขึ้นในวันท่ี 24 มกราคม 2556 โดยได

มีการจัดทํารายงานประชุมภายใน 14 วันนับแตประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยสําเนารายงานการประชุมตามปรากฎตามเอกสารแนบท่ี 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังท่ี 1/2556 
 

วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรบัรอบบญัชี 2556 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 
ความเปนมา  : บริษัทไดสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2556 

ซึ่งปรากฎในรายงานประจําป 2556 ตามเอกสารแนบท่ี 2 
ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2556 
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วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรบัปบัญชีส้ินสุดวันที ่ 30 กันยายน 
2556 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี 
ความเปนมา  : เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบแสดง

ฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว  และ
เสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2556 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว  ดังปรากฏในรายงานประจําป 

การลงมติ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556 
ความเปนมา  : บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท และคํานึงถึง

โครงสรางและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน โดยบริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได และหักสํารองตามกฎหมายของบริษัท ท้ังน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตบริษัทและบริษัทยอยมี
ความจําเปนตองใชเงินเพ่ือการขยายกิจการ 

นอกจากน้ีขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 49 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอย
ละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมผูถอืหุนสมควรที่จะอนุมัติใหบริษัทไมตองจัดสรรเงินทุนสํารองตาม
กฎหมายเพ่ิมเติมอีก เน่ืองจากทนุสํารองดังกลาวมีจํานวนครบตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว และจากผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2556 บริษัทขาดทุนจํานวน 375.7 ลานบาท คณะกรรมการจึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล
ประจําป 2557  

เปรียบเทียบการจายเงินปนผล 
 ป 2557 ป 2556 ป 2555 
เงินปนผล งดจายปนผล งดจายปนผล 0.20 บาทตอหุน 

การลงมติ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ความเปนมา  : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทขอ 20 กําหนดใหกรรมการออก

จากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังน้ี กรรมการที่ตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระมีจํานวน 3 ทาน ไดแก  พลตํารวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย  นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และ  นายสุชาติ ธรรมาพิ
ทักษกุล  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถอื
หุนเลือกต้ัง กรรมการทั้ง 3 ทาน คือ พลตํารวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย   นางสาวอษุณา มหากจิศิริ  และนายสุชาติ ธรรมาพิทักษ
กุล กลบัเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ท้ังน้ี 
ประวัติของกรรมการที่พนจากตําแหนงและนิยามกรรมการอิสระ รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารแนบท่ี 3 และเอกสารแนบท่ี 10 

การลงมติ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
ความเปนมา : ตามขอบังคับของบริษัทขอ 25 ซึ่งกําหนดใหกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนและเบี้ยประชุม 

ตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะไดกําหนดเปนคราวๆ น้ัน  โดยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2556 ไดมีมติ
การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ประธานและกรรมการ) เปนรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท เฉพาะกรรมการท่ีมิไดเปน
ผูบริหาร  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 15,000 บาทตอคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทตอคร้ัง และคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน 7,500 บาท/คร้ัง สวนประธานของแตละคณะกรรมการจะไดรับคาเบี้ยประชุม 1.2 เทาของคาเบี้ยประชุมแตละ
คร้ัง ซึ่งคาเบี้ยประชุมดังกลาวจะจายเฉพาะผูเขารวมประชุมเทาน้ัน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาและมีมติเห็นวา คาตอบแทนในป 2557 เหมือนกับ
คาตอบแทนในป 2556 และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาตอไป (รายละเอียดไดแสดงไวในรายงานประจําป 2556 ใน
หัวขอรายงานการกํากับดูแลกิจการ) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ีเสนอและจะนําเสนอท่ีประชุมผูถือ
หุนอนุมัติตอไป 

การลงมติ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 
ความเปนมา  : เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ม.120  ซึ่งกาํหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถอืหุน

แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป เพ่ือเสนออนุมัติตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรเสนอใหแตงต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชปีระจําป 2557 และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทให
แตงต้ัง นางศิริเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 นายเจริญ ผูสมัฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และนางสาวพรทิพย ริมดุสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 ของ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯประจําป 2557 (บริษัทใชบริการบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด มาต้ังแต พ.ศ. 2556) ท้ังน้ี ผูสอบบัญชรัีบอนุญาตมีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย โดยมีคาตอบแทนจํานวน 2,190,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญช ีและมีมติใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป 2557 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญช ีจํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2557 ตามรายชื่อดังตอไปน้ี  

นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4068 นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และนางสาวพรทิพย ริมดุสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 
ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ โดยกาํหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีเปนจํานวน 2,190,000 บาท 
(บริษัทและบริษัทยอย) และคาบริการอื่นไมมี  ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือ สวนไดเสียกับบริษัท 
บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูท่ีเกีย่วของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  ซึ่งท่ีประชุมไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่
เสนอและจะนําเสนอท่ีประชุมผูถอืหุนอนุมัติตอไป 
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ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบญัชีท่ีผานมา 
 ป 2555* 

(บาท) 
ป 2556 
(บาท) 

ป 2557 
(บาท) 

เพ่ิมขึ้น (รอยละ) 
ระหวางป 2556 และ 2557 

คาตอบแทนผูสอบบัญช ี 2,180,000.00 2,075,000 2,190,000 6 

คาบริการอื่นๆ 16,210.50 12,793 -  
*ป 2555 ผูสอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
การลงมติ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่8 พิจารณาการแกไขขอบังคบับริษัท ขอที่ 44 เรือ่ง รอบปบัญชีของบริษัท 
ความเปนมา:  คณะกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) “(TTA)” (ซึ่งถือหุนในบริษัท อะธีน โฮล

ด้ิงส จํากัด รอยละ 99.99)  มีมติอนุมัติการเปล่ียนรอบปบัญช ี จากเดิม รอบปบัญชขีองบริษัทเร่ิมตนในวันท่ี 1 ตุลาคมและส้ินสุดลง
ในวันท่ี 30 กันยายนของทุกป เปลีย่นเปน รอบปบญัชีของบริษัทเร่ิมตนในวันท่ี 1 มกราคมและส้ินสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป 
เพ่ือใหสอดคลองกับปปฏิทิน  และเพ่ือใหสอดคลองกับบริษัท TTA ในการรวมบัญชีใหเปนชวงระยะเวลาเดียวกัน  จึงใหบริษัทท่ีอยู
ภายใตบริษัท TTA เปลี่ยนแปลงรอบปบัญช ี 

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัท ขอท่ี 44  เร่ือง รอบป
บัญชีของบริษัท  เพ่ือใหสอดคลองกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) คือ 

จากเดิม ขอ 44 รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันท่ี 1 ตุลาคมและส้ินสุดลงในวันท่ี 30 กนัยายนของทุกป 
แกไขใหม ขอ 44 รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันท่ี 1 มกราคมและส้ินสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคมของทกุป 
การลงมติ วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่9 พิจารณาและอนุมัติการทํารายการเกี่ยวโยงดานการรบัความชวยเหลือทางดานการเงินจากบคุคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ความเปนมา : ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมีการอนุมัติการทํารายการเกี่ยวโยงกัน เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556  

เร่ือง การไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (TTA) เปนจํานวน 350 ลานบาท และ
ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 ไดมีมติเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังท่ี 1/2557 เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบริษัทขยายเวลาการคืน
เงินกูอกี 2 ป โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

ประเภทรายการ รายการท่ีเกี่ยวโยงประเภทการรับความชวยเหลือทางการเงิน 
วงเงินกูยืมเงิน จํานวน 350 ลานบาท 
อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.60 ตอป 
ลักษณะการกูยืม จัดทําเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน   
ระยะเวลาใชวงเงิน ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2558 (ขยายจากวันท่ี 30 กันยายน 2556) โดยบริษัทอาจชาํระคืนกอน

กําหนดหากมีสภาพคลองเพียงพอ  
การชําระดอกเบ้ีย เม่ือ TTA ทวงถาม  
การชําระคืนเงินตน เม่ือ TTA ทวงถาม  
หลักประกัน ไมมี 
ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมผูถอืหุนสมควรอนุมัติการทํารายการเกี่ยวโยงกันดานการรับความชวยเหลือ

ทางดานการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยใชคะแนนเสยีงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในการอนุมัติ  โดยบริษัท อะธีน โฮลด้ิงส จํากัด ซึง่ถอืหุนของบริษัทจํานวน 136,083,041 หุน คิดเปนประมาณรอยละ 
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88.68 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดตามสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2556 เปนผูถอืหุนท่ีมีสวนได
เสียตามความในมาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 จึงไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ี รายละเอยีดปรากฎตามสารสนเทศเกี่ยวกบัการตกลงเขาทํารายการเกีย่วโยงกนั (เอกสารแนบท่ี 4)  

อน่ึง คณะกรรมการไดมีมติแตงต้ังใหบริษัท แคปปตอล พลัส แอดไวซอร่ี จํากัด เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือให
ความเห็นตอการทํารายการดังกลาวใหกับผูถือหุน  โดยรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายละเอยีดปรากฎตาม
รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอสิระ (เอกสารแนบท่ี 6) 

 

วาระที ่10 พิจารณาและอนุมัติการทํารายการเชาพืน้ที่สํานักงานจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 
ความเปนมา: สืบเน่ืองจาก นโยบายของบริษัทแมมีความประสงคใหบริษัทในเครืออยูสถานที่เดียวกนั  เพ่ือ

สะดวกในการบริหารจัดการ ควบคุม และดูแลการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมท้ังทําใหเกิดความใกลชิดระหวาง
พนักงานบริษัทในเครือ  ความสะดวกในการติดตอประสานงาน การใชสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน เชน หองประชุม หองจัด
สัมมนา หองควบคุมระบบสารสนเทศ เปนตน พ้ืนท่ีเชาจํานวน 729 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 200 บาท ระยะเวลาการเชา 3 ป 

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมผูถอืหุนสมควรอนุมัติการทํารายการเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน จากบคุคลท่ีเกี่ยวโยง  
โดยใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสยีงในการอนุมัติ  โดยบริษัท 
อะธีน โฮลด้ิงส จาํกัด ซึ่งถอืหุนของบริษัทจํานวน 136,083,041 หุน คิดเปนประมาณรอยละ 88.68 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดตามสมุดทะเบียนผูถอืหุนของบริษัท ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2556 เปนผูถอืหุนท่ีมีสวนไดเสียตามความในมาตรา 33 วรรคสอง 
ประกอบกับมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 จึงไมมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในระเบียบวาระน้ี 
รายละเอยีดปรากฎตามสารสนเทศเกี่ยวกบัการตกลงเขาทํารายการเกีย่วโยงกนั (เอกสารแนบท่ี 4)  

อน่ึง คณะกรรมการไดมีมติแตงต้ังใหบริษัท แคปปตอล พลสั แอดไวซอร่ี จํากัด เปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือให
ความเห็นตอการทํารายการดังกลาวใหกับผูถือหุน  โดยรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายละเอียดปรากฎตาม
รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอสิระ (เอกสารแนบท่ี 6) 

 

วาระที ่11 พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถามี) 
 อน่ึง บริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดใหวันท่ี 12 ธันวาคม 2556 เปนวันใหสิทธิผูถอืหุน (Record Date) เขารวมการประชุม
สามัญผูถอืหุน ประจําป 2557 โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ดวยวิธีปดสมุดทะเบยีนในวันท่ี 13 
ธันวาคม 2556  จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2557 ในวันพุธท่ี 29 มกราคม 2557 เวลา 
14.00 น. ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ หองมิตต้ิง รูมท 1-2 (Meeting Room 1-2) เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมสามัญผูถอืหุนต้ังแตเวลา 12.00 น. 

จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ในกรณท่ีีผูถือหุนทานใดท่ีไมสามารถเขา
รวมประชุมสามัญผูถอืหุนได และมีความประสงคท่ีจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทน กรุณากรอกขอความและลงลายมือ
ชื่อในหนังสอืมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหน่ึง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) แบบค. ใชสําหรับผูถือหุนท่ีเปนชาวตางชาติ และ
แตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ผูถอืหุนสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไดท่ีเว็บไซต
ของบริษัทท่ี www.umsplc.com   

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

( พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย ) 
ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป  2556 
บริษัท  ยูนคิ ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) 

..................................... 
วันเวลาประชุม 

ประชุมเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ หองมิตต้ิง รูม 3-4 (Meeting Room 
3-4) เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  การประชุมคร้ังน้ี กรรมการ ผูบริหารสาย
บัญชีการเงิน และผูสอบบัญชีเขารวมประชุมดังน้ี 
 

กรรมการเขารวมประชุม 
1. พล.ต.อ. ดร. ชิดชยั วรรณสถิตย ประธานกรรมการ 
2. คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ / รักษาการ กรรมการผูจัดการ 
3. ม.ล.จนัทรจุฑา จันทรทัต กรรมการ 
4. คุณเชีย วัน ฮัท โจเซฟ กรรมการ / ประธานสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
5. คุณอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
6. คุณเอกวัจน อมรวิวัฒน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 
 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 

1. คุณอนันต เพชโรภาส รก. ผอ. ฝายปฏิบติัการ และ ผช.ผอ. Raw Material / Logistic 

2. คุณเสริมศักด์ิ ยั่งยืน รก. ผอ. ฝายบริหาร, รก. ผช. ผอ. สายงานบัญชแีละการเงิน 

3. คุณบุญทา  ตาธรรม ผช. ผอ. General Support 

4. คุณพงษระพี เครือชะเอม ผช. ผอ. สํานักกจิการพิเศษ 
5. คุณมณเฑียร ตันธนพิพัฒน ผูจัดการอาวุโสการเงินและพัฒนาการลงทุน 

 

ผูสอบบัญชี บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากัด 
1. คุณศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3636 

บริษัท เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  
ประธานกลาวตอนรับผูถือหุน และประกาศจํานวนผูเขารวมมาดวยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 123 ราย จํานวนหุน 

136,376,436 หุน จากจํานวนหุนของบริษัท 153,454,064 หุน คิดเปนรอยละ 88.87 ของหุนท้ังหมดของบริษัท ครบองคประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัท  ขอ  38   พรอมแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และ ผูสอบบัญชี  จึงขอเปดการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม และมอบหมายใหคุณจรัสศรี เทียนทิพศิริ เลขานุการบริษัท เปนชีแ้จงใหผูถือหุนทราบถึงขั้นตอนการ
ลงคะแนนเสียงของผูถอืหุน การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานท่ีประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนน
เสียงในแตละวาระ จะใชบัตรลงคะแนนท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหกับทานผูถือหุนไปแลวน้ัน  เพ่ือความรวดเร็วในการนับคะแนนจะใช
บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีท่ีผูถอืหุนไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงเทาน้ัน  และนําเอาคะแนนเสียงท่ีไดไปหักออกจากจํานวนหุน
ของผูถอืหุนท้ังหมดท่ีมารวมประชุม  ยกเวนวาระท่ี 5 ซึ่งเปนเร่ืองการเลือกต้ังกรรมการและแตงต้ังกรรมการเพ่ิม 2 ทาน ใหผูถือหุน
ทุกทานท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียในบัตรลงคะแนน และสงบัตรลงคะแนนของทานใหแกเจาหนาท่ีเพ่ือ
นําไปนับคะแนน  บริษัทจะเกบ็บัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ  ท้ังท่ีเปนการลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
หลังจากน้ัน ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 
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วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ครั้งที ่ 1/2555 เม่ือวนัที่ 24 มกราคม 2555 
ประธานไดเรียนตอท่ีประชุม รายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 1/2555 ประชุมเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2555 และ

สอบถามผูถอืหุนวามีขอสงสยัหรือไม 
เม่ือไมมีผูใดสงสยั หรือ แกไข  ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังท่ี 

1/2555 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2555 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังน้ี 
เห็นดวย จํานวน   136,385,439 เสียง คิดเปนรอยละ   100 
ไมเห็นดวย จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ   - 

  

วาระที ่2 พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบบัญชี 2555 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 
ประธานให คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ รักษาการ กรรมการผูจัดการเปนสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท 
คุณเฉลิมชัย รายงาน ในป 2555 บริษัทไดเผชิญกบัความทาทายและอุปสรรคตางๆ สงผลใหผลกําไรของบริษัทลดลง 

แมวารายไดจากการขายจํานวน 3,398 ลานบาทเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.79 จากป 2554 ท้ังน้ี อุปสรรคของป 2555 สงผลใหบริษัทขาดทุน
สุทธิจํานวน 288 ลานบาท สาเหตุจาก 

1. ตนทุนขายเฉลีย่เพ่ิมสูงขึ้น จากตนทุนการนําเขาท่ีสงูขึ้นในคร่ึงปแรก เน่ืองจากคาเงินบาทท่ีออนคาลงอยางตอเน่ือง 
และคาใชจายท่ีสงูเปนพิเศษในชวงภาวะอุทกภัย 

2. การบันทึกคาเผื่อมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับจากสินคาคงเหลือจํานวน 107 ลานบาท ตามท่ีมาตรฐานทางบัญชี
กําหนด เน่ืองจากราคาถานหินปรับตัวลดลงและทําใหมูลคา ณ วันสิ้นงวดบัญชีสะทอนกับราคาตลาด ณ ปจจบุัน  

3. คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้น จากการที่ตองใหบริการลูกคาท่ัวประเทศจากฐานการผลิตท่ีนครหลวงเพียง
แหงเดียวและลูกคาสวนใหญอยูใกลโรงงานสวนสม ทีมงานไดดําเนินการเรงการเปดโรงงานสวนสมเพ่ือให
สอดคลองกับเงือ่นไขของจังหวัดท่ีกําหนด เพ่ือใหตนทุนการผลิตลดลง  

คุณฮั้งใช 
ผูถือหุน 

1. ในอนาคตเร่ืองการรักษาสิ่งแวดลอมของผูประกอบการมีความสําคัญอยางมาก ไมทราบวาบริษัทไดมีการวาง 
แผนการเตรียมความพรอมหรือวางมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมไวอยางไรบาง บริษัทมีแนวทางการแกไขและได
ดําเนินการไปอยางไรบาง หากในอนาคตโรงงานนครหลวงไดรับผลกระทบเร่ืองสิ่งแวดลอม บริษัทอยูในขัน้วิกฤต
จึงขอฝากเร่ืองดังกลาวไวเปนสาระสําคัญ 

2, สภาวะราคาถานหินในตลาดที่ผันผวนทําใหบริษัทมีตนทุนสูง บริษัทมีแนวทางการแกไขปญหาราคาถานหินใน 
stock ใหมีตนทุนท่ีตํ่าลงไดอยางไร 

3. เสนอเร่ือง CSR ดานการศึกษา คือ บริษัทมอบทุนการศึกษาใหกับโรงเรียนท่ีอยูใกลโรงงาน เพ่ือลดภาษีและ
สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน 

ประธาน ขอเสนอแนะตรงกับบริษัท คณะกรรมการใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมลอมเปนอันดับ 1 ท้ัง 2 โรงงานมีแผนอยาง
ชัดเจน เชน ภายในโรงงานมีคูระบายนํ้าไมออกมาดานนอก มีบอพักนํ้าและมีบอเกบ็นํ้าท่ีเลี้ยงปลาได ท่ีโรงงานสวน
สมทําไวอยาชัดเจนและปลูกตนสน และเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2555 โรงงานนครหลวงไดปลูกตนอโศกอินเดียจํานวน 
3,000 ตน ปลูกแบบสลบัฟนปลา และจะปลูกเพ่ิมอกี 3,000 ตนในวันมาฆบูชา   
ในวันศุกรท่ีผานมา (18 ม.ค. 56) ไดดูความเรียบรอยโรงงานสวนสม และโรงงานสวนสมไดปรับปรุงแกไขตามขอ 
กําหนดของจังหวัดแลว ในขั้นตอนตอไปทําหนังสือถึงจังหวัดเพ่ือใหคณะกรรมการเบญจภาคี (ฝายปกครอง ฝาย
อุตสาหกรรม ฝายสิ่งแวดลอม ฝายสาธารณสุข ฝายประมง) มาตรวจสอบวาบริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม  ซึ่ง
บริษัทตองเรงการเปดโรงงานเพ่ือการบริหารตนทุนใหตํ่าลง ถาเปนไปไดตองการเปดกลางเดือนหนา (กุมภาพันธ) 
โรงงานสวนสมสวนใหญจะเปนถานคัดขนาด และถานตํ่ากวา 3 มม. บริษัทมีโครงการเพ่ิมมูลคาถานตํ่ากวา 3 มม. 
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คือ ทําเปนถานอัดแทงมีสภาพคงทนนาน กลางเดือนหนา (กุมภาพันธ) จะมีการทดลองกําลังการผลิตตอวันได
ประมาณเทาไร และถานฝุนเปนถานท่ีทําใหผลประกอบการของบริษัทลดลง เน่ืองจากราคาถานฝุนมีราคาตํ่ากวาปท่ี
แลว   จงึทําใหบริษัทตองเรงแกไขปญหาถานฝุน  
กิจกรรม CSR กับชุมชน  
1. คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญดานการศึกษาและไดมอบหมายใหผูบริหารไปดําเนินการใหองคความรูกับ

นักเรียน โดยสงพนักงานเปนครูผูชวยสอนคอมพิวเตอรใหกับนักเรียนหรือผูปกครองท่ีสนใจ สวนเร่ืองการมอบ
ทุนการศึกษาหรือมอบอุปกรณการศึกษาบริษัทไดมอบมาโดยตลอด  

2. การสรางอาชีพและรายไดใหกับชมุชน 1, บริษัทจะเขารวมกิจกรรมการเกษตรและการเล้ียงกุงโดยการใหองค
ความรูเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 2. ถาเปนไปไดพนักงานในโรงงงานจะตองเปนคนในพ้ืนท่ี 60%-70% ของพนักงาน
โรงงาน ตามแนวคิดบริษัทเปนสวนหน่ึงของชุมชนและชุมชมเปนสวนหน่ึงของบริษัท 

3. โรงงานในบริเวณรอบๆ มีท้ังโรงงานท่ีไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐาน จึงขอความรวมมือจากหนวยงานราชการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงงานท่ีไมไดมาตรฐาน เพ่ือมิใหสรางความเดือดรอนใหกับโรงงานท่ีไดรับ
มาตรฐาน 

การแขงขันในตลาด คณะกรรมการไดตระหนักการนําเขาสินคาใหมีราคาและคุณภาพท่ีเหมาะสมสามารถแขงขันใน
ตลาดได และหาสินคาท่ีมาเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับบริษัท  คณะกรรมการหาแนวทางการแกไขสิง่ตางๆ เพ่ือใหไตร
มาสท่ี 2 ดีกวาไตรมาสท่ี 1  ในตอนนี้การทํางานของบริษัทไดมีการเรงรัดการทํางานใหเร็วยิ่งขึ้น  ขอบคุณสําหรับ
ขอมูลและขอเสนอแนะของผูถอืหุนท่ีใหกับบริษัท 

คุณฮั้งใช 
ผูถือหุน 

ขอบคุณและชื่นชมวิสัยทัศนประธานท่ีตอบปญหาทีผู่ถือหุนซักถาม และลงไปคลุกกับปญหาดวยตนเอง  
ขอเสนอแนะ เร่ือง CSR อยากจะฝากเร่ือง CSR ถาบริษัทไมมีองคกรในบริษัท ใหคณะกรรมการชวยต้ังองคกร คําวา 
“องคกร” คือ จัดงานเร่ือง CSR หรือ ประชาสัมพันธในสวนน้ี  การที่บริษัทจะตอสูกบัสิง่แวดลอมน้ัน จะมีเงื่อนไขของ
ความสัมพันธ ถาเรามีองคกรอยูในบริษัทเหมือนกบับางบริษัทท่ีทํา CSR โดยตรง เวลามีปญหามากระทบกลุม
องคกรน้ีจะเขาไปแกไขปญหาทันทีและตรงประเด็น เพราะเคาจะใชสายสัมพันธท่ีเคารูจักกัน เชน เม่ือ 3 ปท่ีแลว บอ
นํ้าของบริษัทหน่ึงท่ีอยูจังหวัดระยองแตกและไหลไปทั่วหมูบาน การชดเชยท่ีคาดการณวาจะมูลคามหาศาลใน
หมูบานน้ัน ปรากฎวา ชดเชยเพียง 20% เพราะผลประโยชนในการทํา CSR ท่ีเขมแข็ง มีคําพูดหน่ึงท่ีประทับมาก คือ 
“คุณปู ถาไปเอาเงินของบริษัทน้ีนะ หนูกับปูเลิกเปนปูเปนหลานกนั” ผมอยากเสนอแนะ เราผจญกับปญหากับ
สิ่งแวดลอมจนถึงขั้นถูกปด  ผมวาเปนสิ่งท่ีอันตรายมาก  เพราะฉะน้ัน ผมขอฝากวา บริษัทควรจัดต้ังองคกรแลวให
พนักงานทํางานจุดน้ีจุดเดียว ผมยนืยันวาจะไมเปนคาใชจายของบริษัทอยางแนนอน  ถาเราบริหารจดัการในสวนน้ี
อยางถกูตองและมีคุณภาพ จึงขอฝากประเด็นน้ี  และกระผมประทับใจทานประธาน ผมพ่ึงสัมผัสคร้ังแรก และ
ขอบคุณกับวิสยัทัศนของทานประธาน ความรับผิดชอบของทานท่ีทํางาน ผมวา UMS ฟนแนนอน 

ประธาน ขอบคุณ ขอเสนอแนะและขอสังเกต 
คุณสมเกียรติ 
ผูถือหุน 

เสนอแนะ ควรทํา CSR อยางตอเน่ืองและจริงจัง  และใหผูถอืหุนมีสวนรวมในกิจกรรม CSR เชน การปลกูตนไม การ
ทําความสะอาดชุมชน การชวยเหลือชุมชน การรวมงานประเพณีของชุมชน เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีใหกับบริษัท 
ชุมชน และผูถือหุน 

ประธาน บริษัทต้ังใจเชิญผูถือหุนเขารวมกิจกรรม CSR ในเดือนกุมภาพันธ หรือ มิถุนายน เพราะผูถือหุนหลายทานไมสะดวก
ชวงเมษายน พฤษภาคม และสะดวกหลังเดือนพฤษภาคม บริษัทคาดวาจะจัดในเดือนมิถุนายน 
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คุณพงศธร 
ผูรับมอบอํานาจ 

เน่ืองจากสินคาของบริษัทเปน commodity ราคาขึ้นลงตามตลาด หากบางปเก็บของไวก็ทําใหกําไร บางปเก็บสินคา
ไวก็ทําใหขาดทุน  ธุรกิจท่ีอยูเปนการ trade ถานหิน มีบางบริษัทไปท่ีตนนํ้าเปนเจาของเหมือง เพ่ือควบคุมตนทุน 
ควบคุม ปริมาณ  แตบริษัททําดานปลาย คือ หาลูกคา อยากทราบวา บริษัทไดกําหนดบทบาทธุรกิจอยางไร หรือ จะ
ดําเนินธุรกิจถานหินไปตลอด หรือ ทําธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง เพ่ือจะทําใหฐานของบริษัทกวางขึ้น หรือ มีมุมมองธุรกิจ
อยางไร ในอนาคต  

คุณเฉลิมชัย 
รองประธาน / 
รก. กจก. 

บริษัทไดมองธุรกิจอยางอื่นๆ  ปจจุบันบริษัททําธุรกิจลักษณะ Trading ซึ่งบริษัทไดเพ่ิมมูลคาของถานหิน โดยการคัด
แยกขนาดถานหินเพ่ือขายใหกับลูกคา ท่ีผานมาบริษัทมี 2 โรงงาน เพ่ือคัดแยกขนาด  เน่ืองจากกําลังการผลิตหายไป
คร่ึงหน่ึง  เน่ืองจากโรงงานผลิตหยุดไปหน่ึงโรง ทําใหมูลคาเพ่ิมของบริษัทในการคัดแยกขนาดลดลงไป 50%  บริษัท
มีแนวทางการแกไขเพ่ือท่ีจะเรงการเปดโรงงานสวนสมและการแกไขปญหาน้ันตองเปนการแกไขอยางยั่งยืน ตามท่ีผู
ถือหุนไดนําเสนอแนวทางการแกไข CSR ใหกับทานประธาน ท่ีจะปองกันปญหาในอนาคตไดทําใหชุมชนท่ีแหงน้ันมา
เปนทีมเดียวกับบริษัทและเขาใจซ่ึงกันและกัน และรวมพัฒนาไปดวยกัน  
ในดาน trading บริษัทไดมองตอไปวา พลังงานถานหินอยางเดียวมีผลกระทบตอตลาดโลก  บริษัทไดซื้อถานหินใน
ราคาท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกับราคาปจจุบัน  และมีบางสวนท่ีเก็บเปนวัตถุดิบท่ีสูงกวาราคาปจจุบัน  และเม่ือราคานั้น
ลงตามราคาตลาดโลก บริษัทไดมีการตัดมูลคาวัตถุดิบออกไปมูลคา 107 ลานบาท  เพ่ือใหสะทอนกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง
ในปจจุบัน  แตเม่ือราคาสามารถปรับตัวเพ่ิมขึ้นได บริษัทสามารถทํากําไรกลับมาได  ในตอนน้ีบริษัทไดมีการบริหาร
จัดการซื้อถานหินจากหลายๆ เหมือง เพ่ือหาราคาท่ีดีท่ีสุดและคุณภาพท่ีดีท่ีสุด  เพ่ือขายใหกับลูกคาในราคาท่ีดีท่ีสุด   
นอกจากถานหินแลว  บริษัทมองหาวัตถุดิบท่ี UMS สามารถทําได  โดยการเปดตลาดใหม คือ ตลาดกะลาปาลม  
บริษัทจัดหาแหงวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบาน (มาเลเซีย หรือ อินโดนีเซีย) เพ่ือมาจัดจําหนายและเพ่ิมรายไดใหกับ
บริษัท  ในขณะน้ีไดดําเนินการจัดจําหนายและมีกําไรบางสวนแลว ขณะน้ีกําลังดําเนินการและเพ่ิมกําลังการผลิตให
มากขึ้นอยางมีขั้นตอนและระมัดระวัง  
สวนเร่ืองตนนํ้า ท่ีผูถือหุนสอบถามวาบริษัทจะมีเหมืองหรือไม การมีเหมืองเปนของตนเองตองมีการลงทุนเพ่ิมขึ้น 
และมีความเส่ียงในการเปนเจาของเหมือง  เพราะวา การที่ไดรับใบอนุญาตการเปนเจาของเหมืองแลว จะตองทําการ
สํารวจวามี ถานหินหรือไม หากไมมีถานหินแลวเทากับพ้ืนดินมีมูลคาเทากับพ้ืนท่ีดินปลูกหญา   แตถาสํารวจแลวมี
ถานหินอยูบริษัทสามารถทํากําไรได  สิ่งเหลาน้ีเปนความเส่ียง เงินทุนท่ีจะนําไปลงทุนบริษัทจะตองพิจารณาอยางถี่
ถวน  ขอบคุณสําหรับคําแนะนําและชี้ประเด็น  เพ่ือให UMS ไดมีการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้นและเขมแข็งยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะทานประธานไดผลักดันทีมงานอยางเต็มท่ี  เพ่ือใหทีมงานหารายไดใหกับองคกร เพ่ือผลประโยชนสูงสุด 
ใหกับผูถือหุนตอไป 

คุณพงศธร 
ผูถือหุน 

ในปปกติบริษัทมี Net Profit Margin โดยเฉลี่ยประมาณเทาไร  Net Profit Margin มีฐานกวางพอหรือไม ท่ีจะรองรับ
การขาดทุน  และบริษัทคาดหวัง Net Profit Margin อยูประมาณเทาไร 

คุณเฉลิมชัย 
รองประธาน / 
รก. กจก. 

ในปท่ีผานมาบริษัทไดมีการสั่งซื้อถานหินประมาณ 50 เหรียญตอตัน ราคาในปจจุบันประมาณ 30 กวาเหรียญตอตัน 
ราคาถานลดลงคอนขางมาก โดยถานหินเปนสินคาท่ีมีวัฎจักรในการขึ้นลงตามภาวะตลาด บริษัทไดพยายามบริหาร
จัดการการซื้อถานหินใหดีท่ีสุด  การซื้อสินคา commodity เปนไปตามภาวะตลาดโลก หากสินคาลดลงทุกบริษัทก็
ไดรับผลกระทบ หากสินคาราคาสูงขึ้นบริษัทก็สามารถทํากําไร   ดังน้ัน บริษัทไดมีการบริหารจัดการและวิเคราะหให
แนนอนวา ถาราคาถานหินท่ีเราคาดการณวาแพง เราซื้อและขายในเดือนน้ันใหหมดเพ่ือไมใหเหลือเก็บเอาไว แตถาน
หินท่ีซื้อเขามา 100% มีถานฝุนประมาณ 30-40% บริษัทนําถานฝุนมาสรางมูลคาเพ่ิมโดยการอัดเม็ด   แตเน่ืองจาก
โรงงานของบริษัทไดปดไปหน่ึงโรงทําใหกําลังการผลิตก็หายไป จึงทําใหบริษัทตองจัดเก็บวัตถุดิบมากขึ้นกวาเดิม  
หากบริษัทเปดดําเนินการไดสองโรง วัตถุดิบดังกลาวก็จะลดลง  ก็จะทําใหความเส่ียงราคากับภาวะตลาดโลกลด
นอยลง บริษัทพยายามบริหารจัดการใหดีท่ีสุด  
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คุณชัยวุฒิ 
ผูถือหุน 

บริษัทมีโครงการสรางโรงงานปด 100% เพ่ิมเติมหรือไม 

คุณเสริมศักด์ิ 
ผูบริหาร 

ปจจุบัน  โรงงานสวนสมเปนโรงงานแบบปดและใชในการจัดเก็บวัตถุดิบ  สวนท่ีโรงงานนครหลวงไดกอสรางเสร็จ
แลว  

คุณเทียนชัย 
ผูถือหุน 

เน่ืองจากมีรถบรรทุกแลนผานบริเวณหนาโรงงานอาจจะทําสินคาตกในรัศมีของหนาโรงงาน จึงขอเสนอวา บริษัทควร
ติดต้ังกลองวงจรปดหนาโรงงานในรัศมีท่ีมองเห็นเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากกระทําของผูอื่น  

ประธาน ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา 
คุณศักด์ิชัย 
ผูถือหุน 

การต้ังสินคาดอยคา บริษัทไดบันทึกเต็มมูลคาแลวหรือยัง และในไตรมาส 1 บริษัทจะตองต้ังสินคาดอยคาอีกหรือไม  

คุณเอกวัจน 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ในป 2555 ราคาถานคอนขางผันผวนอยางมากและบริษัทไดต้ังสํารองสินคาดอยคาใหสะทอนกับราคาตลาดใหมาก
ท่ีสุด  หากในไตรมาสท่ี 1 ป 2556 ราคาถานหินในตลาดยังลดลงอีก คาดวา การต้ังสินคาดอยคาท่ีบริษัทไดต้ังไวในป 
2555 น้ันยังเพียงพอกับราคาในไตรมาส 1 ป 2556   และฝายบริหารไดวิเคราะหจากดัชน้ีราคาถานหินในตลาดโลก 
มีแนวโนมเร่ิมปรับทิศทางขึ้น  
 

คุณมณเฑียร 
ผจก. ฝายการเงิน 

บริษัทไดมีการต้ังสํารองแบบเหมาะสมท่ีสุดท่ีเปดเผยในงบการเงิน  และความเคล่ือนไหวราคาถานหินในตลาดโลกได
ปรับลงมาตํ่าสุดในชวงเดือนกันยายนและตุลาคม  ในเดือนธันวาคมราคาถานในตลาดโลกไดมีปรับสูงขึ้น 3-5 
เหรียญ โดยในไตรมาส 1 คาดวา ไมมีการต้ังสํารองอีก 

คุณศักด์ิชัย 
ผูถือหุน 

และมูลคาท่ีต้ังสํารองไปแลว หากมีการบันทึกกลับมาเปนกําไร สามารถกลับมาไดในไตรมาสไหน 

คุณมณเฑียร 
ผจก. ฝายการเงิน 

ในกรณีท่ีมีราคาเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ จากทีมวิเคราะหของบริษัทในภาพรวม ท้ังอุปสงคและอุปทานใน
ตลาดโลก  ราคาปรับตัวในทิศทางดีขึ้นเร็วหรือชาเพียงไหน คงตองรอดูปจจัยเหลาน้ัน  อยางไรก็ตาม ตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริหารของบริษัท  การนําเสนอหรือปรับปรุงขอมูลทางบัญชี เราตองทําใหสอดคลองและเหมาะสม
กับสภาพความเปนจริง เม่ือกรอบของอุตสาหกรรมไปในทิศทางใด และเปดโอกาสใหบริษัทปรับปรุงมูลคาของการต้ัง
สํารองกลับมาได บริษัทก็จะดําเนินการ 

คุณศักด์ิชัย 
ผูถือหุน 

หากสํารองกลับมาเปนบวก  บริษัทสามารถจายเปนเงินปนผลไดหรือไม 

คุณมณเฑียร 
ผจก. ฝายการเงิน 

การต้ังสํารองในลักษณะน้ี เพ่ือการรับรูมูลคาสินคาท่ีมีอยู โดยการกลับรายการดังกลาวเปนธุรกรรมทางบัญชี  โดย
การต้ังสํารองน้ันก็เปนการต้ังสํารองทางบัญชี ซึ่งจะรับรูไดคือการจําหนายสินคาเหลาน้ันออกไปตามราคาท่ีบริษัท
กําหนด  เพราะฉะน้ันแลว ไมเกิดผลโดยตรงกับกระแสเงินสด  แตอยางไรก็ตาม ในการไดมาของผลประกอบการที่ดี
ขึ้นก็อาจจะเปนตัวท่ีสงเสริมใหบริษัทมีอํานาจตอรองเจรจาการคากับผูท่ีม่ีสวนเกี่ยวของกับทุกฝาย ก็จะนํามาลด
ปริมาณตนทุนในการดําเนินงาน และก็จะนําไปสูกระแสเงินสดที่เพ่ิมขึ้นและอาจจะมีมากเพียงพอสามารถทําให
จายเงินปนผลได 

คุณพชร  
ผูถือหุน 

1. โรงงานท่ีถูกปดไป ทําไมไมทํา ISO 14000 เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
2. สหรัฐไดคนพบ Shale Gas สงผลกระทบกับบริษัทอยางไรบาง  ผูบริหารมีวิสัยทัศนอยางไรในการจัดหาวัตถุดิบ

ใหมๆ  
คุณเฉลิมชัย 
รองประธาน / 
รก. กจก. 

โรงงานถานหินในจังหวัดสมุทรสาครถูกปดทุกโรงงาน ไมใชโรงงานสวนสมแหงเดียว และในสหรัฐมี Shale Gas อยู
จํานวนมาก ทําใหความตองการถานหินลดลง สงผลทําใหราคาถานหินในตลาดโลกท่ีบริษัทมีตนทุนอยูประมาณ 50 
กวาเหรียญ และในขณะน้ีขยับขึ้นมาปลาย 30 กวาเหรียญ  ทําใหตองดูวาเจาของเหมือง (ตนนํ้า) จะอยูไดหรือไมใน
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ราคา 30 กวาเหรียญ เจาของเหมืองอยูไมไดเน่ืองจากเอาถานออกจากเหมืองมีตนทุนและมีคาใชจายในการ
ดําเนินการ มีบางเหมืองอยูไดและขนาดเล็กอยูไมได ดังน้ันราคาถานหิน ณ ปจจุบันราคาคอนขางตํ่ามาก หากเหมือง
ไมสามารถอยูไดก็ตองหยุดดําเนินการ  ทําใหกําลังการผลิตของเหมืองลดลง สงผลให supply ในตลาดลดลง ทําให
ราคาเพ่ิมขึ้นได  บริษัทไดมองหาวิธีการเพ่ือใหบริษัทมีกําไรเพ่ิมขึ้น  ในการตัดมูลคาไป (write off) ก็เพ่ือใหตนทุนของ
วัตถุดิบในโรงงานสะทอนกับราคาในตลาด เม่ือราคาปรับสูงขึน้บริษัทก็สามารถทํากําไรได 

คุณพงศธร 
ผูถือหุน 

บริษัทมีการบริหาร portfolio คือ ขายสินคากอนซื้อสินคา เพ่ือจะได match ราคาขายกับราคาซื้อท่ีแพงในการจัดการ 
เพราะถาเราซื้อกอนขายเราไมรู เรามีวิธีการขายกอนซื้อหรือไม ในการทําสัญญามีระยะเวลาเทาไร และ portfolio 
ลูกคาเล็ก กลาง ใหญ เปนอยางไร 

คุณเฉลิมชัย 
รองประธาน / 
รก. กจก. 

เราตองแยกระหวาง production กับ financial trading ผูถือหุนท่ีเสนอมา เราตองมีการ trading การขาย short 
sales ไปกอนหรือไม และจะมีตนทุนท่ีเพ่ิมขึ้นมา และมีความเส่ียงท่ีสูงขึ้น เราจะพยายามทําความเส่ียงอยูบน
พ้ืนฐานของการทํางานจริง แตไมไดอยูบนพ้ืนฐานของการเงิน ถามวาทําไดหรือไม ทําไดแตเพ่ิมความเส่ียง และเพ่ิม
ตนทุนในการบริหารจัดการ และเราก็พยายามบริหารจัดการเพ่ือใหบริษัทมีผลกําไรใหมากขึ้น   

คุณพงศธร 
ผูถือหุน 

บริษัทไดมีการพิจารณาทําสัญญาลวงหนา โดยแบงสัดสวนระหวางสัญญาลวงหนา (long term contract) กับการ
ซื้อในราคาตลาด (spot) หรือไม 

คุณเฉลิมชัย 
รองประธาน / 
รก. กจก. 

การทํา long term contract กับ การทํา Spot Contract  ซึ่งการทํา Long term contract ก็ดีถาราคาถานอยูในราคา
ท่ีตํ่า ท่ีผานมาบริษัทไดมีการต้ังสินคาดอยคาทางบัญชี  สวนหน่ึงเน่ืองจากบริษัทไดทํา long term contract  ตองซื้อ
กันในระยะเวลา 6 เดือนในราคาท่ี 50 เหรียญ หากราคาตลาดลดลงเหลือ 40 เหรียญ บริษัทตองซื้อราคาท่ี 50 
เหรียญ ซึ่งก็เปนความเส่ียง  บริษัทตองบริหารจัดการใหดีท่ีสุดในการบริหาร long term contract และ spot 
contract ใหสมดุลกัน แตถาในชวงราคาท่ีตํ่าบริษัทก็ตองการทํา long term contract แตทางเหมืองก็ไมตองการทํา 
long term contract เพราะเปนการ fix ราคาท่ีตํ่า  การทําลักษณะน้ีมีคนไดและมีคนเสีย บริษัทต้ังสํารองสินคาดอย
เน่ืองจากบริษัทไดทําสัญญาระยะยาวในราคา 50 เหรียญกับเหมืองท่ีดีมีคุณภาพและบริษัทตองการเก็บรักษา
ความสัมพันธอันดีกับเหมืองท่ีดี จากเหตุการณราคาตลาดโลกลดลง จึงทําใหบริษัทจะตองปรับฐานของตนเอง 

คุณธารา 
ผูถือหุน 

 การบันทึกรายงานการประชุมยังไมครบถวน ในปท่ีแลวผมพูดแตไมมีชื่อผม ดังน้ัน ขอใหบันทึกชื่อผูถือหุนให
ชัดเจน 

 การใหผูถือหุนเขารวมกิจกรรมปลูกตนไม ผมขอเสนอวา บริษัทควรกระจายขาวใหผูถือหุนทุกทานไดรับทราบ 
เพ่ือใหผูถือหุนท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมการ ไมควรใหผูถือหุนกลุมใดกลุมหน่ึงไปรวมกิจกรรมเทาน้ัน 

 ในรายงานประจําป หนาท่ี 38 หัวขอ บุคลากร จํานวนบุคลากรในป 2554 มีจํานวน 395 คน และในป 2555 มี
จํานวน 304 คน  ซึ่งจํานวนพนักงานลดลง หากดูเงินเดือน (หนา 39) ของป 2554 และป 2555 จํานวนเงินเดือน
ลดลง บุคลากรท่ีหายไปเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ (สวนใหญในสายงานการผลิต) สอบถามวา จํานวนท่ี
หายไปจากสาเหตุการปดโรงงานสวนสมหรือไม  และลักษณะการหายไป คือ การจายเงินชดเชยและการลาออก
ไปเลย หรือ คางไวกอนหากเม่ือเปดโรงงานกลับมาทํางานใหม  

คุณเสริมศักด์ิ 
ผูบริหาร 

สาเหตุจากการปดโรงงาน พนักงานบางสวนไดลาออกและบางสวนรอการกลับมาเม่ือโรงงานเปด 

ประธาน บริษัทใหความสนใจและพยายามรักษาบุคลากรในโรงงาน  บุคลากรท่ีหายไปไมใชระดับปฏิบัติ  จากการสํารวจใน
ปจจุบัน  บุคลากรที่มีอยูมีจํานวนมาก บริษัทกําลังกําหนดใหชัดเจนเพ่ือความเช่ือมโยงในการทํางาน บุคลากรที่
หายไปสาเหตุตอเน่ืองจากปท่ีแลว  เร่ืองการปดโรงงานและนํ้าทวม  ซึ่งการเปลี่ยนงานเปนเร่ืองธรรมดาและไมมีเร่ือง
ท่ีผิดปกติ 
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คุณฤทธิชัย 
ผูถือหุน 

1. ตามท่ีบริษัทไดชี้แจงเร่ือง ปญหาการขาดทุนและการต้ังสินคาดอยไปแลว  ในอนาคตบริษัทไดมีการวางแผน
ปองกันปญหาตางๆ ท่ีเกิดไปแลวหรือไม 

2. ลูกคาของบริษัทแบงเปนสัดสวนอุตสาหกรรมเทาไร เชน โรงปูน โรงเหล็ก โรงทอผา และมีแผนในการขยายใน
สัดสวนใดเพ่ิมหรือไม ขอรายละเอียดฐานลูกคา และขอแผนขยายเครือขายในอนาคตอยางไร 

ประธาน 1. การปองกันเร่ืองตางๆ ไมใหเกิดในอนาคต เชน การปดโรงงานสวนสม    โรงงานของบริษัทมีระบบมาตรฐานตาม
ราชการ แตปญหาที่เกิดขึ้นท่ีโรงงานนครหลวง หรือ โรงงานสวนสม  เน่ืองจากแตละสถานท่ีมีโรงงานจํานวนมาก
และมีหลากหลายมาตรฐาน ซึ่งสิ่งน้ีเปนเร่ืองกังวลเน่ืองจากการเปดโรงงานถานหินสามารถเปดได และไมมี
มาตรฐานในการเปดกิจการ ทําใหชุมชนเดือดรอนและทําใหบริษัทท่ีมีมาตรฐานถูกปดกิจการไปดวย  ดังน้ัน จึง
ตองการใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเขาไปตรวจสอบโรงงานท่ีไมไดมาตรฐาน เพ่ือปองกันโรงงานท่ีมี
มาตรฐานไมถูกปดโรงงาน   

2. การเพ่ิมฐานลูกคาในอนาคต บริษัทไดทําการวิเคราะหในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ในการเพ่ิมสัดสวนของลูกคาใน
กลุมอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีผูถือหุนไปสอบถามมาน้ัน   สวนรายละเอียดตัวเลขในสัดสวนของฐานลูกคา บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปดเผย เน่ืองจากธุรกิจน้ีมีการแขงขันคอนขางสูง บริษัทมองหาธุรกิจใหม เพ่ือใหบริษัทน้ีเติบโต
และยั่งยืน ไมวาจะเปนธุรกิจถานหิน หรือ ธุรกิจพลังงาน 

 
 เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหท่ีประชุมลงมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 
กันยายน 2555 ในรายงานประจําป 2555 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปบัญชสีิ้นสุด 30 กนัยายน 2555 ใน
รายงานประจําป 2555 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 136,396,247  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9966 
ไมเห็นดวย จํานวน 2,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0019 
งดออกเสียง จํานวน 2,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0014 

 

วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน สําหรบัปบญัชีส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2555 พรอมทั้งรายงานของ
ผูสอบบัญชี 
ประธาน แถลงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบ

ดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิน้สุด ณ รอบปบญัชีของบริษัทท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบญัชีแลว และเสนอใหท่ีประชุมผูถอื
หุนอนุมัติ คณะกรรมการไดพิจารณาและไดรับรองงบการเงินดังกลาวแลว และเห็นสมควรนําเสนอผูถอืหุนพิจารณา โดยปรากฏอยู
ในรายงานประจําป 2555 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสอืเชิญประชุมแลวกอนการประชุม 

ประธานไดสอบถามวา ผูถือหุนทานใด มีขอสงสัย คําถามหรือไม 
คุณฉัตรเฉลิม 
จากสมาคม
สงเสริมนักลงทุน
ไทย 

งบการเงินหนา 78 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในป 2554 มีจํานวนสูงกวาป 
2555  จึงขอเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา เร่ืองชองวาง (gap) ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศดวย  

ประธาน ขอบคุณสําหรับการต้ังขอสังเกต  บริษัทจะนํากลับไปพิจารณาอีกคร้ัง 
เม่ือไมมีคําถามอืน่ใด ประธานเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบการเงนิงวดประจําป สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน สําหรับปบญัชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 พรอมท้ังรายงาน

ของผูสอบบัญชี ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังน้ี 
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เห็นดวย จํานวน 136,398,247 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9980 
ไมเห็นดวย จํานวน 600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0004 
งดออกเสียง จํานวน 2,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0014 

 

วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2555 
ประธานแถลงตอท่ีประชุมวา การจายเงินปนผลใหกับผูถอืหุนน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลดําเนินงาน

ในป 2555 ซึ่งบริษัทไดขาดทุนจํานวน  288 ลานบาท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนสมควรท่ีจะพิจารณา
อนุมัติใหบริษัทฯ งดจายเงินปนผลสําหรับรอบปบญัชีสิ้นสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 จึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให
บริษัทฯ งดจายเงินปนผลประจําปตามความเห็นของคณะกรรมการ 

ประธาน แถลงตอท่ีประชุม คณะกรรมการไดผลักดันการทํางานและเรงรัดการทํางานเพ่ือใหบริษัทมีผลกําไรและในไตร
มาสตอๆ ไป และจะทําใหบริษัทเกดิความยั่งยืน 

เม่ือไมมีคําถามอืน่ใด  ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจาํป 2555 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทการจายเงินปนผลโดยมีคะแนนเสียงดังน้ี 
เห็นดวย จํานวน 136,392,647 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9939 
ไมเห็นดวย จํานวน 6,200 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0045 
งดออกเสียง จํานวน 2,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0014 

 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และแตงต้ังกรรมการเพ่ิม 2 ทาน 
ประธานมอบหมายให เลขานุการบริษัท เปนผูรายงานกรรมการท่ีออกตามวาระและแตงต้ังกรรมการเพ่ิม 2 ทาน 
เลขานุการบริษัท รายงาน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทขอ 20 กําหนดใหกรรมการ

ออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังน้ี กรรมการที่ตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระและอาจไดรับเลือกเขาดํารงตําแหนงใหมก็ได มีจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

1. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการ 
2. คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ   กรรมการ 
3. คุณเชีย วัน ฮัท โจเซฟ  กรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหลักเกณฑและวิธีการสรรหา โดยกรรมการท่ีมีสวนเกี่ยวของไมไดรวม

พิจารณา  ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอรายชื่อดังตอไปน้ี ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
และ คุณเชีย วัน ฮัท โจเซฟ คณะกรรมการเห็นวาบุคคลดังกลาวเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ท่ีหลากหลาย  
ประวัติการทํางานโปรงใส วิสัยทัศนกวางไกล มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการไดเปนอยางดี 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในชวงท่ีผานมา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลวเห็นชอบวา ผูถือหุน
สมควรเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระในป 2555 จํานวน 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ังหน่ึง ท้ังน้ี ประวัติกรรมการตาม
เอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

นอกจากน้ี คณะกรรมการไดพิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติกรรมการเพ่ิมอีก 2 ทาน โดยเสนอใหแตงต้ัง พล
ตํารวจโท คํารบ ปญญาแกว และ คุณธราธร วงศประศาตร ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ เพ่ือใหการทํางานของคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยมีประวัติในหนังสือเชิญประชมุในเอกสารแนบ 4 
คุณธารา 
ผูถือหุน 

มีขอสงสัยตําแหนงของทานประธานท่ีระบุในรายงานประจําป  ทานประธานดํารงตําแหนง กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท  ซึ่งไมตรงกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
และปจจุบันกรรมการอิสระมีจํานวนเทาไร หากเพ่ิมอีก 2 ทาน  

คุณเอกวัจน ในรายงานประจําปของบริษัทเปนรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 ซึ่งทานประธานดํารง
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ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ตําแหนงกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบ  และในเดือนตุลาคม 2555 ทานประธานไดลาออกจากตําแหนง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแลว ในปจจุบัน ทานดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการบริหาร  สวนกรรมการอิสระของบริษัทจะมีท้ังหมด 4 ทาน (เดิม 2 ทาน แตงต้ังใหม 2 ทาน) 

เม่ือไมมีคําถามอืน่ใด ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการรายบุคคล 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท แยกเปนกรรมการแตละทาน ดังน้ี 

ม.ล. จันทรจุฑา จนัทรทัต ตําแหนง กรรมการ 
เห็นดวย จํานวน 136,398,147 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9980 
ไมเห็นดวย จํานวน 2,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0019 
งดออกเสียง จํานวน 100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

         

คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ตําแหนง กรรมการ 
เห็นดวย จํานวน 136,394,647 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9954 
ไมเห็นดวย จํานวน 6,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0044 
งดออกเสียง จํานวน 100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

 

คุณเชีย วัน ฮัท โจเซฟ ตําแหนง กรรมการ 
เห็นดวย จํานวน 136,398,147 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9980 
ไมเห็นดวย จํานวน 2,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0019 
งดออกเสียง จํานวน 100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

 

- และแตงต้ังเพ่ิมอีก 2 ทาน เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ไดแก 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติแตงต้ัง พลตํารวจโท คํารบ ปญญาแกว ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี      
เห็นดวย จํานวน 136,398,147 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9980 
ไมเห็นดวย จํานวน 2,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0019 
งดออกเสียง จํานวน 100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายธราธร วงศประศาสตร ดวยคะแนนเสยีงขางมาก ดังน้ี 
เห็นดวย จํานวน 136,398,147 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9980 
ไมเห็นดวย จํานวน 2,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0019 
งดออกเสียง จํานวน 100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
ประธานมอบหมายให เลขานุการบริษัท เปนผูรายงาน 
เลขานุการบริษัท รายงาน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดวา หามมิใหบริษัท

จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบงัคับของบริษัท 
ซึ่งขอบังคับของบริษัทขอ 25 ซึ่งกาํหนดใหกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนและเบ้ียประชุม ตามท่ีท่ีประชุมผูถอืหุนจะ

ไดกําหนดเปนคราวๆ น้ัน   
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาและนําเสนอ คาตอบแทนกรรมการในป 2556 ในอัตราคงเดิม 
คือ คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ประธานและกรรมการ) เปนรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท เฉพาะกรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร  
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 15,000 บาทตอคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทตอคร้ัง และคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน 7,500 บาท/คร้ัง สวนประธานของแตละคณะกรรมการจะไดรับคาเบี้ยประชุม 1.2 เทาของคาเบี้ยประชุมแตละคร้ัง คา
เบี้ยประชุมดังกลาวจะจายเฉพาะผูเขารวมประชุมเทาน้ัน ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นชอบกับใหคงในอัตราเดิม  

 เม่ือไมมีคําถามอืน่ใด ประธานเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยมติเปนเอกฉนัท ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 136,393,147 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9943 
ไมเห็นดวย จํานวน 2,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0015 
งดออกเสียง จํานวน 5,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0041 

 

วาระที ่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 
ประธานมอบหมายให เลขานุการบริษัท เปนผูรายงาน 
เลขานุการบริษัท รายงาน เพ่ือใหเปนไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนแตงต้ังผูสอบ

บัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และในปน้ีบริษัทไดเปลี่ยนผูสอบบัญชี เน่ืองจาก 
 สืบเน่ืองจากบริษัทแม (TTA) ไดใชบริการกับบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มาเปนระยะ

เวลานานแลว และทางบริษัทแมไดมีการพิจารณาและสรรหาบริษัทผูสอบบญัชีรายใหม ซึ่งเปนบริษัท เคพีเอ็มจ ีภูมิ
ไชย สอบบญัชี จาํกัด  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบญัชีของบริษัท 
เพ่ือใหสอดกบับริษัทแมในการรวมบัญชีใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปน
บริษัทชั้นนําและมีมาตรฐานเปนสากล มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีคาสอบบญัชีท่ีเหมาะสม  

 ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
สอบบัญช ี จํากัด เปนผูสอบบญัช ี และมีมติใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติแตงต้ัง 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ี จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชขีองบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2556 
รายละเอยีดดังน้ี 

นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636  
นายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068  
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และ 
นางสาวพรทิพย ริมดุสิต ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 

ของบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบ 
และแสดงความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยกําหนดคาตอบแทนการสอบบญัชีเปนจํานวน 2,075,000 
บาท (บริษัทและบริษัทยอย) ผูสอบบัญชีตามรายชือ่ท่ีเสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือ สวนไดเสียกบับริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร 
ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด  

 ป 2556 ป 2555 
คาบริการสอบบญัช ี  2,075,000 บาท  2,183,000 บาท 

 
คุณฮั้งใช 
ผูถือหุน 

เสนอ ใหทําตารางเปรียบเทียคาสอบบัญชี 3 ปยอนหลัง ขอบคุณกรรมการที่เจรจาตอรองคาบริการการสอบบัญชีได
ราคาท่ีตํ่ากวาปท่ีแลว 

ทานประธาน ตองขอบคุณบริษัทแม (TTA) ท่ีสามารถตอรองคาบริการการสอบบัญชีท้ังกลุมในราคาท่ีดี 



เอกสารแนบท่ี 1 
 

- 16 - 
 

 
เม่ือไมมีคําถามอืน่ใด ประธานเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญช ี
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และ

คาตอบแทนเปนจาํนวนเงิน 2,075,000 บาท  
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยมติเปนเอกฉนัท ดังน้ี 

เห็นดวย จํานวน 136,396,247 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9966 
ไมเห็นดวย จํานวน 2,600 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0019 
งดออกเสียง จํานวน 2,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0014 

 

วาระที ่ 8 พิจารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถามี) 
 

คุณธารา 
ผูถือหุน 

เสนอใหบริษัทพิจารณาการบริหารสินคาคงคลังใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับยอดขาย เพ่ือหลีกเลี่ยงการดอยคา เชน  
ในป 2555 บริษัทมียอดขายประมาณ 3,000 ลานบาท แตมีสินคาคงคลังประมาณ 1,000 ลานบาท ซึ่งบริษัทนาจะ
บริหารจัดการสินคาคงคลังเหลือประมาณ 500 ลานบาท 

ประธาน ขอสังเกตท่ีแนะนํา  บริษัทกําลังพิจารณาและหาแนวทางแกไข  
ขอบคุณสําหรับขอแนะนําและขอสังเกตุตางท่ีผูถือหุนไดนําเสนอ  บริษัทจะนําไปปรับปรุงแกไข สวนเร่ืองการเยี่ยมชม
โรงงานบริษัทจะนําไปปรับรูปแบบเพ่ือใหผูถือหุนไปเยี่ยมโรงงานใหครบถวน  บริษัทมีความประสงคใหผูถือหุนไดเขา
เยี่ยมโรงงานและเห็นการดําเนินงานของธุรกิจ  

คุณฮั้งใช 
ผูถือหุน 

UMS มีธรรมาภิบาลท่ีดี  ขอเรียนในผูถือหุนไดทราบ การเยี่ยมชมโรงงานของผูถือหุนท่ีผานมา ผูถือหุนไดลงชื่อใน
การเยี่ยมโรงงานในการประชุมสามัญผูถือหุนในปท่ีแลว  และนําชื่อผูถือหุนท่ีลงชื่อเชิญไปเยี่ยมชมโรงงาน  และฝาก
นําเสนอวา หากนําผูถือหุนไปเยี่ยมชมโรงงานท้ังหมดคงเปนไปไมได ในคร้ังตอไปใหสงจดหมายเชิญและใหผูถือหุน
ตอบ และบริษัททําการสุมรายชื่อผูถือหุนเพ่ือเชิญเขารวมกิจกรรม และเห็นดวยกับการเยี่ยมชมโรงงาน  

 
ไมมีผูใดเสนอเพ่ิมเติม ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีเขารวมประชุมในวันน้ี และขอใหผูถือหุนสงบตัร

ลงคะแนนคืนใหกบัเจาหนาท่ี และปดประชุมเวลา 15.58 น. 
 
 
 

(พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย) 
ประธานท่ีประชุม 
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กรรมการที่ครบกําหนดตามวาระ 
และไดรับการเสนอช่ือกลับเขามาดํารงตําแหนงใหม 

 
ช่ือ-สกุล                 พลตํารวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย 
ตําแหนง                 ประธานกรรมการ 
อายุ (ป) 67 ป 
การถือหุนของบริษัท (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556)         ไมมี 

จํานวนปที่เปนกรรมการ  1 ป 7 เดือน (มิถุนายน 2555 ถึง มกราคม 2557) 
การเขารวมประชุม ป 2556  ประชุมกรรมการ 10 /10 คร้ัง 

      การศึกษา  
๏    ปริญญาเอก สาขาบริหารงานยุติธรรม สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล) 
๏ ปริญญาโท สาขาบริหารงานตํารวจ สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
๏   Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 75/2008 จาก IOD 
๏ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 10 พ.ศ. 2553 
๏ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุนที่ 1 
 

ประสบการณการทํางาน 
๏ รองประธานกรรมการ, บมจ.ธนคารนครหลวงไทย พ.ศ. 2551 - 2553 
๏ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
๏ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
๏ ผูอํานวยการ ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ 
๏ ผูอํานวยการ ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน 
๏ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
๏ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปงานตํารวจเพื่อประชาชน 
๏ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
๏ คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อ

ปองกันการเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ (ศสปป.) 
๏ ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
๏ ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
๏ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
 

ตําแหนงในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๏ บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) กรรมการ  
๏ บริษัท น้ําตาล เอราวัณ จํากัด ประธานกรรมการ  

     

ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ๏  นายกสมาคมชาวอุบลราชธานี 
 

การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน ไมมี 
ที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
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ช่ือ/นามสกุล       นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 
ตําแหนง กรรมการ 
อายุ (ป) 33 ป 
การถือหุนของบริษัท (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556)    ไมมี 

จํานวนปที่เปนกรรมการ    1 ป 7 เดือน (มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึง มกราคม 2557) 
การเขารวมประชุม ป 2556   ประชุมกรรมการ 7/10 คร้ัง 
 
 
 

การศึกษา 
๏    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาดและการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนโครงการรวมกับ Kellogg, Northwestern University, USA 
๏ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

๏ Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 30/2547 จาก IOD 

 
ประสบการณทํางาน 
๏ กรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
๏ ประธานบริหารฝายปฏิบัติการ บริษัท พีเอ็ม กรุป จํากัด 
๏ กรรมการผูจัดการ บริษัท เมานเทน ครีก ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 
ตําแหนงในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๏ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) กรรมการ  
 
ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
๏ บริษัท เมานเทน ครีก ดีเวลลอปเมนท จํากัด กรรมการผูจัดการ  
๏  บริษัท พีเอ็ม กรุป จํากัด  ประธานบริหารฝายปฏิบัติการ 

    

การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน ไมมี 
ที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
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ช่ือ/นามสกุล       นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล 
ตําแหนง              กรรมการอิสระ 
อายุ (ป)            64 ป 
การถือหุนของบริษัท (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556)                    ไมมี 

จํานวนปที่เปนกรรมการ   10 ป (พ.ศ. 2547 ถึง มกราคม 2557) 
การเขารวมประชุม ป 2556      ประชุมกรรมการ 8/10 คร้ัง 
การศึกษา 
๏   ปริญญาโท นิติศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา 
๏   เนติบัณฑิตไทย 
๏   ปริญญาตรี นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ๏ Director Certification Program(DCP) รุน 60/2005 จาก (IOD) 
๏   Role of the Compensation Committee รุน 11/2010 จาก (IOD) 
 

ประสบการณทํางาน 
๏ คณบดี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
๏ อุปนายกฝายวิชาการ สภาทนายความ  
๏ ประธานคณะกรรมการอํานวยการ และ ผูอํานวยการสํานักฝกอบรม วิชาวาความ แหงสภาทนายความ  
๏ กรรมการฝายกฎหมาย และอนุกรรมการฝายสัญญา  
๏ สมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
๏ คณะกรรมการจัดทํากฎหมายวาดวยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล 
๏ คณะกรรมการลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
๏ เลขาธิการสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  
๏ เลขาธิการสํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
 

ตําแหนงในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
๏ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียร่ิง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
๏ บมจ. โมเดอรนฟอรม กรุป ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
๏ บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
๏ บมจ. ที.ซี. ยูเนี่ยน โกลบอล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
 

ตําแหนงในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน 
๏ บริษัท บานสาทร จํากัด  (กรรมการ) 
๏ บริษัท เอส.เอ.บี. (ประเทศไทย) จํากัด  (กรรมการ) 
 

การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน ไมมี 
ที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
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ก. สารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกันดานการรับความชวยเหลือทางการเงินของ 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการทํารายการที่เก่ียวโยง 

กัน ประเภทขยายระยะเวลาการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกัน โดยเงื่อนไขอื่นเหมือนกับที่ 
เคยอนุมัติไวเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมีรายละเอียดการเขาทํารายการ ดังนี้ 
1. วัน เดือน ปที่เกิดรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกัน ประเภทขยายระยะเวลาการรับความชวยเหลือทาง
การเงินจากบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกัน เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 จากเดิมที่เคยอนุมัติไวเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 
2. คูสัญญาที่เก่ียวของ 

ผูใหกู บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“TTA”) 
ผูกู บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“UMS”) 

3. ความสัมพันธระหวางกัน 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด(มหาชน) ถือหุนในบริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด รอยละ 99.99 ซึ่งบริษัท 

อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยถือหุนรอยละ 88.68 
4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

4.1 ลักษณะของการรับความชวยเหลือทางการเงิน: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ใหวงเงิน
กูยืมจํานวนรวม 350 ลานบาท เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียน โดยจัดทําเปนต๋ัวสัญญาใชเงิน และคิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4.60 ตอป กําหนดการคืนเงินตนและดอกเบี้ยแก TTA เม่ือ TTA มีการทวงถาม โดย UMS
สามารถคืนเงินกูกอนครบกําหนดได 

4.2 ระยะเวลาการใชวงเงิน: ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 (ขยายจากภายในวันที่ 30 กันยายน 2556) โดย
บริษัทอาจชําระคืนกอนกําหนดหากมีสภาพคลองเพียงพอ 

5. มูลคารวมและเกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคารวมของรายการ 
ดอกเบี้ยจาย (ตามที่เคยรายงานไปแลวเม่ือ 30 พฤษภาคม 2556) 5,570,411 บาท 
ดอกเบี้ยจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นระหวาง 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2558 32,200,000 บาท 
รวมดอกเบี้ยจาย (มูลคารวมของรายการ) 37,770,411 บาท 
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ 31 มีนาคม 2556 694,541,790 บาท 
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ 30 กันยายน 2556 338,213,975 บาท 

6. ชื่อของบุคคลและบริษัทที่เก่ียวโยงกัน 

ชื่อ-สกุล บุคคลที่เก่ียวโยง 
บริษัทที่เก่ียวโยง 

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส 
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ กรรมการ 
2. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ  กรรมการ กรรมการ 
3. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ  กรรมการ กรรมการ 
4. นายสมพร จิตเปนธม  ผูบริหาร TTA กรรมการ 
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7 การเขารวมประชุมและการออกเสียงในท่ีประชุมของกรรมการที่เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

กรรมการตามขอ 6. ไมไดเขารวมประชุม และไมไดออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาวาระ
ดังกลาว 
8 ลักษณะและขอบเขตสวนไดเสียของบุคคลที่เก่ียวโยงกันในการตกลงเขาทํารายการ 

รายการดังกลาวมีมูลคา > 20 ลานบาท และ > 3% ของ NTA เขาขายรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เก่ียวโยงกัน ประเภทรายการรับความชวยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทตองขออนุมัติการเขาทํารายการจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เปดเผยรายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตองไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให
ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการตอผูถือหุนของ
บริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการ 

อยางไรก็ตาม เม่ือนับรวมรายการเก่ียวโยง ประเภทรายการรับความชวยเหลือทางการเงินและรายการเชา
อสังหาริมทรัพยแลว มูลคาของรายการเก่ียวโยงรวม เทากับ  43.02 ลานบาท ซึ่ง > 20 ลานบาท และ >3%ของ NTA เขา
ขาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อใหอนุมัติการเขาทํารายการทั้งหมด ซึ่งการอนุมัติ
ดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ตองจัดใหมีที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเปนธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการตอผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการ 
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเขาทํารายการ 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนแกบริษัท เนื่องจาก 
บริษัทนํามาใชเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกูยืมในคร้ังนี้
เปนอัตราดอกเบ้ียปกติในตลาดที่บริษัทกูยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่น 
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไมมี - 
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ข. สารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกันเก่ียวกับการเชาพื้นที่สํานักงานของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 มีมติ 
อนุมัติการทํารายการเชาพื้นที่สํานักงานจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งมีรายละเอียดการเขาทํารายการ ดังนี้ 
1. วัน เดือน ปที่เกิดรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติรายการเชาพื้นที่สํานักงานจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งเปนรายการที่เก่ียว
โยงกันเก่ียวกับสินทรัพยและบริการ เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โดยจะเร่ิมการเชาในเดือน เมษายน 2557 
2. คูสัญญาที่เก่ียวของ 

ผูใหเชา บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“TTA”) 
ผูเชา บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“UMS”) 

3. ความสัมพันธระหวางกัน 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด(มหาชน) ถือหุนในบริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด รอยละ 99.99 ซึ่งบริษัท 
อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยถือหุนรอยละ 88.68 

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
4.1 ลักษณะของรายการ : UMS เชาพื้นที่สํานักงานจาก TTA ที่อาคารอรกานต เลขท่ี 26/26-27 ซอยชิดลม 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. พื้นที่ 729 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 200 บาทตอตาราง
เมตรตอเดือน รวมเปน  5,248,800 บาท 

4.2 ระยะเวลาการเชา: 3 ป เร่ิมตนในเดือนเมษายน 2557 
4.3 เงื่อนไขอื่น : บริษัทไมตองชําระเงินประกันการเชา คาสวนกลางและคาเบี้ยประกันภัย โดยบริษัทจะชําระคา

สาธารณูปโภค ไดแก คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพทตามที่ใชจริงใหแกหนวยงานที่ใหบริการ 
5. มูลคารวมและเกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคารวมของรายการ 

มูลคาของคาเชาตลอดอายุการเชา 5,248,800 บาท 
มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ 30 กันยายน 2556 338,213,975 บาท 
รายการดังกลาว ชําระดวยเงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

6. ชื่อของบุคคลและบริษัทที่เก่ียวโยงกัน 

ชื่อ-สกุล บุคคลที่เก่ียวโยง 
บริษัทที่เก่ียวโยง 

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส 
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ กรรมการ 
2. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ  กรรมการ กรรมการ 
3. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ  กรรมการ กรรมการ 
4. นายสมพร จิตเปนธม  ผูบริหาร TTA กรรมการ 
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7. การเขารวมประชุมและการออกเสียงในท่ีประชุมของกรรมการที่เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 
กรรมการตามขอ 6. ไมไดเขารวมประชุม และไมไดออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาวาระ

ดังกลาว 
 

8. ลักษณะและขอบเขตสวนไดเสียของบุคคลที่เก่ียวโยงกันในการตกลงเขาทํารายการ 
รายการดังกลาวมีขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลคา > 1 ลานบาท แต < 20 ลานบาท หรือ > 0.03% แต<3% ของ 

NTA แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา เขาขายรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน ประเภทรายการเก่ียวกับ
การเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป โดยบริษัทตองเปดเผยรายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม เม่ือนับรวมรายการเก่ียวโยง ประเภทรายการรับความชวยเหลือทางการเงินและรายการเชา
อสังหาริมทรัพยแลว มูลคาของรายการเก่ียวโยงรวม เทากับ  43.02 ลานบาท ซึ่ง > 20 ลานบาท และ >3% ของ NTA เขา
ขาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อใหอนุมัติการเขาทํารายการทั้งหมด ซึ่งการอนุมัติ
ดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ตองจัดใหมีที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเปนธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการตอผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการ 
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเขาทํารายการ 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนแกบริษัท เนื่องจาก
ที่ต้ังอยูกลางเมือง การเดินทางสะดวก อัตราคาเชาใกลเคียงกับตลาดและทําใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการจาก
การอยูในอาคารเดียวกับบริษัทแม TTA 
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

- ไมมี - 
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สรุปขอมูล บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากดั (มหาชน) 
สารสนเทศเก่ียวกับการเขาทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเตมิ) 

ตามประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยงกันขอ 20 
 
 

เรื่อง หนา 
1. ขอมูลบริษทัและการดําเนินธุรกิจโดยสรุป 25 
2. รายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 28 
3. รายการระหวางกันที่ผานมาและป 2556 (ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556) 29 
4. ตารางสรุปงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 30 
5. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทและ

บริษัทยอย 
35 

6. รายชื่อและจํานวนหุนของบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกัน และ/หรือผูถือหุนที่มีสวนไดเสียไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

39 
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1. ขอมูลบริษัทและการดําเนินธุรกิจโดยสรุป 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “UMS”) กอต้ังโดยบริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตร

เคมีคัลส จํากัด (มหาชน) (UGP) และนายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ ซึ่งถือหุนรอยละ 51 และ 49 ตามลําดับ ไดจด
ทะเบียนจัดต้ังบริษัทฯขึ้นเม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2537 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 1 ลานบาท โดยเร่ิมตนประกอบธุรกิจ
การนําเขาถานหินคุณภาพดีจากตางประเทศ และจัดจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆภายในประเทศ 
เนื่องจากผูบริหารเล็งเห็นถึงโอกาสและแนวโนมการเติบโตที่ดีของอุตสาหกรรมถานหิน เนื่องจากมีปจจัยสนับสนุนหลาย
ประการ ไดแก ผลิตภัณฑถานหินเปนเช้ือเพลิงที่มีราคาตํ่าและมีปริมาณสํารองมากเม่ือเปรียบเทียบกับน้ํามันเตาและ
กาซธรรมชาติ ประกอบกับประสบการณของผูบริหารในอุตสาหกรรมพลังงานที่ผานมา ทําใหผูบริหารมีความม่ันใจใน
การดําเนินธุรกิจนี้ใหประสบความสําเร็จและเติบโตอยางม่ันคง   

และเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 บริษัท อะธีน โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 
จํากัด (มหาชน) หรือ TTA ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ไดเขาทํารายการซื้อหุนของบริษัทฯ จาก ผูถือหุนรายใหญสองราย 
คือ นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร และนายชัยวัฒน เครือชะเอม สงผลใหบริษัท TTA เปนผูถือใหญของบริษัทฯ โดยถือหุน
ทั้งหมดจํานวน136,083,041 หุน หรือรอยละ 88.68 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  
 

พัฒนาการสําคัญของบริษัทฯ 
มกราคม 2554 บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด ไดรับการขึ้นทะเบียนรับรองระบบคุณภาพ ISO 

9001:2008 อยางเปนทางการเม่ือวันที่ 27 มกราคม 2554  
กรกฎาคม 2554 บริษัทฯ ไดระงับการประกอบกิจการ ณ โรงงานสวนสม จ.สมุทรสาคร ตามคําส่ังจ.สมุทรสาคร 

เลขท่ี 1179/2554  
สิงหาคม 2554 บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรม ใหเปนบริษัทฯ ที่ผานเกณฑอุตสาหกรรมสีเขียว

หรือ Green Industry และไดรับ “ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับที่ 2 เพื่อรับรองวา บริษัทฯ มี
การดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดสําเร็จตามความมุงม่ันที่ต้ังไว 

กันยายน 2554 บริษัทฯไดรับการประกาศรับรองระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม ISO 14001:2004 จาก URS ใน
วันที่ 27 กันยายน 2554 โดยเปนการรับรองในสวนของพื้นที่โรงงานสวนสม 

กันยายน 2554 บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 110 ลานบาท (ชําระเต็ม
มูลคา) 

ธันวาคม 2554 บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด ไดเปล่ียนช่ือบริษัทเปน บริษัท ยูเอ็มเอส ลอจิสติกส แมแนจ
เมนท จํากัด 

เมษายน 2556 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหเร่ิมประกอบกิจการโรงงานสวนสม จ.สมุทรสาคร ตามคําส่ังเลขท่ี สค 
0013.2/ว 1149 ลงวันที่ 29 เมษายน 2556 เร่ืองยกเลิกคําส่ังระงับการประกอบกิจการถานหิน และ
คําส่ังเลขท่ี สค 0033(3)/10500 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เร่ือง แจงเร่ืองประกอบกิจการโรงงาน 
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พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ไดทํารายการเก่ียวโยงประเภทการรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่มีความเก่ียว
โยงกัน กับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) บริษัทแมของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 
350 ลานบาท  

สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ไดรับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ “ซัพพลายเออรดีเดน” (Certificate of Acceptance in 
Sustainable Procurement Requirements) จากบริษัท ปูนซิเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
หรือ SCCC ซึ่งรางวัลดังกลาวเปนรางวัลที่แสดงถึงการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง และย่ังยืน โดยมุงเนนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับ
การรักษาส่ิงแวดลอม ทั้งภายใน และภายนอกองคกร 

พฤศจิกายน 2556 บรัษัทฯ ไดรับรางวัลรายงานความย่ังยืนดีเดน ประจําป 2556 จากโครงการประกาศรางวัลรายงาน
ความย่ังยืน (Sustainability Report Award) ที่จัดขึ้นโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club และสถาบัน
ไทยพัฒน 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการนําเขาถานหินคุณภาพดี มีคาพลังงานความรอนปานกลาง และมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมนอย โดยนําเขาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจัดจําหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกลเคียง บริษัทฯมี
อุตสาหกรรมท่ีเปนเปาหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
โดยบริษัทฯมีกลยุทธนําถานหินดังกลาวมาทําการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพเพื่อใหถานหินมีคุณภาพตรงกับ
คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหมอไอน้ําของแตละโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯยังเขารวมประมูลขายถานหิน
ใหกับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาที่มีการประมูลจัดซื้อถานหินอีกดวย บริษัทฯ
ถือหุนในบริษัทยอย 4 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 

บจ. ยูเอ็มเอส ขนสง 
ทุนจดทะเบียน 18 ลานบาท 

(ชําระเต็มมูลคา) 

บจ. ยูเอ็มเอส ไลทเตอร  
ทุนจดทะเบียน 110 ลานบาท 

(ชําระเต็มมูลคา) 

บจ. ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส 
ทุนจดทะเบียน 18 ลานบาท 

(ชําระเต็มมูลคา) 

บมจ. ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส 
ทุนจดทะเบียน 76.73 ลานบาท 

(ชําระเต็มมูลคา) 

บจ.อะธีน โฮลด้ิง  
ทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท 

(ชําระเต็มมูลคา) 

88.68% 

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 
ทุนจดทะเบียน 1,133 ลานบาท 
(ทุนชําระแลว 992 ลานบาท) 

99.99% 

บจ. ยูเอ็มเอส ลอจิสติกส แมแนจเมนท 
ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท 
(ทุนชําระแลว 5 ลานบาท) 
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บริษัท ยูเอ็มเอส ลอจิสติกส แมแนจเมนท จํากัด (เดิมเปนบริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด ซึ่งเปล่ียนช่ือ
บริษัทเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2554) จดทะเบียนจัดต้ังวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ปจจุบันดําเนินธุรกิจดานบริการดานโลจิ
สติกใหกับ บริษัทฯ และลูกคาอื่น โดยไดรายรับเปนคาบริการเปนหลัก 

 บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด จดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2550 ดําเนินธุรกิจดานการขนสง และ
ขนถายทางนํ้า ไดแก การขนสงทางเรือขนาดประมาณ 500-2,500 ตันตอลํา ปจจุบัน บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด 
มีเรือลําเลียงทั้งส้ิน 12 ลํา  

บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด จดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2550 ดําเนินธุรกิจดานการขนสงและขน
ถายทางบก ไดแก การขนสงโดยรถบรรทุก ปจจุบันไดปรับเปล่ียนการดําเนินงานเปนรูปแบบฝายขนสงของบริษัทฯ 

บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด จดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ดําเนินธุรกิจทาเทียบเรือ
ที่อําเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา โดยไดรับรายไดเปนคาบริการผานทา ซึ่งมีสินคาไดแก ถานหิน ปูนเม็ด แรเหล็ก เปน
ตน  

โครงสรางรายได  
บริษัทฯ มีโครงสรางรายไดตามตารางดานลาง 

ประเภทของรายได 

2554 2555 2556 
(ตค.53-กย.54) (ตค.54-กย.55) (ตค.55-กย.56) 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 
รายไดจากการขาย 3,242.41 97.80 3,397.73 98.08 1,905.72 98.43 
รายไดอื่น 72.94 2.20 66.34 1.92 30.32 1.57 

รวม 3,315.35 100.00 3,464.07 100.00 1,936.04 100.00 
 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ มีเปาหมายในการเปนผูนําการขายถานหินสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กใน

ประเทศไทย โดยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีในการใชถานหินที่มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมภายในประเทศมา
ประยุกตใช พรอมกับการคัดเลือกถานหินที่มีคุณภาพดี ตรงกับความตองการของโรงงานอุตสาหกรรม และมีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอมนอย โดยการขยายฐานลูกคาไปในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใชน้ํามันเตาและเช้ือเพลิงประเภท
กาซใหเปล่ียนมาใชถานหินแทน โดยนําจุดเดนของถานหินที่มีตนทุนการใชงานท่ีตํ่ากวาเช้ือเพลิงอื่นและการใหความรู
ความเขาใจที่ถูกตองของการใชถานหินเปนกลยุทธในการขยายฐานลูกคา รวมท้ังเนนการกระจายความเส่ียงทางดาน
รายไดของบริษัทฯโดยไมพึ่งพาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเพียงตลาดเดียว แตจะเนนการขยายตลาดไปยังโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และกระจายไปยังหลายอุตสาหกรรมเพื่อลดความเส่ียงจากการที่อุตสาหกรรม
ใดอุตสาหกรรมหน่ึงอาจมีผลกระทบจากวัฏจักรของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายขยายการดําเนินงานดาน
การขนสงทางนํ้า และทาเทียบเรือ ซึ่งเปนธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับการขายถานหินของบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯ มีฐานรายได
เติบโตอยางม่ันคง  
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2. รายชื่อผูบริหารและรายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 
รายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556 (รายใหญของบริษัท) มีดังนี ้

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล/ชื่อบริษัท จํานวนหุน รอยละ 
1 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด      136,083,041  88.68 
2 บริษัท ซี.เค.ซี.โฮลด้ิง จํากัด          1,093,600  0.71 
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด            583,302  0.38 
4 นายไพศาล ติยะวานิช            500,000  0.33 
5 นายไตรรงค ไทยแสงสงา            338,800  0.22 
6 นายวิรัช บรรยงคนันท            323,300  0.21 
7 นายประเสริฐ พรศิริชัยวัฒนา            266,000  0.17 
8 นายประดิษฐ ศิริจินดาพันธ            205,000  0.13 
9 นายแสงชัย วสุนธรา            200,000  0.13 
10 นายนิธัช สุมิตร            200,000  0.13 

ผูถือหุนรายอื่นๆ 13,661,021 8.90 
รวมจํานวนหุน 153,454,064 100.00 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้  
1. พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย ประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 
3. นายสมพร จิตเปนธม กรรมการ 
4. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ  กรรมการ 
5. น.ส. อุษณา มหากิจศิริ กรรมการ 
6. นายเอกวัจน อมรวิวัฒน กรรมการอิสระ 
7. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระ 
8.  พลตํารวจโท คํารบ ปญญาแกว กรรมการอิสระ 
9. นายธราธร วงศประศาสตร กรรมการอิสระ  
กรรมการผูมีอํานาจลงนามไดแก นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ หรือ นายเชีย วัน ฮัท 

โจเซฟ ลงลายมือช่ือรวมกับ พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย  วรรณสถิตย หรือ นายสมพร จิตเปนธม รวมเปนสองคนและ
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  
 

คณะผูบริหาร ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังตอไปนี้ 
1. นายกฤษฎา  หลีอาภรณ รก.กรรมการผูจัดการ / รก.ผช.กรรมการผูจัดการ   สายงาน

บัญชีการเงินและสนับสนุนปฎิบัติการ 
2. นายวศะ โฆษะทัต  รก.ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานขายและการตลาด 
3. Mr. Tan Teo Song ผช.กรรมการผูจัดการ สายงานจัดหาวัตถุดิบและธุรกิจระหวางประเทศ 
4. นางสาวภัคณัฏฐ กีรติโกศลรักษ ผช.กรรมการผูจัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน 
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3. รายการระหวางกันที่ผานมาและป 2556 (ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556) 
บริษัทฯ มีรายการระหวางบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันในป 2555 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) และ ป 2556 

(ต.ค. 55 – ก.ย. 56) ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลคาการทํารายการระหวางกัน ไดดังนี้ 
 

บุคคลทีอ่าจมี 
ความขัดแยงกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ 
ป 2555 

(ต.ค.-ก.ย.) 
(บาท) 

มูลคารายการ 
ป 2556 

(ต.ค.-ก.ย.) 
(บาท) 

ยอดคงคาง 
สุทธิ ณ 

30 ก.ย. 56 
(บาท) 

บริษัท โทรีเซนไทย
เอเยนตซีส จํากัด 
(มหาชน) 

ถือหุนบริษัท อะธนี  
โฮลด้ิงส จํากัด  
รอยละ 99.99 ซึ่ง 
บริษัท อะธีน โฮลด้ิงส 
เปนผูถอืหุนรายใหญ 
ของบริษัท  
โดยถือหุน 
รอยละ 88.68 

ป 2556  
: คาบํารุงรักษาระบบ
เครือขาย 

: เงินกูยืม  
  (ต๋ัวสัญญาใชเงนิ) 
: ดอกเบีย้จาย 
ป 2555  
: บริการที่ปรึกษา  
  การผลิต การขาย  
  กลยุทธการตลาด  
  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ 

  องคกร และ 
  การวางแผนทางธุรกิจ  

 99,671 
 
 

350,000,000 
 

5,570,411 

71,098 
 
 

350,000,000 
 

1,323,288 

  

  

 9,346,500     

บริษัท โทรีเซน 
เซอรวิส เซ็นเตอร 
จํากัด  

บริษัท โทรีเซนไทย  
เอยนตซีส จํากัด  
(มหาชน) ถือหุนใน 
บริษัท โทรีเซน  
เซอรวิส เซ็นเตอร  
จํากัด รอยละ 99.9 

บริการที่ปรึกษาดาน
กฎหมาย และบํารุง 
รักษาระบบเครือขาย 

2,835,682 1,368,397 - 

บริษัท โทรีเซน 
ชิปปงแอนด  
โลจิสติกส จํากัด 

บริษัท โทรีเซนไทย  
เอเยนตซีส จํากัด  
(มหาชน) ถือหุนใน 
บริษัท โทรีเซน ชปิปง 
แอนด โลจสิติกส จํากัด 
รอยละ 49.0 

บริการดานโลจิสติกส  
(การนําเขาสินคา 
ทางเรือ) 

1,000,000 - - 
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4. ตารางสรุปงบการเงินและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
4.1 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ตารางสรุปงบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 วันท่ี 30 กันยายน 2555 และวันท่ี 30 กันยายน 2556 
 
 

 
 
 
 

รายการ

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 68,007,289        1.91      81,480,370        2.97      47,778,057        2.11      

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 657,471,216       18.42    609,773,500       22.21    458,485,773       20.28    

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 1,861,186,592    52.14    1,086,647,571    39.59    846,395,042       37.44    

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 10,835,759        0.30      14,781,126        0.54      1,080,998          0.05      

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,597,500,856      72.77     1,792,682,567      65.31     1,353,739,870      59.88     

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สทุธิ 966,699,511       27.08    912,793,453       33.25    870,287,063       38.49    

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 3,545,378          0.10      8,432,297          0.31      6,783,899          0.30      

ภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพ่ิมขอคืน -                  -       29,449,346        1.07      29,449,346        1.30      

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,931,416          0.05      1,695,447          0.06      671,321            0.03      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 972,176,305         27.23     952,370,543         34.69     907,191,629         40.12     

รวมสินทรัพย 3,569,677,161      100.00   2,745,053,110      100.00   2,260,931,499      100.00   

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,406,285,760    39.40    1,258,163,080    45.83    1,164,948,641    51.53    

เจาหนี้การคา 257,830,082       7.22      244,290,741       8.90      218,686,133       9.67      

เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 2,752,409          0.08      4,369,306          0.16      1,394,386          0.06      

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน -                  -       -                  -       350,000,000       15.48    

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 200,964,000       5.63      422,047,756       15.37    133,224,309       5.89      

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่กําหนดชําระภายในหนึ่งป 1,304,169          0.04      944,392            0.03      883,219            0.04      

คาใชจายคางจาย 51,902,326        1.45      42,551,842        1.55      35,656,432        1.58      

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 1,240,156          0.03      -                  -       3,382               0.00      

เงินรับลวงหนาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ -                  -       -                  -       -                  -       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19,867,398        0.56      3,840,616          0.14      4,114,185          0.18      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,942,146,300      54.41     1,976,207,733      71.99     1,908,910,687      84.43     

  เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ 578,520,309       16.21    41,566,309        1.51      -                  -       

  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ 112,432            0.00      2,647,142          0.10      1,763,923          0.08      

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 9,207,554          0.26      3,895,663          0.14      5,259,015          0.23      

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 587,840,295         16.47     48,109,114           1.75       7,022,938             0.31       

รวมหน้ีสิน 2,529,986,595      70.87     2,024,316,847      73.74     1,915,933,625      84.74     

สวนของผูถือหุน

  ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 76,727,032        2.15      76,727,032        2.80      76,727,032        3.39      

  สวนเกินมูลคาหุน 241,390,751       6.76      241,390,751       8.79      241,390,751       10.68    

กําไรสะสม 

  สํารองตามกฎหมาย 11,096,402        0.31      10,500,000        0.38      10,500,000        0.46      

  ยังไมไดจัดสรร 710,476,381       19.90    392,118,480       14.28    16,380,091        0.72      

  รวมสวนของผูถือหุน 1,039,690,566      29.13     720,736,263         26.26     344,997,874         15.26     

  รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 3,569,677,161      100.00   2,745,053,110      100.00   2,260,931,499      100.00   

30 กันยายน 2556

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

30 กันยายน 2554 30 กันยายน 2555
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ตารางสรุปงบกําไรขาดทุน ป 2554 ป 2555 และป 2556 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายการ
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

รายไดจากการดําเนินงาน
รายไดจากการขาย 3,242,415,208    97.80 3,397,726,302    98.08 1,905,720,575    98.43

รายไดจากการใหบริการ 33,169,322        1.00 29,922,782        0.86 25,344,908        1.31

กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน - สุทธิ 10,357,828        0.31 2,579,831          0.07 -                  -

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,495,851          0.11 26,229,697        0.76 -                  -

รายไดอื่น 25,914,711        0.78 7,606,147          0.22 4,976,548          0.26

รวมรายได 3,315,352,920      100.00 3,464,064,759      100.00 1,936,042,031      100.00
คาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนขาย 2,689,596,506    81.13 3,052,287,949    88.11 1,599,871,947    82.64

ตนทุนคาบริการ 24,549,767        0.74 7,979,708          0.23 8,201,719          0.42

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                  - -                  - 2,982,130          0.15

ขาดทุนจากการลดลงของมูลคาสนิคาคงเหลือ (โอนกลับ) -                  - 106,918,029       3.09 243,294,377       12.57

คาใชจายในการขายและบริหาร 394,353,880       11.89 478,667,833       13.82 387,083,043       19.99

รวมตนทุนและคาใชจาย 3,108,500,153      93.76 3,645,853,519      105.25 2,241,433,216      115.77
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 206,852,767         6.24 (181,788,760) (5.25) (305,391,185) (15.77)
คาใชจายทางการเงิน 83,577,080        2.52 106,357,335 3.07 70,323,922 3.63

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 62,753,270        1.89 117,595 0.00 23,282 0.00

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 60,522,417           1.83 (288,263,690) (8.32) (375,738,389) (19.41)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.39                      (1.88) (2.45)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 153,454,064         153,454,064         153,454,064         

จํานวนหุนสามัญทั้งหมด 153,454,064         153,454,064         153,454,064         

ตรวจสอบตรวจสอบ ตรวจสอบ
2556 (ต.ค.55-ก.ย.56)2554 (ต.ค.53-ก.ย.54) 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55)
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสด ป 2554 ป 2555 และป 2556   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
2554 2555 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได 123,275,687 (288,263,690) (375,738,389)

รายการปรับกระทํากําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (3,583,698) (976,821) 9,946,361

คาเผื่อมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับในสินคาคงเหลือ (โอนกลับ) -                 106,918,028 243,294,378

คาเส่ือมราคา 77,353,338 76,472,734 68,129,020

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 1,175,545 1,338,162 1,689,198

การตัดจําหนาย ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 58,409 7,506 611,862

การตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 365,563 -                 -                 

รายการขาดทุน(กลับรายการ)จากการดอยคาของสินทรัพยถาวร 1,149,000 (3,164,212) 7,718,461

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (10,416,237) 681,230 40,406

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 3,414,233 (2,303,712) 6,289,836

รายไดดอกเบ้ียรับ (475,305) (642,255) (621,391)

ตนทุนทางการเงิน 83,577,080 106,357,335 70,323,922

ภาษีเงินได -                 117,595 23,282

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 275,893,615 (3,458,100) 31,706,946
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (8,383,602) 19,472,463 139,590,767

สินคาคงเหลือ (124,906,512) 667,620,992 (3,041,849)

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (9,649,553) (3,782,129) 13,700,128

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 607,639 235,968 1,024,126

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจาหน้ีการคา 63,026,881 (4,111,073) (33,610,058)

เจาหน้ีกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 219,352 -                 -                 

คาใชจายคางจาย 21,873,647 (3,630,802) (6,057,550)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,365,498 (16,128,084) 275,069

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,503,450 (5,311,891) 1,363,352

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 221,550,415 650,907,344 144,950,931
รับดอกเบ้ียรับ 475,305 642,255 621,391

ดอกเบ้ียจาย (78,124,353) (112,077,017) (71,161,782)

จายภาษีเงินได (63,818,908) (1,058,200) (418,368)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 80,082,459 538,414,382 73,992,172
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสด ป 2554 ป 2555 และป 2556 (ตอ) 
 

 

รายการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
2,554 2,555 2,556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (92,026,905) (31,234,545) (36,525,314)

เงินรับจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 27,787,257 6,047,013 319,748

เงินจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (2,794,196) (6,041,454) (40,800)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (67,033,844) (31,228,986) (36,246,366)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

เพิ่มข้ึน (ลดลง) (202,670,214) (145,244,482) (94,488,260)

เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 500,000,000 -                 -                 

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (338,736,000) (315,870,244) (330,389,756)

เงินรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -                 350,000,000

จายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (22,710,739) (1,900,997) (944,392)

เงินปนผลจาย -                 (30,687,530) -                 

เงินรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 10,919,529 -                 -                 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (53,197,424) (493,703,253) (75,822,408)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (40,148,809) 13,482,143 (38,076,602)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 108,147,036 67,998,227 81,480,370

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 67,998,227 81,480,370 43,403,768
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 68,007,289 81,480,370 47,778,057

เงินเบิกเกินบัญชี (9,062) -                 (4,374,289)

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 67,998,227 81,480,370 43,403,768
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญป 2554 ป 2555 และป 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2554 2555 2556
(ต.ค.53-ก.ย.54) (ต.ค.54-ก.ย.55) (ต.ค.55-ก.ย.56)

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.34 0.91 0.71

  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.38 0.36 0.27

  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.11 0.33 0.07

  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 5.03 5.41 3.62

  ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน) 73 67 101

  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 1.50 2.16 1.92

  ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 243 169 190

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
  อัตรากําไรข้ันตน (%) 17.14 7.60 4.13

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 6.31 -5.30 -15.81

  อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) 1.85 -8.41 -19.46

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 6.03 -32.75 -70.51

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 1.72 -9.13 -15.01

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 14.38 -22.39 -34.31

  อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.93 1.09 0.77

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 2.43 2.81 5.55

  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) 4.40 7.10 3.06

  อัตราการจายเงินปนผล (%) - - -

ขอมูลตอหุน (ปรับเปนมูลคาที่ตราไวเทากับ 0.50 บาท)
  มูลคาหุนตามบัญชี (บาท) 6.78 4.70 2.25

  กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน 0.39 -1.88 -2.45

  เงินปนผลตอหุน 0.20 - -

รายการ
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5. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผานมา 
ก. รายได  
บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายถานหินในป 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54) 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55) และ

2556 (ต.ค.55-ก.ย.56) เทากับ 3,242.42  3,397.73 และ 1,905.72 ลานบาท โดยรายไดจากการขายในป 2556 ลดลง
รอยละ 43.91% จากป 2555 และปริมาณขายในป 2556 ก็ลดลงจากป 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ ชะลอการขายถานบางขนาด
ในชวง 2 ไตรมาสแรก  

 

ข. ตนทุนขาย  
ตนทุนขายถานหินของบริษัทฯมีองคประกอบหลัก คือ คาถานหินและคาระวางเรือ โดยคาถานหินและคาระวาง

เรือในชวง 3 ปที่ผานมา มีสัดสวนตนทุนรวมประมาณรอยละ 90 ของมูลคาการส่ังซื้อสินคาทั้งหมด โดยในป 2554 (ต.ค.
53-ก.ย.54) 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55) และ 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56) บริษัทฯและบริษัทยอยมีตนทุนขายเทากับ 2,689.60  
3,159.21 และ 1,843.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.95  92.98 และ 96.72 ของรายไดจากการขาย สัดสวนของตนทุน
ขายตอรายไดจากการขายในป 2556 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากป 2555 และ 2554 เปนผลจากป 2556 บริษัทฯได
บันทึกคาเผ่ือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากสินคาคงเหลือจํานวน 243 ลานบาท โดยรวมแสดงรายการอยูในตนทุน
ขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สงผลใหตนทุนขายของบริษัทฯเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากปที่ผานมา   

  

ค. คาใชจายในการขายและบริหาร 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54) 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55) 

และ 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56) เทากับ  394.35  478.67 และ  387.08 ลานบาท โดยบริษัทฯและบริษัทยอยมีสัดสวนของ
คาใชจายในการขายและบริหารคิดเปนรอยละ 11.89 13.82 และ 19.99 ของรายไดรวม สัดสวนคาใชจายในการขาย
และบริหารตอรายไดรวมในป 2556 ปรับตัวสูงขึ้นจากป 2554 และ 2555 ทั้งนี้เนื่องจาก ผลจากปกอนเร่ืองของ
คาเสียหายจากการซ้ือกะลาปาลม รวมถึง ต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากลูกคาผิดนัดชําระหน้ี ต้ังคาเผ่ือดอย
ราคาทรัพยสินไมไดใชงานในสวนของจานปนเม็ดเนื่องจากหยุดสายการผลิต Granular และ เรือบรรทุก Lighter 2 ลํา
ชํารุดเสียหายใชงานไมได  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินในป  2554 (ต.ค.53-ก.ย.54) 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55) และ 2556 
(ต.ค.55-ก.ย.55) เทากับ 83.58 106.36 และ 70.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.52 3.07 และ 3.63 ของรายไดรวม โดย
ในป 2556 ตนทุนทางการเงินของบริษัทฯยังลดลงอยางมีนัยสําคัญจากรายจายดอกเบี้ยที่ลดลง ทั้งนี้ เกิดจากการที่
บริษัทฯ ไดทยอยหน้ีชําระเงินกู ทําใหยอดหนี้คงเหลือลดลงอยางตอเนื่อง  

 

ง. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินนิติบุคคลในป 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54) 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55) และ 2556 

(ต.ค.55-ก.ย.56) เทากับ 62,753,270 บาท 117,595 บาท และ 23,282 บาท โดยในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย
บันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลตามผลกําไรของบริษัทยอย  
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จ. กําไร 
บริษัทฯและบริษัทยอย มีอัตรากําไรขั้นตนในป 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54) 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55) และ 2556 (ต.ค.

55-ก.ย.56) เทากับรอยละ 17.14 7.60 และ 4.13 ตามลําดับ โดยอัตรากําไรขั้นตนของป 2556 ลดลงอยางมีนัยสําคัญ
จากป 2555 ซึ่งโดยหลักเกิดจากการบันทึกคาเผ่ือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากสินคาคงเหลือในป 2556  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานในป 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54) และ 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55) 
และ 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56) เทากับรอยละ 6.31 (5.30) และ (15.81) และตามลําดับ อัตรากําไรจากการดําเนินงานในป 
2556 ลดลงอยางมีนัยสําคัญจากผลกระทบของอัตรากําไรขั้นตนที่ปรับลดลง ในขณะท่ีคาใชจายในการขายและบริหาร
เพิ่มสูงขึ้นจาก คาเสียหายจากการซ้ือกะลาปาลม รวมถึงต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นและ ต้ังคาเผ่ือดอยราคา
ทรัพยสินไมไดใชงานดังเหตุผลที่กลาวขางตน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิในป 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54) 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55) และ 2555 (ต.ค.55-ก.ย.
56) เทากับ 60.52 (288.26) และ (375.74) ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 1.85 (8.41) และ 
(19.46) ตามลําดับ ในป 2556 กําไรสุทธิ และอัตรากําไรสุทธิปรับลดลงอยางมีนัยสําคัญจากป 2555 และ 2554 
เนื่องจากตนทุนขายท่ีเพิ่มขึ้น การบันทึกคาเผ่ือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากสินคาคงเหลือในป 2556 และคาใชจาย
ในการขายและบริหารที่สูงขึ้นเปนพิเศษดังเหตุผลที่กลาวขางตน  

 

ฉ. อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน 
อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนในป 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54) 2555 (ต.ค.54-ก.ย.55) และ 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56) 

มีคาเทากับรอยละ 6.03 (32.75) และ (70.51) ตามลําดับ (คาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน คํานวณจากสวนของผูถือ
หุนเฉลี่ย 2 ป) ในป 2555 อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนปรับลดลง เนื่องจากบริษัทฯมีกําไรลดลง ตามที่ไดอธิบายไว
กอนหนานี้ 

โดยในป 2556 บริษัทฯงดจายเงินปนผลเนื่องจากตองการรักษากระแสเงินสดเพื่อเปนทุนหมุนเวียนและใชในการ
ขยายกิจการตอไป 
 

การวิเคราะหฐานะการเงิน 
สินทรัพย 
สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 วันที่ 30 กันยายน 2555 และ วันที่ 30 กันยายน 

2556 มีมูลคาเทากับ 3,569.68 2,745.05 และ 2,260.93 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย
ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนเปนสวนใหญ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 วันที่ 30 กันยายน 2555 และวันที่ 30 
กันยายน 2556 มีมูลคาเทากับ 2,597.50  1,792.68 และ 1,353.74 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 72.77 65.31 และ 
59.88 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียนลดลงเนื่องจากการบันทึกคาเผ่ือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ
จากสินคาคงเหลือในป 2556 สงผลใหระดับมูลคาสินคาคงเหลือลดลงจาก 1,086.65 ลานบาทในป 2555 เหลือเพียง 
846.40 ลานบาทในป 2556  

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 วันที่ 30 กันยายน 2555 และวันที่ 30 กันยายน 2556 มีมูลคา
เทากับ 972.17 952.37 และ 907.19 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยไมหมุนเวียนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 
ไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ จํานวน 870.29 ลานบาท โดยทรัพยสินสวนใหญ ไดแก คลังสินคา เคร่ืองจักร และ
ทาเทียบเรือที่ตําบลสวนสม จังหวัดสมุทรสาคร คลังสินคา เคร่ืองจักร และทาเทียบเรือที่อําเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา 
และเรือลําเลียง  
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คุณภาพของสินทรัพย 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ ณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 วันที่ 30 กันยายน 

2555 และวันที่ 30 กันยายน 2556 เทากับ 657.47 609.77 และ 458.49 ลานบาท ตามลําดับ โดยมียอดลูกหนี้การคา
ในป 2555 และ2556 ลดลงเม่ือเทียบกับป 2554 จากยอดขายเฉล่ียตอเดือนที่ลดลง นอกจากนั้น โดยบริษัทฯและบริษัท
ยอยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียในป 2554 2555 และ 2556 ประมาณ 73  67 และ 101 วัน ตามลําดับ บริษัทฯและบริษัท
ยอยมีระยะเวลาเก็บหนี้ในป 2556 และ 2555 เฉล่ียสูงกวาเกณฑเนื่องจากสัดสวนการขายของลูกคาขนาดใหญเพิ่มมาก
ขึ้น โดยใชระยะเวลาในการเก็บหนี้นานกวาลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม แตเปนการดําเนินงานทางธุรกิจตามปกติ 

ในป 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น  เนื่องจากมีลูกหนี้ที่คางชําระหน้ีเกิน
กวา 6 เดือน เพิ่มขึ้น ประมาณ 8.2 ลานบาท  ถึงแมวาบริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบฐานะการเงินและกระบวนการ
ควบคุมวงเงินสินเช่ือของลูกคากอนใหสินเช่ือทางการคาแลว แตอยางไรก็ตามการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญนี้  ทางฝาย
กฎหมายไดมีการเจรจา  ติดตาม และดําเนินการฟองรองทาํใหไดรับเงินคืนกลับมาบางสวนแลว ดังตารางตอไปนี้ 

รายละเอียดลูกหนี้การคา 
จํานวนเงิน (บาท) 

30-ก.ย.-54 30-ก.ย.-55 30-ก.ย.-56 

ไมถึงกําหนดชําระ    313,067,991     217,050,576       254,009,984  
ไมเกิน 6 เดือน     275,741,755      379,795,803       190,933,892  

เกินกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน             418,556   -            8,197,528  
เกินกวา 12 เดือน           3,807,234            2,153,182            3,179,619  

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,689,173) (2,122,351) (12,068,712) 
ลูกหนี้การคา-สุทธิ      590,346,363  596,877,210  444,252,311  

 

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 วันที่ 30 กันยายน 2555 และวันที่ 30 

กันยายน 2556 เทากับ 1,861.19  1,086.65 และ 846.40 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯและบริษัทยอยมีระยะเวลาขาย
สินคาเฉล่ียในป 2554 2555 และ 2556 ประมาณ 243  169 และ 190 วัน ตามลําดับ โดยในป 2556 บริษัทฯสามารถ
ลดจํานวนสินคาคงเหลือไดมากจากปริมาณส่ังซื้อที่สูงและตอเนื่องจากกลุมลูกคารายใหญของบริษัทฯ โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงลูกคากลุมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ดังจะเห็นไดจากระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียที่ลดลง นอกจากนั้น ในระหวางป 2556 
บริษัทฯไดบันทึกคาเผ่ือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับจากสินคาคงเหลือจํานวน 243.29 ลานบาท  

 

สภาพคลอง 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
ในป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 80.08 ลานบาท ในขณะท่ี

บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 60.52 ลานบาท บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปนบวก 
เนื่องจาก บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินสดรับจากการดําเนินงานมากกวาสวนที่เพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาและสินคาคง
คลังสุทธิในป 2554 ซึ่งเพิ่มขึ้นนอยเม่ือเทียบกับปกอนหนา   
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ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 538.41 ลานบาท ในขณะท่ี
บริษัทฯและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิ 288.26 ลานบาท บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปน
บวก เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินสดรับจากการดําเนินงานเนื่องจากการระบายสินคาคงเหลือในปริมาณมาก  

ในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 73.99 ลานบาท ในขณะท่ี
บริษัทฯและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสุทธิ 375.74 ลานบาท บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปน
บวก เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินสดรับจากการดําเนินงานเนื่องจากการระบายสินคาคงเหลือ 

 

กระแสเงินสดจากการลงทุน 
ในป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเทากับ 67.03 ลานบาท โดยมี

รายการหลัก คือ การซ้ือสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น 92.03 ลานบาท ไดแก การปรับปรุงอุปกรณและเครื่องจักรเพิ่มเติมที่
คลังสินคาจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอยุธยา โดยมีเงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวรจํานวน 27.79 ลานบาท 

ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเทากับ 31.23 ลานบาท โดยมี
รายการหลัก คือ เงินจายซ้ือสินทรัพยถาวร 31.23 ลานบาท เงินจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน 6.04 ลานบาท โดยมีเงินรับ
จากการจําหนายสินทรัพยถาวรจํานวน 6.05 ลานบาท  

ในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเทากับ 36.25 ลานบาท โดยมี
รายการหลัก คือ เงินจายซ้ือสินทรัพยถาวร 36.53 ลานบาท เงินจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน 6.04 ลานบาท โดยมีเงินรับ
จากการจําหนายสินทรัพยถาวรจํานวน 0.32 ลานบาท  

 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 
ในป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 53.20 ลานบาท โดยมีรายการ

หลัก ไดแก บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง 202.67 ลานบาท 
และรับเงินกูระยะยาวสุทธิเพิ่มขึ้น 161.26 ลานบาท จากการเปล่ียนเงินกูยืมระยะส้ันเปนเงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้น 

ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 493.70 ลานบาท โดยมีรายการ
หลัก ไดแก บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง 145.24 ลานบาท 
และเงินกูระยะยาวสุทธิลดลง 315.87 ลานบาท โดยเกิดจากการชําระเงินกูระยะยาวจากการระบายสินคาคงเหลือของ
บริษัทฯ 

ในป 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 75.82 ลานบาท โดยมีรายการ
หลัก ไดแก บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง 94.49 ลานบาท 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกันเพิ่มขึ้น 350 ลานบาท และเงินกูระยะยาวสุทธิลดลง 330.39 ลานบาท โดย
เกิดจากการชําระเงินกูระยะยาวจากการระบายสินคาคงเหลือของบริษัทฯ 

 

อัตราสวนสภาพคลอง 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 วันที่ 30 กันยายน 2555 และวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมี

อัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.34 0.91 และ 0.71 เทา ตามลําดับ และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.38 
0.36 และ 0.27 เทา ตามลําดับ บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลองเปล่ียนแปลงไปจากป 2555 โดยมีสาเหตุจากการจัด
ประเภทเงินกูยืมระยะยาวท่ีจะถึงกําหนดชําระเกินหนึ่งป จํานวน 67.7 ลานบาทเปนหนี้สินหมุนเวียน  
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ธุรกิจของบริษัทฯมีความตองการเงินทุนหมุนเวียนสูง เนื่องจากบริษัทฯตองจายคาระวางเรือและคา ถานหินเปน
จํานวนมากในการนําเขาแตละคร้ัง การเก็บสินคาที่คลังสินคาและการใหเครดิตกับลูกคาอีกประมาณ 30-45 วัน โดย
บริษัทฯ มีวงเงิน L/C T/R, P/N, O/D และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหมีสภาพคลองที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจ 
 

6. รายชื่อและจํานวนหุนของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
การอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกัน คือ บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งถือหุนของบริษัทจํานวน 136,083,041 หุน คิดเปน
รอยละ 88.68 ของจํานวนหุนที่จําหนายไปแลวทั้งหมดตามสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ปดสมุดทะเบียน 
วันที่ 13 ธันวาคม 2556  
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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

กรรมการ 
ขอ 17. ใหบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
ขอ 19. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหน่ึง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลาย

คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงไมได 
(3) บุคคลผูซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูที่ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทา

จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นให 
ผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 20. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ถา
จํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับ
สลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้น เปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระน้ัน อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

ขอ 24.  ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 25. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนอันไดแก เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง บําเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน
ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะไดกําหนดเปนคราวๆ หรือตลอดไปจนกวาที่ประชุมผู
ถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลง 

การประชุมผูถือหุน 
ขอ 36. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวัน

ส้ินสุดของรอบปบัญชีบริษัท 
การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับ
จํานวนหุนได ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน  
ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือ
ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการ    
ที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
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ขอ 37. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุมและเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจน 
วาเปนเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวัน
ประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่จัดพิมพจําหนาย ณ 
ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัทนั้น เปนเวลาติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

สถานท่ีที่จะใชเปนที่ประชุมผูถือหุนนั้น ตองอยูในทองที่อันเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญ หรือ
สํานักงานสาขา หรือจังหวัดใกลเคียงกับที่ต้ังสํานักงานใหญ 

ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา       
25 คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและ 
ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ืองลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่งโมง จํานวนผูถือหุน
ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะ     
ผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป แตถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะ   
ผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวัน
ประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจรับมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปน  
ไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะน้ี จะตองมอบใหประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมกอน
ผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

ขอ 40. ประธานกรรมการเปนประธานของท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม 

ขอ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหนึ่งหุนมีเสียงหน่ึงเสียง มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวย
คะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
(2) ในกรณี ดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
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(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ 

(ง) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ 
(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุนกู 
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ขอ 42. ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 

ความในขอนี้ ใหใชบังคับรวมตลอดถึงในกรณีต้ังผูรับมอบฉันทะมาประชุมดวย 
ขอ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบ
ปที่ผานมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังแทนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 
(6) กิจการอื่นๆ 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
ขอ 44. รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันที่ 1 ตุลาคมและส้ินสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ของทุกป 
ขอ 46. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท

เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
นี้  คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

ขอ 49. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ  
ทุนจดทะเบียน 

ขอ 52. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกคร้ังที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุนใหบริษัทจัดสง
รายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนคร้ังนั้นแกผูสอบบัญชีดวย 



เอกสารแนบที ่8 

 

- 43 - 

 

เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธิเขารวมประชุม 

ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปน้ีกอนเขารวมประชุม (แลวแตกรณ)ี 

1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยังไม

หมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง 
1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบ
ฉันทะไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 
(ก) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคลพรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซ่ึงเปนผูเขารวมประชุมมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง

ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคลพรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

ใหนําความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่ง
เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ภายใตบังคับดังตอไปนี้ 

(ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นต้ังอยู
หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับ ชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจ    ลงลายมือ
ชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ ที่ต้ังสํานักงานใหญ 

(ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล พรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี) 



เอกสารแนบที ่8 

 

- 44 - 

 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมกอน
เวลาประชุมไดต้ังแตเวลา 12.00 น. ของวันพุธที่ 29 มกราคม 2557 

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจัดใหผูถือหุนตามเอกสารแนบที่ 12 เปนแบบการมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการ
ตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะในแบบทั่วไป ซึ่งเปน
แบบที่งายไมซับซอน (แบบ ก) หรือแบบที่ใชเฉพาะผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน (แบบ ค) ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการมอบฉันทะดังกลาวไดจากเว็บไซตของ
บริษัท www.umspcl.com  
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ขั้นตอนการเขารวมประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2557 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

วันพุธที่ 29 มกราคม 2557 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไมมีธุรกิจ หรือ งานใดอันเก่ียวของ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดย
อิสระของตน โดยกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามการกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 (1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง
ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ
ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน     
ผูถือหุนที่มีนัย หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

 (5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยูเวนแต 
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการ
แตงต้ัง 

(7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึง
เปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

บริษัท ยนูิค ไมนิ่ง เซอรวสิเซส จํากัด (มหาชน) 

 

ช่ือ-สกุล นายเอกวัจน  อมรวิวัฒน 
ตําแหนง กรรมการอิสระ 
อายุ (ป) 52 ป 
ที่อยู 11/37 ซอยลาดพราว 17 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900               
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี ้ ไมมี 
การถือหุนของบริษัท (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556)               ไมมี 

จํานวนปที่เปนกรรมการ     3 ป 9 เดือน (9 เมษายน 2553 ถึง มกราคม 2557)       
การเขารวมประชุม ป 2555       ประชุมกรรมการ 10/10 คร้ัง 

 

การศึกษา ๏ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northrop University, Los Angeles, CA., USA. 
๏ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) ๏ Director Accreditation Program (DAP) รุน 84/2010 จาก IOD  
๏ Audit Committee Program (ACP) รุน 32/2010 จาก IOD 

ประสบการณการทํางาน ๏ ผูอํานวยการบริหาร ขึ้นตรงตอคณะกรรมการสมาคมฯ สมาคมการบินธุรกิจแหง
เอเซีย Asian Business Aviation Association (AsBAA)  

   ๏ ฝายวิเคราะหหลักทรัพย ธนาคาร บีเอ็นพี พารริบาร 
   ๏ ผจก.ฝายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ๏ บมจ. เอเชียนมารีนเซอรวิสส 
   ๏ ผอ.ฝายวาณิชธนกิจ บงล. เอกพัฒน 
   ๏ ผูจัดการฝายวาณิชธนกิจ บล. ไดวา  
   ๏ ผจก.ฝายการตลาดตางประเทศ บงล. ธนสยาม  
   ๏ ฝายบริหารการเงิน  
   ๏ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
   ๏ ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบ Duty Free Shopper West, Los Angeles, USA. 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 
ตําแหนงในกิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน ๏ ผูอํานวยการบริหาร ขึ้นตรงตอคณะกรรมการสมาคมฯ สมาคมการบิน

ธุรกิจแหงเอเซีย Asian Business Aviation Association  
 ๏ ที่ปรึกษาอาวุโส  และ ผูบริหาร ฝายธุรกิจการบิน บริษัท คอรปอเรท  
  เพอรฟอแมนซ แอดไวเซอร จํากัด 

มีลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
1. การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
2. การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้ กับบริษัท /บริษัทยอย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา ไมมี 
 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมมี 

 มีความสัมพันธทางธุรกิจอยางนัยสําคัญ ไมมี 
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การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน ไมมี 
ที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

 
      ช่ือ-สกุล            นายธราธร วงศประศาสตร 
      ตําแหนง           กรรมการอิสระ 
      อายุ (ป)            40 ป 
      ที่อยู                  34 ซอยสมานฉันท บารโบส แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
      การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี ้

      การถือหุนของบริษัท (ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556)                     ไมมี 

      จํานวนปที่เปนกรรมการ        1 ป  (มกราคม 2556 ถึง มกราคม 2557)       
      การเขารวมประชุม ป 2556   ประชุมกรรมการ 7/10 คร้ัง 

การศึกษา ๏ ปริญญาตรี Architecture, PRATT Institute, Brooklyn, New York, USA  
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD) ๏ ไมมี  
 
ประสบการณการทํางาน ๏ แดน วงศประศาธน สถาปนิก  ตําแหนง ผูจัดการสถาปนิก A 49 ตําแหนง สถาปนิก  

๏ ROBERT G. BOUGHEY ARCHITECTS ตําแหนง สถาปนิก  
๏ Stephen Potters Architects, New York, USA ตําแหนง สถาปนิก  

 ๏ LAUSTER & RADU ARCHITECTS , New York, USA ตําแหนง สถาปนิก                             
 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 
ตําแหนงในกิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี 
 
มีลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
1. การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
2. การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้ กับบริษัท /บริษัทยอย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่
ผานมา 
 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา ไมมี 
 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมมี 

 มีความสัมพันธทางธุรกิจอยางนัยสําคัญ ไมมี 

การดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน ไมมี 
ที่อาจทําใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
--------------------------------- 

                                                             
เขียนท่ี  
วันท่ี เดือน พ.ศ. 2556 

(1) ขาพเจา สัญชาติ  
อยูบานเลขท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  
 

(2) เปนผูถอืหุนของบริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จาํกัด (มหาชน)  

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังน้ี 
           หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 
           หุนบุริมสทิธิ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 
 

(3) ขอมอบฉันทะให 
 1 ชื่อ อาย ุ ป อยูบานเลขท่ี  

ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  หรือ 

 2. ชื่อ อาย ุ ป อยูบานเลขท่ี  
ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  หรือ 

 3. ชื่อ อาย ุ ป อยูบานเลขท่ี  
ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  หรือ 

 4. นายเอกวัจน อมรวิวัฒน กรรมการอิสระ อายุ 52 ป  
อยูบานเลขท่ี 11/37 ซอยลาดพราว 17 ถนนลาดพราว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือ 

 5. นายธราธร วงศประศาสตร กรรมการอิสระ อายุ 40 ป  
อยูบานเลขท่ี 34 ซอยสมานฉันท บารโบส แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู
ถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 ในวันพุธท่ี 29 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ หองมิตต้ิง รูมท 1-2 (Meeting 
Room 1-2) เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ ท่ีจะพึงเลือ่นไปในวัน เวลาและ
สถานท่ีอื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
 วาระที ่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2556 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

อากร
แสตมป 
20 บาท 
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 วาระที ่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชี 2556 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่              

30 กันยายน 2556 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่ 5 พิจารณาและอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
5.1 ชื่อกรรมการ พลตํารวจเอก ดร. ชิดชยั วรรณสถิตย  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

5.2 ชื่อกรรมการ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

5.3 ชื่อกรรมการ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล  
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 

 วาระที ่ 6 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่ 8 พิจารณาการแกไขขอบังคับบริษัท ขอที่ 44  เรื่อง รอบปบัญชีของบริษัท 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 



เอกสารแนบที ่12 

 

- 51 - 
 

 วาระที ่ 9 พิจารณาและอนุมัติการทํารายการเกี่ยวโยงดานการรับความชวยเหลือทางดานการเงินจากบุคคลที่    
เกี่ยวโยงกัน 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่10 พิจารณาและอนุมัติการทํารายการเชาพื้นที่สํานักงานจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที ่11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถอืวาการลงคะแนน
เสียงน้ันไมถกูตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยีงของขาพเจาในฐานะผูถอืหุน 

(6)  ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน  หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
    ลงชื่อ …………………………………………………………….. ผูมอบฉันทะ 

              (…………………………………………………………..)    
   
     ลงชื่อ  ……………………………………………………..….….. ผูรับมอบฉันทะ 

           (……….………………………………………………..) 
 

    ลงชื่อ  ……………………………………………………..….….. ผูรับมอบฉันทะ 
           (……….………………………………………………..) 
 

    ลงชื่อ  ……………………………………………………..….….. ผูรับมอบฉันทะ 
           (……….………………………………………………..) 

มายเหตุ    
1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน  ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใน

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ยูนคิ ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด  (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 ในวันพุธท่ี 29 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 
หองมิตต้ิง รูมท 1-2 (Meeting Room 1-2) เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือท่ี
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

 
 วาระท่ี ...........  เร่ือง ........................................................................................................................................... 

    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 วาระท่ี ...........  เร่ือง ........................................................................................................................................... 

    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 วาระท่ี ...........  เร่ือง ........................................................................................................................................... 

    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 วาระท่ี ...........  เร่ือง ........................................................................................................................................... 

    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 วาระท่ี ...........  เร่ือง ........................................................................................................................................... 

    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี 

 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 
 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
                  ชือ่กรรมการ  

           เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 
                  ชือ่กรรมการ  

           เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 
 ชื่อกรรมการ  

           เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 
 



เอกสารแนบที ่13 
 

- 53 - 
 

แผนที่สถานที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ หองมิตต้ิง รูมท 1-2 
(Meeting Room 1-2) เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 02-229-3000   โทรสาร. 02-229-3001 

www.qsncc.com 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 36/83 อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร ช้ัน 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 
โทรศัพท 02-664-1701 โทรสาร 02-664-1700 

www.umspcl.com  e-mail: uniquecoal@uniquecoal.com 
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