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3 สิงหาคม 2558 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2558 
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่สงมาดวย     1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2558 

2. สารสนเทศเก่ียวกับการทํารายการเก่ียวโยงกัน 
3. สรุปขอมูลบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
4. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
5. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม 
7. ขั้นตอนการเขาประชุม 
8. นิยามกรรมการอิสระ 
9. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน  
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก 
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
12. แผนที่สถานที่จัดประชุม 

 
ดวยคณะกรรมการของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน

ของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2558 ในวันศุกรที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารอรกานต ชั้น 5 หองเปอรเซียน - กัลฟ ออฟ 
ไทยแลนด เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ 
ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน  2558 

ความเปนมา : การประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2558 ไดจัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน  2558 โดยไดมีการ
จัดทํารายงานประชุมภายใน 14 วันนับแตประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด โดยสําเนารายงานการประชุมตามปรากฎตามเอกสารแนบที่ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2558 
 
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการทํารายการเกี่ยวโยงดานการรับความชวยเหลือทางดานการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ความเปนมา : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2558 เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติใหจัดการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติใหบริษัททํารายการเก่ียวโยงกัน  เร่ือง การไดรับความชวยเหลือทาง
การเงินจากบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (TTA) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 
ประเภทรายการ รายการที่เกี่ยวโยงประเภทการรับความชวยเหลือทางการเงิน 
วงเงินกูยืนเงิน จํานวน 350 ลานบาท จํานวน 125 ลานบาท จํานวน 345 ลานบาท 
อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4.60 ตอป รอยละ 4.60 ตอป รอยละ 4.70 ตอป 
ลักษณะการกูยืม ต๋ัวสัญญาใชเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน 
ระยะเวลาการใชวงเงิน  1 พ.ค. 55 – 30 ก.ย. 56 

 30 ก.ย. 56 – 30 ก.ย. 58 
(ขยายคร้ังที่ 1) 

 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 60 
(ขยายคร้ังที่ 2) 

 1 ม.ค. 58 – 31 ต.ค. 58 

 1 พ.ย. 58 – 30 ก.ย. 60 
(ขยายคร้ังที่ 1) 

1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 60 

การชําระดอกเบีย้ เม่ือ TTA ทวงถาม เม่ือ TTA ทวงถาม เม่ือ TTA ทวงถาม 
การชําระคืนเงินตน เม่ือ TTA ทวงถาม เม่ือ TTA ทวงถาม เม่ือ TTA ทวงถาม 
 บริษัทอาจชําระคืนกอนกําหนดหากมีสภาพคลองเพียงพอ 
หลักประกัน ไมมี ไมมี ไมมี 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือปรับโครงสรางทางการเงินของบริษัท ใหเหมาะสมกับลกัษณะการดําเนินธุรกิจและ

การลงทุนของบริษัท 
2. เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการดําเนินกิจการตามปกติของบริษัท 
3. เพ่ือนําไปชําระเงินหน้ี 

 
ทั้งนี้ การเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันดังกลาว พบวามูลคาของรายการสูงกวา 20 ลานบาท และมีขนาดของ

รายการมากกวารอยละ 3 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่ผาน
การสอบทานแลวส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามประกาศ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑใน
การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูล และการ
ปฏิบัติการ หนา 4 ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546  

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2558 เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 
คณะกรรมการ (คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ คุณเชีย วัน ฮัท โจเซฟ) ที่เปนผูมีสวนไดเสียจากการทํารายการนี้ ไมเขารวม
ประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี  และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ทานเขารวมประชุมครบทั้ง 3 ทาน ไดแก
คุณเอกวัจน อมรวิวัฒน คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล และ พลตํารวจโท คํารบ ปญญาแกว ไดพิจารณาแลว เห็นวาการเขาทํา
รายการดังกลาวนั้น สมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอบริษัทเนื่องจาก 

1. บริษัทสามารถปรับโครงสรางทางการเงินของบริษัทใหเหมาะสม 

2. บริษัทจะมีความยืดหยุนในการบริหารสภาพคลองทางการเงิน 

3. บริษัทไมตองมีหลักทรัพยคํ้าประกันจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

4. การกูยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันไมมีคาใชจายท่ีเก่ียวของการกูยืมเงิน เชน คาธรรมเนียม ในการกรณีที่ผูกู
ชําระเงินตนคืนกอนครบกําหนดสัญญา และคาธรรมเนียมในการจดจํานอง 

5. การกูยืมเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันไมมีขอกําหนดหรือขอจํากัดที่ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถระดมทุนดวยวิธี 
การอื่นในอนาคตและไมมีเง่ือนไขหรือขอกําหนดทางการเงินอื่นๆ  
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ทั้งนี้ ผูถือหุนสมควรอนุมัติการทํารายการเก่ียวโยงกันดานการรับความชวยเหลือทางดานการเงินจากบุคคลที่เก่ียว-
โยงกัน โดยใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติ  
โดยบริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งถือหุนของบริษัทจํานวน 136,083,041 หุน คิดเปนประมาณรอยละ 88.68 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด ตามสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสียตามความใน
มาตรา 33 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 จึงไมมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนนในระเบียบวาระน้ี  

อนึ่ง บริษัทไดมีแตงต้ังใหบริษัท เวลธิเอสท แอดไวเซอร่ี จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็น
ตอการทํารายการดังกลาวใหกับผูถือหุน โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

 

(รายละเอียดของการรายการปรากฎตามเอกสารแนบ 2, 3 และ 4) 
 

การลงมต ิ: วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียตามเอกสารแนบ 3 ขอที่ 6 

 
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

บริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดใหวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) เขารวมการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 
11 สิงหาคม 2558 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันศุกรที่ 25 กันยายน 
2558 เวลา 14.00 น. ณ ตึกอรกานต  ชั้น  5 หองเปอรเซียน - กัลฟ ออฟ ไทยแลนด  เลขท่ี  26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต   
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนต้ังแต
เวลา 12.00 น. 

จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตาม วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ในกรณีที่ผูถือหุนทานใดที่ไมสามารถ
เขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนได และมีความประสงคที่จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทน กรุณากรอกขอความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)  สวนแบบค. ใชสําหรับผูถือ
หุนที่เปนชาวตางชาติ และแตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบฟอรม
หนังสือมอบฉันทะไดที่เว็บไซตของบริษัทที่ www.umspcl.com   

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
( พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย ) 

ประธานกรรมการ 



 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวสิเซส จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขท่ี 0107547000095 
Unique Mining Services Public Company Limited Registration 0117547000095 

 

26/54-55 อาคารอรกานต ช้ัน 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 02-655-7501-2 แฟกซ 02-655-7503-5 www.uniquecoal.com 
26/54-55 Orakarn Building, 15th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Rd., Lumpinee, Pathumwan, Bangkok  10330, Thailand. Tel. 02-655-7501-2 Fax 02-655-7503-5 www.uniquecoal.com  

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป  2558 
บริษัท  ยูนคิ ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) 

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

ประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ศูนยการประชมุแหงชาติสิริกิต์ิ หองมิตต้ิง รูมท 3-4 (Meeting Room 3-4) 
เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 การประชุมคร้ังน้ี คณะกรรมการ ผูบริหาร  และผูสอบ
บัญชี เขารวมประชุมดังน้ี 
 
กรรมการเขารวมประชุม 

1. พล.ต.อ. ดร. ชิดชยั วรรณสถิตย ประธานกรรมการ 
2. คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 
3. คุณเชีย วัน ฮัท โจเซฟ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
4. คุณเอกวัจน อมรวิวัฒน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. คุณสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 
6. พล.ต.ท. คํารบ ปญญาแกว กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
7. คุณสมพร จิตเปนธม กรรมการ / รก.กรรมการผูจัดการ 
8. คุณธราธร วงศประศาสตร กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
ผูบริหารที่เขารวมประชุม 

1. คุณพรเทพ เลิศวรธรรม  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบญัชีการเงิน (CFO) 
2. Mr. Tan Teo Song ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานจดัหาวัตถุดิบและธรุกิจระหวางประเทศ 

 
ผูสอบบัญชี บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากัด 

1. คุณศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3636 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  

ประธานกลาวตอนรับผูถือหุนและประกาศจํานวนผูเขารวมประชุมท่ีมาดวยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 92 ราย จํานวนหุน 
136,810,595 หุน จากจํานวนหุนท้ังหมดของบริษัท 153,454,064 หุน คิดเปนรอยละ 89.15 ของหุนท้ังหมดของบริษัท ครบองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ  38  พรอมแนะนําคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี  จึงขอเปดการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองตางๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุม และมอบหมายใหคุณจรัสศรี เทียนทิพศิริ เลขานุการบริษัท เปนผูชี้แจงใหผูถือหุนทราบถึงขั้นตอนการ
ลงคะแนนเสียงของผูถือหุน การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานท่ีประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงใน
แตละวาระ จะใชบัตรลงคะแนนที่เจาหนาท่ีไดแจกใหกับทานผูถือหุนไปแลวน้ัน เพ่ือความรวดเร็วในการนับคะแนนจะใชบัตรลงคะแนน
เฉพาะในกรณีท่ีผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเทาน้ัน  และนําเอาคะแนนเสียงท่ีไดไปหักออกจากจํานวนหุนของผูถือหุนท้ังหมดท่ี
มารวมประชุม ยกเวนวาระท่ี 5 ซึ่งเปนเร่ืองการเลือกต้ังกรรมการ ใหผูถือหุนทุกทานท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนน
เสียงในบัตรลงคะแนน และสงบัตรลงคะแนนของทานใหแกเจาหนาท่ีเพ่ือนําไปนับคะแนน  บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ ท้ังท่ี
เปนการลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง หลังจากน้ัน ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
และมอบหมายใหกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัทเปนผูรายงานในแตละวาระ ดังตอไปน้ี 
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วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่  1/2558 เม่ือวนัที่ 26 มกราคม 2558 
ประธานแถลงตอท่ีประชุม รายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 1/2558 ประชุมเม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2558 และ

สอบถามผูถอืหุนวามีขอสงสยัหรือไม 
เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ลงวันท่ี 26 

มกราคม 2558  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2558  

 
วาระที ่2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรบัรอบบญัชี 2557 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ต.ค.- ธ.ค.57) 

ประธาน มอบหมายให คุณสมพร จิตเปนธม รักษาการกรรมการผูจัดการเปนผูสรุปผลการดําเนินงานของบริษัท 
คุณสมพร รายงาน ผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีผานมา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2557) พรอมท้ังเปรียบเทียบผลการ 

ดําเนินงานระหวาง 3 เดือน คือ ตุลาคม – ธันวาคม 2556 และ ตุลาคม – ธันวาคม 2557 และ 12 เดือน คือ มกราคม – ธันวาคม 2556 
และมกราคม – ธันวาคม 2557 เพ่ือใหผูถือหุนไดเห็นภาพไดชัด โดยรายละเอียดตามตารางดานลางน้ี 

 

หนวย : ลานบาท 
3 เดือน 12เดือน 

ต.ค.-ธ.ค.56 ต.ค.-ธ.ค.57 ม.ค.-ธ.ค.56 ม.ค.-ธ.ค.57 
รายไดรวม 439.48 112.52 1,867.17 711.51 
ตนทุนขาย 372.64 78.95 1,835.06 511.23 
กําไรขั้นตน 66.84 33.57 32.11 200.28 
รายไดอื่น 7.07 0.53 4.98 2.30 
คาใชจายในการขายและบริหาร 96.38 41.84 387.32 255.93 
ตนทุนทางการเงิน 17.98 14.37 69.64 65.59 
(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (40.45) (22.11) (419.87) (118.94) 
(ขาดทุน)ตอหุน(บาท) (0.26) (0.14) (2.74) (0.78) 
มูลคาทางบัญชีตอหุน(บาท) 1.98 1.21 1.98 1.21 

 
หนวย : ลานบาท 31 ธ.ค.56 30 ก.ย. 57 31 ธ.ค. 57 

สินทรัพยรวม 1,866 1,297 1,235 
หน้ีสินสถาบันการเงิน 1,138 649 580 
หน้ีสินอื่น 423 440 469 
หน้ีสินรวม 1,561 1,089 1,049 
ทุนเรียกชําระแลว 77 77 77 
สวนของผูถือหุน 305 208 186 

 
กาวตอไปของบริษัท คือ บริษัทจะขยายฐานลูกคาไมวาจะเปนลูกคาใหม หรือ ลูกคาเกา อีกท้ัง เพ่ืมปริมาณถาน LCV และ 

MCV เพ่ือเพ่ิมยอดขาย สวนธุรกิจเสริมอีก คือ ธุรกิจปุย และการปรับปรุงทาเรือ เพ่ือใหลูกคาสามารถใชทาเรืออยางครบวงจรได 
 ดานการความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของบริษัท คือ จําหนายถานหินท่ีคุณภาพ และบริการตามความตองการของลูกคา ดวยความมุงม่ันเพ่ือรักษาสภาพแวดลอม
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และสภาพของสังคมท่ีบริษัทไดอยูรวมกับสังคมน้ันๆ อาทิเชน การกํากับดูแลองคกร , การปฎิบัติดานแรงงาน , ดานสิ่งแวดลอม  / สิทธิ
มนุษยชน / พนักงาน / การเรียนรู / ลูกคา เปนตน 
 การปองกันการคอรรัปชั่น 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดหลักการดําเนินงานกิจการท่ีเปนธรรม บริหารงานดวย
ความโปรงใสและมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม บริษัทฯ จึงไดกําหนด .”นโยบาย
ตอตานการคอรรัปชั่น” เปนหลักปฏิบัติเบื้องตน นับต้ังแตการเคารพและปฎิบัติตามกฎหมาย การหามผลประโยชนทับซอน การหามรับ
ใหของกํานัล/ของขวัญท่ีมีมูลคา การวางระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือใหม่ันใจวา การดําเนินทุกกิจกรรมของพนักงานอยูในครรลอง
ของกฎหมายและจรรยาบรรณท่ีบริษัทกําหนดไว ตลอดจนการกําหนดบทลงโทษกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ และบริษัทไดรณรงคและ
สงเสริมความซื่อสัตยสุจริตภายในบริษัท เพ่ือหลอหลอมพนักงานทุกระดับและทุกคนใหประพฤติและปฎิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย
สุจริต 
 ชองทางการรับเบาะแส 

1. ทางอีเมล 
คณะกรรมการตรวจสอบ AC_UMS@uniquecoal.com 
ฝายตรวจสอบ  IA_UMS@uniquecoal.com 
กรรมการผูจัดการ  MD_UMS@uniquecoal.com 
เลขานุการ   CS_UMS@uniquecoal.com 

2. เว็บไซตของบริษัท    www.umspcl.com 
3. ทางไปรษณีย   บมจ. ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส 

    26/54-55 อาคารอรกานต ชั้น 15 ซอยชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
    กรุงเทพฯ 10330 

 ประธานไดสอบถามวา ผูถือหุนทานใด มีขอสงสัย คําถามหรือไม 
คุณธิติพงศ  โสภณอุดมพร 
(ผูถือหุน) 

1. หลังจากขายถานฝุนไปแลว ปจจุบันมีถานฝุนคงเหลือเทาไหร ? 
2. จากการพิจารณางบการเงิน บริษัทจะตองทํางานหนัก จึงสอบถามวา ในปน้ีบริษัทไดต้ังเปาขาย 

จํานวนเทาไร 
3. บริษัทมีแนวคิดท่ีจะแกไขปญหาเร่ือง Free Float หรือไม เน่ืองจากบริษัทไมผานเกณฑของตลาด 

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
4. หนาท่ี 19 ในรายงานประจําป บริษัทยอยของบริษัท UMS มีผลการดําเนินงานเปนกําไรหรือไม 

คุณสมพร  จิตเปนธม 
รักษาการ กรรมการผูจัดการ 

1. ณ สิ้นป 2557 ปริมาณ stock จํานวน 274,000 ตัน จากเดิม ณ 2556 ปริมาณ stock จํานวน 
522,000 ตัน 

2. บริษัทต้ังเปายอดขายประมาณ 720,000 ตันตอป 
3. Free float – บริษัทตระหนักถึงขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเร่ืองการดํารง 

สัดสวน Free Float และไดดําเนินการศึกษาแนวทางตางๆ มาตลอด ซึ่งหาทางแกไขเพ่ือให
สัดสวน Free Float เปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทให
ความสําคัญในเร่ืองน้ีเปนเร่ืองแรก 

4. บริษัทยอยของ UMS มีอยู 4 บริษัท คือ 

 UMSL เปนบริษัทเรือลําเลียง 

 UMSP เปนบริษัทใหบริการทาเทียบเรือ 

 UMSD เปนบริษัทจําหนายปุยเคมี ปุยอินทรีย 
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 UMSPE เปนบริษัทนําเขาและสงออกเชื้อเพลิงชีวมวล 
ท้ังหมดเปนบริษัทท่ีมีอยูเดิมไมไดจัดต้ังใหม และทําเพ่ือเพ่ิมรายไดอื่นๆใหบริษัท 

เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหท่ีประชุมลงมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 
ธันวามคม 2557 ในรายงานประจําป 2557 (ต.ค. – ธ.ค. 57) 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว และมีมติเปนเอกฉันทรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 
ในรายงานประจําป 2557 (ต.ค.-ธ.ค.57) 
 
วาระที ่3 พิจาณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรบัปบญัชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบญัชี 
 คุณสมพร รักษาการกรรมการผูจัดการ รายงาน งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดดานลางน้ี 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
(หนวย :  ลานบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี 
ต้ังแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2557 ถึง 31 
ธันวาคม 2557 

สําหรับปส้ินสุด วันที ่
30 กันยายน 2557 

สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ต้ังแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2557 ถึง 31 

ธันวาคม 2557 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 
30 กันยายน 2557 

รายไดรวม 112.52 1,038.47 104.08 1,005.97 
กําไรขั้นตน 33.57 233.55 27.96 197.19 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (22.11) (137.28) (24.56) (158.46) 
กําไร(ขาดทุน)หุน (0.14) (0.89) (0.16) (1.03) 
สินทรัพยรวม 1,234.55 1,296.62 1,210.29 1,273.28 
หน้ีสินรวม 1,048.94 1,088.91 1,046.33 1,084.76 
สวนของผูถือหุน 185.61 207.71 163.96 188.52 

 ประธานไดสอบถามวา ผูถือหุนทานใด มีขอสงสัย คําถามหรือไม 
เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 พรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญชี 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2557 พรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญชี ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี 
เห็นดวย จํานวน 136,900,976 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย  จํานวน  - เสียง คิดเปนรอยละ    - 
งดออกเสียง จํานวน  - เสียง คิดเปนรอยละ    - 
 

วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2557 (ต.ค.-ธ.ค.57) 
 เลขานุการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดและหัก
สํารองตามกฎหมาย ท้ังน้ีตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถอืหุนดวย เวนแตบริษัทฯ มีความจําเปนตองใชเงินเพ่ือการขยายกิจการแต
เน่ืองจากผลการดําเนินของบริษัทฯในป 2557 (ต.ค.-ธ.ค.57) บริษัทขาดทุนจํานวน 22 ลานบาท คณะกรรมการมีความเห็นวาท่ีประชุมผู
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ถือหุนสมควรท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ งดจายเงินปนผลสําหรับรอบปบัญชสีิ้นสดุ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 จงึเสนอขอใหท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ งดจายเงินปนผลประจําปตามความเห็นของคณะกรรมการ 
 ประธานไดสอบถามวา ผูถือหุนทานใด มีขอสงสัย คําถามหรือไม 
 เม่ือไมมีคําถามอืน่ใด ประธานจงึเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2557 (ต.ค.-ธ.ค.57) 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการงดจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (ต.ค. - ธ.ค.57) 
ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังน้ี  

เห็นดวย จํานวน 136,900,976 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย  จํานวน  - เสียง คิดเปนรอยละ    - 
งดออกเสียง จํานวน  - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

 
วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 ประธานมอบหมายใหคุณสุชาติ  ธรรมาพิทักษกุล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูรายงานกรรมการ
ท่ีออกตามวาระ 
 คุณสุชาติ รายงาน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทขอ 20 กําหนดใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังน้ี กรรมการท่ีตองออกจาก 
ตําแหนงตามวาระและอาจไดรับเลือกเขาดํารงตําแหนงใหมก็ได จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

1. คุณเฉลิมชัย  มหากิจศิริ  กรรมการ 
2. พลตํารวจโท คํารบ ปญญาแกว กรรมการอิสระ 
3. คุณธราธร  วงศประศาสตร กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการเห็นวาบุคคลดังกลาวเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความเช่ียวชาญในดานตางๆ ท่ีหลากหลาย ประวัติการทํางาน

โปรงใส วิสัยทัศนกวางไกล มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฎิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการไดเปนอยางดี รวมถึงผลการปฎิบัติงานใน
ฐานะกรรมการในชวงท่ีผานมา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เห็นชอบวา ผูถือหุนสมควรเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตาม
วาระในป 2557 จํานวน 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ังหน่ึง ท้ังน้ี ไดนําสงประวัติกรรมการใหแกผูถือหุนแลวตามเอกสารแนบ 3 ใน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 

เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการ โดยแยกกรรมการเปนรายบุคคล ดวยคะแนนเสยีงขางมาก ดังน้ี 
คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ตําแหนงกรรมการ 

เห็นดวย จํานวน 136,905,976 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย  จํานวน  - เสียง คิดเปนรอยละ    - 
งดออกเสียง จํานวน  - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

 

พลตํารวจโท คํารบ  ปญญาแกว ตําแหนงกรรมการอิสระ 
เห็นดวย จํานวน 136,905,976 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย  จํานวน  - เสียง คิดเปนรอยละ    - 
งดออกเสียง จํานวน  - เสียง คิดเปนรอยละ    - 
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คุณธราธร  วงศประศาสตร ตําแหนงกรรมการอิสระ 
เห็นดวย จํานวน 136,905,976 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย  จํานวน  - เสียง คิดเปนรอยละ    - 
งดออกเสียง จํานวน  - เสียง คิดเปนรอยละ    - 
 

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

จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท 
 ซึ่งขอบังคับของบริษัทขอ 25 ซึ่งกําหนดใหกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนและเบี้ยประชุม ตามท่ีท่ีประชุม ผูถือหุนจะ

กําหนดเปนคราวๆน้ัน 
 คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาและนําเสนอ คาตอบแทน

กรรมการในป 2558 ในอัตราคงเดิม คือ คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ประธานและกรรมการ) เปนรายเดือนๆ ละ 20,000 บาท 
เฉพาะกรรมการท่ีมิไดเปนผูบริหาร คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 15,000 บาทตอคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทตอ
คร้ัง และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 7,500 บาท / คร้ัง สวนประธานของแตละคณะกรรมการจะไดรับคาเบี้ยประชุม 1.2 เทา
ของเบี้ยประชุม สวนคาเบี้ยประชุมจะจายเฉพาะผูเขารวมประชุมเทาน้ัน ซึ่งคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมดังกลาว บริษัทไดปฏิบัติมา
ต้ังแตป 2553 โดยไมมีการเพ่ิมคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาจากฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท จึงใหคง
ในอัตราเดิมและเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหคงในอัตราเดิม จึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณา
อนุมัติ 

 ประธานไดสอบถามที่ประชุมวาผูถือหุนทานใด มีขอซักถามหรือไม 
 เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ดังน้ี  

เห็นดวย จํานวน 136,905,976 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย  จํานวน  - เสียง คิดเปนรอยละ    - 
งดออกเสียง จํานวน  - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

 
วาระที ่7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2558 (ม.ค.-ธ.ค.58) 
 ประธานมอบหมายให เลขานุการบริษัท เปนผูรายงาน 

  เลขานุการบริษัท รายงาน เพ่ือใหเปนไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจาํกัด ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมผูถอืหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาสอบบญัชีของบริษัททุกป 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท เพ่ือให
สอดคลองกับบริษัทแมในการรวมบัญชีใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนบริษัทชั้นนําและมี
มาตรฐานเปนสากล มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีคาสอบบัญชีท่ีเหมาะสม 

 ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี และมีมติใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 พิจารณาอนุมัติแตงต้ัง บริษัท เคพีอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2558 รายละเอียดดังน้ี 

 นางศิริเพ็ญ  สุขเจริญยิ่ง  ผูสอบบัญชีรับอนญาตเลขท่ี 3636 
 นายเจริญ  ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 4068 
 นายวีระชัย  รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และ 
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 นางสาวพรทิพย ริมดุสิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบ และแสดง

ความเห็นตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี เปนจํานวน 2,156,000 บาท (บริษัท
และบริษัทยอย) ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 
หรือ ผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 ประธานไดสอบถามที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใด มีขอซักถามหรือไม 
 เม่ือไมมีคําถามอื่นใด ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแตงต้ังบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบ

บัญชี และคาตอบแทนป 2558 เปนจํานวนเงิน 2,156,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมากดังน้ี 
เห็นดวย จํานวน 136,915,976 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย  จํานวน  - เสียง คิดเปนรอยละ    - 
งดออกเสียง จํานวน  - เสียง คิดเปนรอยละ    - 

 
วาระที ่8 พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถามี) 

 
คุณธิติพงศ  โสภณอุดมพร 
(ผูถือหุน) 

1. หลังจาก Turn around แลว บริษัทมีแผนงาน 3 ป หรือไม 
2. บริษัทมีแหลงซื้อถานหินท่ีผูกปนโตหรือไม 

คุณสมพร  จิตเปนธม 
รักษาการ กรรมการผูจัดการ 

1. ทางฝายจัดการต้ังใจวา ปน้ีตองเปนป turn around ปท่ีแลวเปนปท่ีขายถานใน stock ปน้ีจะ
นําเขาถาน แลวก็หวังวาจะสราง volume ใหเพียงพอตอการ turn around บริษัทไมไดรอยาวถึง
สามป แตอยางไรก็ตาม ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางท่ีเราไมสามารถควบคุมได 

2. การที่ sourcing มีปญหาเราก็พยายามจะผูกปนโตเหมือนกัน แตการผูกปนโตก็มีปญหาบาง 
เพราะถาเปนชวงราคาลง ตนทุนเราจะสูง ปท่ีผานมา บริษัทจะผูกปนโตแลว แตไมเปนไปตามท่ี
ต้ังใจไว ขณะน้ีบริษัทไดจัดทําขั้นตอนการทํางาน (work flow) เพ่ือควบคุมคุณภาพในการซ้ือ
ถาน ใหไดมากท่ีสุด แตบางคร้ังก็ควบคุมไดยาก เชน การเกิดฝนตกหนัก 

 
ไมมีผูใดเสนอเพ่ิมเติม ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีเขารวมประชุมในวันน้ี และขอใหผูถือหุนสงบัตร

ลงคะแนนคืนใหกับเจาหนาท่ี และปดประชุมเวลา 15.00 น. 
 

 
 (พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย) 

ประธานท่ีประชุม 

 
ลงชื่อ...................................................ผูบันทึก 
            (คุณจรัสศรี  เทียนทิพศิริ) 
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สารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกันดานการรับความชวยเหลือทางการเงินของ 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการทํารายการที่เก่ียวโยง
กัน ประเภทรับความชวยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่มีความเก่ียวโยงกัน มีรายละเอียดการเขาทํารายการ ดังนี้ 
 

1. วัน เดือน ปที่เกิดรายการ 
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกันประเภทรับความชวยเหลือทางการเงินจาก
บคุคลที่มีความเก่ียวโยงกัน จํานวนรวมทั้งส้ิน 820,000,000 บาท เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  
1) วงเงินกูยืมจํานวนรวม 350,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.60 ตอป ซึ่งจัดทําเปนต๋ัวสัญญา

ใชเงินโดยจะขยายระยะเวลาการใชวงเงินจากเดิม ที่จะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2558  เปนวันที่
30 กันยายน 2560 และ  

2) วงเงินกูยืมจํานวนรวม 125,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.60 ตอป ซึ่งจัดทําเปนต๋ัวสัญญา
ใชเงินโดยจะขยายระยะเวลาการใชวงเงินจากเดิม ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ตุลาคม 2558  เปนวันที่ 
30 กันยายน 2560 

3) วงเงินกูยืมจํานวนรวม 345,000,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.70 ตอป ซึ่งจัดทําเปนต๋ัวสัญญา
ใชเงินโดยมีระยะเวลาใชวงเงินต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

ทั้งนี้ บริษัทอาจชําระคืนเงินกูยืมขางตนกอนกําหนดไดหากมีสภาพคลองเพียงพอ 
 

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

 
3. ความสัมพันธระหวางกัน 

- บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัท อะธีนโฮลด้ิงสจํากัด รอยละ 99.99 ซึ่ง
บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยถือหุนรอยละ 88.68  
 

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
4.1 ลักษณะของการรับความชวยเหลือทางการเงิน: บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)ใหวงเงิน

กูยืมจํานวนรวม 820 ลานบาทเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีตาง ๆ โดยจัดทําเปนต๋ัว
สัญญาใชเงิน วงเงิน 350 ลานบาท และ 125 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.60 ตอป สวนวงเงิน 
345 ลานบาท คิดอตัราดอกเบี้ยรอยละ 4.70 ตอปกําหนดการคืนเงินตนและดอกเบ้ียแก TTA เม่ือ TTA มี
การทวงถามโดยบริษัทสามารถคืนเงินกูกอนครบกําหนดได 

4.2 ระยะเวลาการใชวงเงิน:  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 
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5 มูลคารวมและเกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคารวมของรายการ 
ดอกเบี้ยจายที่จะเกิดขึ้นจากการทํารายการในคร้ังนี้ 
1. วงเงิน 350 ลานบาท (1 ต.ค. 58- 30 ก.ย. 60) 

(350 ลานบาท X อัตราดอกเบี้ย 4.60% X 731 / 365 วัน) 32,244,110 บาท 
(ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันที่ 29 มกราคม 2557 ไดมี
การอนุมัติการใชวงเงินจํานวน 350 ลานบาทดังกลาวขางตน ระหวางวันที่ 
1 ต.ค. 56 – 30 ก.ย. 58 ไปเปนที่เรียบรอยแลว) 

2. วงเงิน 125 ลานบาท (1 พ.ย. 58- 30 ก.ย. 60) มีรายละเอียดดังนี้  
(125  ลานบาท X อัตราดอกเบี้ย 4.60% X 700 / 365 วัน) 11,027,397 บาท 

3. วงเงิน 345 ลานบาท (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 60) 
(345 ลานบาท X อัตราดอกเบี้ย 4.70% X 731 / 365 วัน) 32,474,425 บาท 
รวมดอกเบ้ียจาย 75,745,932 บาท 

มูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ณ 31 มีนาคม 2558 170,022,435 บาท 
ขนาดรายการของเงินกูยืมจาก TTA  44.55% ของ NTA 

 
6 ช่ือของบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน 

ชื่อ-สกุลบุคคลที่เก่ียวโยง 
บริษัทที่เก่ียวโยง 

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส 
1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ กรรมการ 
2. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ กรรมการ กรรมการ 

 
7 การเขารวมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

- กรรมการตามขอ 6. ไมไดเขารวมประชุมและไมไดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการ
พิจารณาวาระดังกลาว 
 

8 ลักษณะและขอบเขตสวนไดเสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเขาทํารายการ 
- รายการดังกลาวมีมูลคาเทากับ 75.75 ลานบาท และคิดเปน 44.55% ของ NTA ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2558 ซึ่งมีขนาด >20 ลานบาท และ >3% ของ NTA เขาขายรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะ 
กรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เก่ียวโยงกันประเภทรายการรับความชวยเหลือทางการเงิน โดยบริษัทตองขออนุมัติการเขาทํา
รายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปดเผยรายการดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุ    สมผลของรายการ
และความเปนธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการตอผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติการทํารายการ 
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- ทั้งนี้ เม่ือคํานวณรวมกับขนาดรายการในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา (บริษัทรับบริการวางระบบ
สารสนเทศเครือขายรวมกัน (IT Co-Location) จาก TTA) โดยมีมูลคารายการที่เก่ียวโยงกันรวมประมาณ 
0.99 ลานบาท จะทําใหมี มูลคาของรายการเก่ียวโยงรวม เทากับ 76.74 ลานบาท และคิดเปน 45.13%

ของ NTA ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558  ซึ่งมีขนาด >20 ลานบาท และ >3% ของ NTA  ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อใหอนุมัติการเขาทํารายการรับความชวยเหลือทาง
การเงิน ซึ่งการอนุมัติดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 
ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมนับสวนของผูถือหุน
ที่มีสวนไดเสีย นอกจากนี้บริษัทฯ ตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตุสมผลของรายการและความเปนธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการตอผูถือหุนของบริษัทฯเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการ 
 

9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเขาทาํรายการ 
- คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนแกบริษัท 
เนื่องจาก บริษัทนํามาใชเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจและชําระหน้ีใหกับ
เจาหนี้ตางๆ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกูยืมจาก TTA ในครั้งนี้ตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยปกติในตลาดที่บริษัท
กูยืมเงินกับสถาบันการเงินอื่นและไมตองใชทรัพยสินเพื่อเปนหลักประกัน รวมท้ังไมมีคาธรรมเนียมการกูยืม 
 

10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
- ไมมี - 
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สรุปขอมูลบริษัท ยนูิค ไมนิ่ง เซอรวสิเซส จํากัด (มหาชน) 
 

สารสนเทศเก่ียวกับการเขาทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพ่ิมเติม)  
ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันขอ 20 
 

 
เรื่อง หนา 

1. ขอมูลบริษัทและการดําเนินธุรกิจโดยสรุป 15 
2. รายชื่อผูบริหารและรายชื่อผูถือหุน 10 รายแรกณวันที่ปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุน 
18

3. รายการระหวางกันในป 2557และงวด 3เดือนส้ินสุดวันที่ 31
มีนาคม 2558 

20

4. ตารางสรุปงบการเงินสาหรับปส้ินสุดณวันที่ 30กันยายน 
2556 – 2557และงวด 3เดือนส้ินสุดณวันที่31ธันวาคม 2557 
และ31มีนาคม 2558 

21

5. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย 

26

6. รายชื่อและจํานวนหุนของบุคคลที่เก่ียวโยงกันและ/หรือผูถือ
หุนที่มีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

33
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1. ขอมูลบริษัทและการดําเนินธุรกิจโดยสรุป 
  บริษัทยูนิค ไมนิ่งเซอรวิสเซสจํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UMS”) กอต้ังโดยบริษัทยูนิคแกสแอนดปโตรเคมีคัลส
จํากัด (มหาชน)(UGP) และนายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ ซึ่งถือหุนรอยละ 51 และ 49 ตามลําดับ ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท
ขึ้นเม่ือวันที่17 มีนาคม 2537ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 1 ลานบาท และเขาจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ  
คร้ังแรกเมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2547โดยเร่ิมตนประกอบธุรกิจการนําเขาถานหินคุณภาพดีจากตางประเทศ และจัด
จําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆภายในประเทศ เนื่องจากผูบริหารเล็งเห็นถึงโอกาสและแนวโนมการเติบโตที่
ดีของอุตสาหกรรมถานหิน เนื่องจากมีปจจัยสนับสนุนหลายประการ ไดแก ผลิตภัณฑถานหินเปนเช้ือเพลิงที่มีราคาตํ่าและมี
ปริมาณสํารองมากเม่ือเปรียบเทียบกับน้ํามันเตาและกาซธรรมชาติ ประกอบกับประสบการณของผูบริหารในอุตสาหกรรม
พลังงานที่ผานมา  
 
พัฒนาการสําคัญของบริษัท 
ตุลาคม 2552 บริษัทอะธีน โฮลดิ้งส จํากัดซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทโทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) หรือ TTA 

ถือหุนอยูรอยละ 99.99 ไดเขาทํารายการซื้อหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนของบริษัทจากผูถือหุน
รายใหญสองรายคือ นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร และนายชัยวัฒน เครือชะเอม ในจํานวน 52,858,520 
หุน และ 20,790,646 หุนตามลําดับ คิดเปนจํานวนรวมทั้งส้ินรอยละ 48.46 ของทุนชําระแลวของบริษัท
ในราคา 23 บาทตอหุน และซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯจากนายชัยวัฒน เครือชะเอม จํานวน 3,222,100 
หนวย คิดเปนรอยละ 5.55 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือของบริษัทในราคา 14.6579 บาทตอ
หนวย สงผลใหบริษัท TTA เปนผูถือใหญของบริษัท 

ธันวาคม 2552 บริษัทอะธีน โฮลดิ้งส จํากัด ไดทําการเสนอซ้ือหลักทรัพยเสร็จส้ิน โดยถือหุนทั้งหมดจํานวน136,083,041 
หุน หรือรอยละ 89.55 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนจํานวน 
56,453,219หนวย หรือรอยละ 37.41 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

มกราคม 2554 บริษัท ยูเอ็มเอส พอรท เซอรวิสเซส จํากัด ไดรับการขึ้นทะเบียนรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 
อยางเปนทางการเม่ือวันที่ 27 มกราคม 2554  

สิงหาคม 2554 บริษัทไดรับคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรม ใหเปนบริษัทที่ผานเกณฑอุตสาหกรรมสีเขียวหรือ Green 
Industry และไดรับ “ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับที่2 เพื่อรับรองวา บริษัทมีการดําเนินกิจกรรม
เพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดสําเร็จตามความมุงม่ันที่ต้ังไว 

กันยายน 2554 บริษัทยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 110 ลานบาท (ชําระเต็มมูลคา) 
ธันวาคม 2554 บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด ไดเปล่ียนช่ือบริษัทเปน บริษัท ยูเอ็มเอส ลอจิสติกส แมเนจเมนท 

จาํกัด 
มกราคม 2557 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหแกไขขอบังคับบริษัท ขอที่ 44 เร่ือง รอบปบัญชีของบริษัท  
 จากเดิม ขอ 44 รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันที่ 1 ตุลาคมและส้ินสุดลงในวันที่ 30 กันยายน ของทุกป 

แกไขใหม ขอ 44 รอบปบัญชีของบริษัทเร่ิมตนในวันที่ 1 มกราคมและส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 
มิถุนายน 2557 บจ. ยูเอ็มเอส  ลอจิสติกส แมเนจเมนท ไดเปล่ียนช่ือเปน บจ. ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวช่ัน  เพื่อดําเนินธุรกิจนําเขา

และจัดจําหนายปุย  และวัสดุทางการเกษตร 
 บจ. ยูเอ็มเอส ขนสง ไดเปล่ียนช่ือเปน บจ. ยูเอ็มเอส  เพลเลท เอ็นเนอรย่ี เพื่อขยายธุรกิจไปยังเช้ือเพลิงชีวมวล 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
บริษัทประกอบธุรกิจการนําเขาถานหินคุณภาพดี มีคาพลังงานความรอนปานกลาง และมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมนอย โดยนําเขาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจัดจําหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกลเคียง บริษัทมีอุตสาหกรรมที่เปน
เป าหมายห ลัก  คื อ  อุ ตสาหกร รมอาหา ร  อุ ตสาหกร รมกระดาษ  และอุ ตสาหกร รม ส่ิ งทอ  โ ดยบ ริษั ท มี 
กลยุทธนําถานหินดังกลาวมาทําการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพเพื่อใหถานหินมีคุณภาพตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรม
ของหมอไอน้ําของแตละโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ี บริษัทยังเขารวมประมูลขายถานหินใหกับบริษัทเอกชนใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาที่มีการประมูลจัดซื้อถานหินอีกดวย บริษัทถือหุนในบริษัทยอย 4 บริษัท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวช่ัน จํากัด(เดิม: บริษัท ยูเอ็มเอส ลอจิสติกสแมแนจเมนท จํากัด) จดทะเบียนจัดต้ังวันที่ 

20 ตุลาคม 2549 ปจจุบันดําเนินธุรกิจดานนําเขาและจําหนาย  ปุยเคมี  ปุยอินทรีย  และวัสดุทางการเกษตรทุกชนิด 
 

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอรจํากัดจดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2550 ดําเนินธุรกิจดานการขนสงและ     
ขนถายทางน้ํา ไดแก การขนสงทางเรือขนาดประมาณ 2,000-2,500 ตันตอลํา ปจจุบัน บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอรจํากัดมีเรือ
ลําเลียงทั้งส้ิน 10 ลํา  

 

บริษัท ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอรย่ี จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด)จดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันที่ 24 
มกราคม 2550 ดําเนินธุรกิจดานการขนสงและขนถายทางบก ไดแก การขนสงโดยรถบรรทุก รวมทั้งเปนผูจําหนาย  และ
สงออกเชื้อเพลิงชีวมวลทุกชนิด 

 

บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด จดทะเบียนจัดต้ังเม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ดําเนินธุรกิจทาเทียบเรือที่
อําเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา โดยไดรับรายไดเปนคาบริการผานทา ซึ่งมีสินคาไดแก ถานหิน ปูนเม็ด แรเหล็ก เปนตน  

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 

บจ. ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น 
ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท 
(ทุนชําระแลว 5 ลานบาท) 

บจ. ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอร
ยี่ทุนจดทะเบียน 18 ลานบาท 

(ชําระเต็มมูลคา) 

บจ. ยูเอ็มเอส ไลทเตอร  
ทุนจดทะเบียน 110ลานบาท 

(ชําระเต็มมูลคา) 

บจ. ยูเอ็มเอส พอรต  เซอรวิสเซส 
ทุนจดทะเบียน 18 ลานบาท 

(ชําระเต็มมูลคา) 

บมจ. ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส 
ทุนจดทะเบียน(ชําระแลว) 76.73 ลานบาท 

(ณ 10 ก.ค. 58) 

บจ.อะธีน โฮลด้ิงส  
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 100 ลานบาท  

(ณ 10 ก.ค. 258) 

88.68% 

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,821.64 ลานบาท 

(ณ 8 ก.ค. 58) 
 

99.99% 
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โครงสรางรายได  
 

ประเภทของ
รายได 

2555 
(ตค.54-กย.55) 

2556 
(ตค.55-กย.56) 

2557 
(ตค.56-กย.57) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดจากการขาย 3,397.73 98.08 1,905.72 98.43 1,005.97 96.60 
รายไดบริการ 29.92 0.86 25.34 1.31 32.50 3.12 
รายไดอื่น 36.42 1.06 4.98 0.26 2.95 0.28 
รวม 3,464.07 100.00 1,936.04 100.00 1,041.43 100.00 

 
 

ประเภทของ
รายได 

2557 
(ตค.57-ธค.57) 

2558 
(มค.58-มีค.58) 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดจากการขาย  104.10  92.08  180.68  95.25 
รายไดบริการ  8.42  7.45  8.08  4.26 
รายไดอื่น  0.53  0.47  0.94  0.49 
รวม  113.05  100.00  189.69  100.00 
หมายเหตุ: ตัวเลขมีการปดเศษทศนิยม 
 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
บริษัทมีเปาหมายในการเปนผูนําการขายถานหินสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศ

ไทย โดยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีในการใชถานหินที่มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมภายในประเทศมาประยุกตใช 
พรอมกับการคัดเลือกถานหินที่มีคุณภาพดี ตรงกับความตองการของโรงงานอุตสาหกรรม และมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
นอย โดยการขยายฐานลูกคาไปในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใชน้ํามันเตาและเช้ือเพลิงประเภทกาซใหเปล่ียนมาใช
ถานหินแทนโดยนําจุดเดนของถานหินที่มีตนทุนการใชงานท่ีตํ่ากวาเช้ือเพลิงอื่นและการใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองของ
การใชถานหินเปนกลยุทธในการขยายฐานลูกคา รวมทั้งเนนการกระจายความเส่ียงทางดานรายไดของบริษัทโดยไมพึ่งพา
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเพียงตลาดเดียว แตจะเนนการขยายตลาดไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็ก และกระจายไปยังหลายอุตสาหกรรมเพื่อลดความเส่ียงจากการท่ีอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบ
จากวัฏจักรของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายขยายการดําเนินงานดานการขนสงทางนํ้า และทาเทียบเรือ ซึ่งเปน
ธุรกิจเก่ียวเนื่องกับการขายถานหินของบริษัท เพื่อใหบริษัทมีฐานรายไดเติบโตอยางม่ันคง  
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2 รายชื่อผูบริหารและรายช่ือผูถือหุน 10 รายแรกณวันที่ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 
 รายชื่อกลุมผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 29 มิถุนายน2558 แสดงดังตารางดานลาง 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล / ช่ือบริษัท จํานวนหุน รอยละ 

1 บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด 136,083,041 88.68 

2 นาย บัญญัติ วุฒิเศรษฐไพบูลย 600,000 0.39 

3 น.ส. อําพร ศรีโพธิ์ทอง 542,200 0.35 

4 นาย สุธี ล่ิมอติบูลย 530,000 0.35 

5 นาย ไพศาล ติยะวานิช 500,000 0.33 

6 NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT 475,000 0.31 

7 นาย คมสรรค หอมสุวรรณ 320,000 0.21 

8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอารจํากัด 256,002 0.17 

9 นาย นิธัช สุมิตร 200,000 0.13 

10 นาย แสงชัย วสุนธรา 200,000 0.13 

11 ผูถือหุนรายอื่น 13,747,821 8.95 

รวม 153,454,064 100.00 

 หมายเหตุ : TTA เปนผูถือหุนในบริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด รอยละ 99.99 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 
1. พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย ประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 
3. นายวิชาย ชื่นสุขสวัสด์ิ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
4. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ  กรรมการ 
5. นายธราธร วงศประศาสตร กรรมการอิสระ 
6. นายเอกวัจน อมรวิวัฒน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8.  พลตํารวจโท คํารบ ปญญาแกว กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามไดแกนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ หรือ นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ ลงลายมือช่ือรวมกับ  

พลตํารวจเอก ดร. ชิดชัย  วรรณสถิตย หรือ นายวิชาย ชื่นสุขสวัสด์ิ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท 
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2.1 คณะผูบริหาร ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

1. นายวิชาย ชื่นสุขสวัสด์ิ กรรมการผูจัดการ 
2. นายพรเทพ เลิศวรธรรม รักษาการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและการ

บริหาร 
3. นายตัน เตา ซัง  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจถานหิน 

  รักษาการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานวิศวกรรมและ
  พัฒนา 

4. น.ส.จรัสศรี เทียนทิพศิริ ผูอํานวยการฝายสํานักเลขานุการ  
5. น.ส.รัชฎาภรณ ดํารงคสินธุ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
6. น.ส.พนมกร พิมพศรี ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด 
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3. รายการระหวางกันในป 2557 และ งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 
บริษัทมีรายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันในรอบระยะเวลา 12 เดือน ป 2557 (ต.ค. 56 – ก.ย. 57) รอบระยะเวลา 3 เดือน ป 2557 (ต.ค. 57-ธ.ค. 57) และ

รอบระยะเวลา 3 เดือน ป 2558(ม.ค. 58 – มี.ค. 58)  
 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ มลูคารายการ 
ป 2557 
(ต.ค. 56  

– ก.ย. 57) 
(บาท) 

มูลคารายการ 
ป 2557 

(ต.ค. 57– ธ.ค. 
57) 

(บาท) 

ยอดคงคาง 
สุทธิ ณ 31 
ธ.ค. 57 
(บาท) 

มูลคารายการ 
ป 2558 

(ม.ค. 58 – มี.ค. 
58) 

(บาท) 
บริษัท โทรี เซนไทยเอ
เยนตชีส จํากัด (มหาชน) 

ถือหุนบริษัท อะธีน โฮลดิ้งส 
จํากัด รอยละ 99.99 ซึ่งบริษัท 
อะธีน โฮลดิ้งส เปนผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท โดยถือหุนรอย
ละ 88.68 

ป 2557 :  

 คาเชาอาคารสํานักงาน อาคาร
อรกานต 

ต.ค.-ธ.ค.:  

 คาบํารุงรักษาระบบเครือขาย 

 เงินกูยืม (ตั๋วสัญญาใชเงิน) 

 ดอกเบี้ยจาย 

  
437,400 

 
 

165,000 
4,058,082 

 
145,800 

 
 

353,100 
350,000,000 

1,367,397 

 
437,400 

 
 

165,000 
125,000,000 

4,545,178 

ป 2557 

 คาเชาอาคาร สํานักงาน 
อาคารอรกานต 

 คาบํารุงรักษาระบบเครือขาย 

 ดอกเบี้ยจาย 

 
1,020,600 

 
869,012 

16,100,000 
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4. ตารางสรุปงบการเงินสาหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 – 2557 และงวด 3 เดือน ส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2558 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 

สอบทาน 
(ปรับปรุงใหม) 

สอบทาน สอบทาน สอบทาน 

30 กันยายน 2556 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

(หนวย:ลานบาท)         
สินทรัพย         
สินทรัพยหมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  47.78  2.11  111.97 8.64  90.05 7.29  85.47 6.57 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  487.94  21.58  60.59 4.67  66.84 5.41  119.54 9.19 
ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน  -  -  - -  - -  - - 
สินคาคงเหลือ  846.40  37.44  307.97 23.75  275.97 22.35  305.69 23.49 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  1.08  0.05  1.12 0.09  1.00 0.08  4.20 0.32 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,383.19 61.18%  481.65 37.15%  433.86 35.14%  514.90 39.57% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน         
เงินลงทุนในบริษัทยอย  -  -  - -  - -  - - 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ  870.29  38.49  805.22 62.10  791.27 64.09  777.35 59.73 
สินทรัพยไมมีตัวตน  6.78  0.30  5.52 0.43  5.21 0.42  4.90 0.38 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  0.67  0.03  4.22 0.33  4.21 0.34  4.21 0.32 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  877.74 38.82  814.97 62.85  800.69 64.86  786.47 60.43 

รวมสินทรัพย  2,260.93 100.00  1,296.62 100.00  1,234.55 100.00  1,301.36 100.00 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน         
หนี้สินหมุนเวียน         
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  1,164.95  51.53  284.04 21.91  253.95 20.57  188.04 14.45 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  218.69  9.67  72.88 5.62  103.67 8.40  35.95 2.76 
เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน  1.39  0.06  1.63 0.13  1.87 0.15  1.96 0.15 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน  350.00  15.48  350.00 26.99  350.00 28.35  475.00 36.50 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด  133.22  5.89  365.28 28.17  326.30 26.43  407.32 31.30 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ  0.88  0.04  0.94 0.07  0.95 0.08  0.97 0.07 
คาใชจายคางจาย  35.66  1.58  9.47 0.73  7.39 0.60  8.44 0.65 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  4.11  0.18  0.81 0.06  0.86 0.07  4.67 0.36 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,908.91 84.43  1,085.05 83.68  1,045.00 84.65  1,122.35 86.24 
หนี้สินไมหมุนเวียน         
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน         
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  1.76  0.08  0.83 0.06  0.58 0.05  0.34 0.03 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  5.26  0.23  3.03 0.23  3.36 0.27  3.75 0.29 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  7.02 0.31  3.86 0.30  3.95 0.32  4.08 0.31 
รวมหนี้สิน  1,915.93 84.74  1,088.91 83.98%  1,048.94 84.97%  1,126.44 86.56% 
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รายการ 

สอบทาน 
(ปรับปรุงใหม) 

สอบทาน สอบทาน สอบทาน 

30 กันยายน 2556 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

สวนของผูถือหุน         
ทุนเรือนหุน         
ทุนจดทะเบียน  76.73  3.39  76.73 5.92  76.73 6.21  76.73 5.90 
ทุนที่ออกและชําระแลว  76.73  3.39  76.73 5.92  76.73 6.21  76.73 5.90 
สวนเกินทุน         
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  241.39  10.68  241.39 18.62  241.39 19.55  241.39 18.55 
กําไร (ขาดทุน)สะสม         
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย  10.50  0.46  10.50 0.81  10.50 0.85  10.50 0.81 
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)  16.38  0.72 -120.90 -9.32 -143.01 -11.58 -153.69 -11.81 
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท  345.00  15.26  207.71 16.02  185.61 15.03  174.92 13.44 
สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - - - - - - - - 
รวมสวนของผูถือหุน  345.00 15.26  207.71 16.02  185.61 15.03  174.92 13.44 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  2,260.93 100.00  1,296.62 100.00  1,234.55 100.00  1,301.36 100.00 
 
งบกําไรขาดทนุ 

รายการ 
(หนวย:ลานบาท) 

สอบทาน 
(ปรับปรุงใหม) 

สอบทาน สอบทาน สอบทาน 

2556 
ต.ค. 55 - ก.ย. 56 

2557 
ต.ค. 56 - ก.ย. 57 

2557/2 
ต.ค. 57 - ธ.ค. 57 

Q1/2558 
ม.ค. 58 - มี.ค. 58 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
รายได                 
รายไดจากการขาย  1,905.72 98.43  1,005.97 96.60  104.10 92.08  180.68 95.25 
รายไดจากการใหบริการ  25.34 1.31  32.50 3.12  8.42 7.45  8.08 4.26 
รายไดอื่น  4.98 0.26  2.95 0.28  0.53 0.47  0.94 0.49 
รวมรายได  1,936.04 100.00  1,041.43 100.00  113.05 100.00  189.69 100.00 
คาใชจายจากการดําเนนิงาน         
ตนทุนขาย  1,843.17 95.20 794.77 76.32 76.81 67.94 144.34 76.09 
ตนทุนการใหบริการ  8.20 0.42  10.15 0.97  2.14 1.90  2.36 1.25 
คาใชจายในการขาย  181.87 9.39  141.90 13.63  12.79 11.31  14.68 7.74 
คาใชจายในการบริหาร  205.21 10.60  156.81 15.06  27.98 24.75  24.05 12.68 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธ ิ  2.98 0.15  5.88 0.56  1.06 0.94  - - 
รวมตนทุนและคาใชจาย  2,241.43 115.77  1,109.51 106.54  120.79 106.84  185.44 97.76 
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล 

-305.39 -15.77 -68.08 -6.54 -7.74 -6.84 4.25 2.24 

ตนทุนทางการเงิน 70.32 3.63 69.20 6.64 14.37 12.71 14.93 7.87 
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รายการ 
(หนวย:ลานบาท) 

สอบทาน 
(ปรับปรุงใหม) 

สอบทาน สอบทาน สอบทาน 

2556 
ต.ค. 55 - ก.ย. 56 

2557 
ต.ค. 56 - ก.ย. 57 

2557/2 
ต.ค. 57 - ธ.ค. 57 

Q1/2558 
ม.ค. 58 - มี.ค. 58 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
ภาษีเงินได 0.02 - - - - - - - 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -375.74 -19.41 -137.28 -13.18 -22.11 -19.55 -10.68 -5.63 
กําไร (ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) -2.45  -0.89  -0.14  -0.07  
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (ลานหุน)* 153.45  153.45  153.45   153.45  
จํานวนหุนสามัญทั้งหมด (ลานหุน) 153.45  153.45  153.45   153.45  

หมายเหตุ: *153,454,064หุน 
 

งบกระแสเงินสด 

รายการ 
สอบทาน สอบทาน สอบทาน สอบทาน

2556 2557 2557/2 Q1/2558 
ต.ค. 55 - ก.ย. 56 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ต.ค. 57 - ธ.ค. 57 ม.ค. 58 - มี.ค. 58 

(หนวย:ลานบาท)         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน         
ขาดทุนสําหรับงวด / ป -375.74 -137.28 -22.11 -10.68 
รายการปรับปรุง     
คาเส่ือมราคา 68.13 59.83 14.50 13.94 
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 1.69 1.26 0.32 0.31 
รายการขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินอาคารและ 7.72 14.94 - - 
ดอกเบี้ยรับ  -0.62 -0.99 -0.17 - 
ตนทุนทางการเงิน 70.32 69.20 14.37 14.93 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 6.29 0.92 1.06 -0.69 
หนี้สูญและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 9.95 2.59 0.66 - 
กลับรายการคาเผ่ือมูลคาสินคาที่ลดลงและสินคา 243.29 -289.17 -12.19 -30.54 
ขาดทุนจากการจําหนายที่ดินอาคาร และอุปกรณ 0.65 0.41 0.54 0.04 
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน - 0.00 - - 
ภาษีเงินได 0.02 - - - 

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน)การดําเนินงานกอนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 

31.71 -278.30 -3.03 -12.70 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง     
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 139.59 425.94 -6.90 -52.68 
สินคาคงเหลือ -3.04 827.60 44.18 0.83 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 13.70 -0.04 0.12 -3.20 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1.02 -3.55 0.01 -0.01 
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)     
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น -30.64 -145.36 29.12 -66.21 
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รายการ 
สอบทาน สอบทาน สอบทาน สอบทาน

2556 2557 2557/2 Q1/2558 
ต.ค. 55 - ก.ย. 56 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ต.ค. 57 - ธ.ค. 57 ม.ค. 58 - มี.ค. 58 

เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน -2.97 0.24 0.23 0.10 
คาใชจายคางจาย -6.06 -23.77 -2.08 1.07 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.28 -3.30 0.05 3.81 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1.36 -2.23 0.33 0.38 
เงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน 144.95 797.22 62.05 -128.60 
รับดอกเบี้ย 0.62 0.99 0.17 - 
จายดอกเบี้ย -71.16 -71.62 -14.37 -14.95 
จายภาษีเงินได -0.42 -0.38 -0.01 -0.03 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 73.99 726.21 47.85 -143.58 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ -36.53 -12.36 -0.47 -0.88 
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 0.32 0.08 - - 
เงินจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน -0.04 - - - 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน -36.25 -12.28 -0.47 -0.88 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
จายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน -0.94 -0.88 -0.23 -0.23 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง -94.49 -686.00 -30.09 -65.91 
รับเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน 350.00 - - 125.00 
รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 132.30 - 120.00 
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว -330.39 -95.15 -38.98 -38.98 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ -75.82 -649.73 -69.30 139.88 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -38.08 64.19 -21.92 -4.58 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดณ วันตนป 81.48 47.78 111.97 90.05 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดณ วันส้ินป 43.40 111.97 90.05 85.47 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย     
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 47.78 111.97 90.05 85.47 
เงินเบิกเกินบัญชี -4.37 - - - 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 43.40 111.97 90.05 85.47 
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อัตราสวนทางการเงิน 

รายการ 
2556 2557 2557/2 Q1/2558 

ต.ค. 55 - ก.ย. 56 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 ต.ค. 57 - ธ.ค. 57 ม.ค. 58 - มี.ค. 58 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)         
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.72 0.44 0.42 0.46 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.26 0.16 0.15 0.18 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.07 0.53 0.23 - 0.47 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 3.66 4.00 6.71 7.82 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 98 90 54 46 
อัตราหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 1.21 1.20 0.76 1.56 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 296 301 476 231 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ 7.75 8.30 4.80 11.25 
ระยะเวลาชําระหน้ี 46 43 75 32 
วงจรเงินสด 348 347 454 245 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 
(Profitability Ratio) 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 4.13 22.49 29.83 22.28 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) -15.81 -6.56 -6.88 2.25 
อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) -19.41 -13.18 -19.55 -5.63 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) -70.51 -49.68 -44.96 -23.71 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) -15.01 -7.72 -6.99 -3.37 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)  -34.50 -9.25 -3.81 1.66
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.77 0.59 0.36 0.60 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน 
(Financial Policy Ratio) 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 5.55 5.24 5.65 6.44 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) 2.05 11.15 4.33 -8.60 
ขอมูลตอหุน (ปรับเปนมูลคาที่ตราไวเทากับ 
0.50 บาท) 
มูลคาหุนตามบัญชี (บาท) 2.25 1.35 1.21 1.14 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิตอหุน  -2.45 -0.89 -0.58* -0.28*

*ปรับใหเปนเต็มปเพื่อการเปรียบเทียบ(Annualized) 
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5. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 
ถานหินเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาของโลกในปจจุบัน และสําหรับประเทศไทย ธุรกิจใหญๆที่ใชเช้ือเพลิง

จากถานหินเปนหลักก็คือการผลิตปูนซีเมนต อีกทั้งถานหินมีราคาถูกเม่ือเทียบกับน้ํามันเตาหรือกาซธรรมชาติทําใหลูกคา
สวนใหญหันมาพิจารณาการใชถานหินมากขึ้นประกอบกับประเทศไทยมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง สงผล
ใหโรงงานอุตสาหกรรมตางๆมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นแต 2 -3 ปหลังราคาตลาดของถานหินลดลงอยางตอเนื่อง เปนผล
ตอเนื่องจากภาวะอุปทานสวนเกิน เนื่องจากการเพิ่มการผลิตเพื่อลดทุนของอินโดนีเซียออสเตรเลียและรัสเซีย ทําใหถานหิน
ที่ผลิตเกินกวาความตองการของตลาดท่ีชะลอตัวโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเปนผูบริโภคถานหินสูงที่สุดของโลก หันมาใชกาซ
ธรรมชาติทดแทนถานหิน อันเน่ืองมาจากประเทศจีนประสบปญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหมของถานหิน 
มลภาวะทางนํ้า ทําใหจีนมีมาตราการดานส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง แตอยางไรก็ตาม   เหมืองในอินโดนีเซียเร่ิมจะมีการลด
การผลิตลง ซึ่งเปนผลมาจากราคาที่ตกตํ่าอยางตอเนื่อง และรัฐบาลเริ่มจํากัดการสงออกถานหิน ทําใหคาดวาราคาจะเร่ิม
ฟนตัวแบบคอยเปนคอยไป คาดวาอุปสงคและอุปทานจะกลับมาสมดุลกันภายในป 2558  และถึงแมวาแผนการใชพลังงาน
ของสหรัฐและจีนเร่ิมจะหันมาใชกาซธรรมชาติทดแทนถานหินเพิ่มขึ้นในอนาคต แตยังตองใชเวลาในการปรับตัว และจีนก็มี
แผนการดําเนินการดานอุตสาหกรรมในอนาคตพยายามเสริมสรางเทคโนโลยีใหสามารถใชพลังงานจากถานหินไดสูงสุด อีก
ทั้งยังมีประเด็นการยกเลิกสิทธิการทําเหมืองถานหิน 214 แหงในอินเดียอาจทําใหตลาดจะมีความกังวลและนําไปสูการ
นําเขาถานหินจากตางประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ถานหินยังเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตกาซสังเคราะห (Synthetic gas) 
โดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี จากปจจัยตางๆท่ีกลาวมานั้นจะทําใหราคาถานหินดีดตัวกลับขึ้นมาอีกคร้ัง  

นอกจากนี้   บริษัทและบริษัทยอยไดทําการเปล่ียนรอบบัญชีจากส้ินสุดเดือนกันยายนเปนส้ินสุดเดือนธันวาคม   
เพื่อใหสอดคลองกับการปดรอบบัญชีของบริษัทแม ไดแก บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

กลุมบริษัทมีรายไดรวมในป  2556 (ต.ค.55-ก.ย.56) 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57) 2557/2 (ต.ค.57-ธ.ค.57) และ Q1/2558  
(ม.ค. – มี.ค. 58) เทากับ 1,936.04 ลานบาท 1,041.43 ลานบาท 113.05 ลานบาท และ 189.69 ลานบาทตามลําดับและมีกําไร
สุทธิเทากับ(375.74)(137.28)  (22.11) และ (10.68) ลานบาทตามลําดับโดยอุตสาหกรรมการจําหนายถานหินในชวงป 2557 
ไดรับผลกระทบจากราคาตลาดของถานหินลดลงตอเนื่องจากปกอน จากภาวะอุปทานสวนเกินเนื่องจากประเทศจีนยังคง
ชะลอการนําเขาถานตามแผนสิ่งแวดลอม ทําใหตลาดยังมีความผันผวนสูงอยูบริษัทจึงชะลอการนําเขาของถานหินเชนกัน    
โดยมุงเนนระบายสินคาในสตอกเกาสําหรับชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2557 บริษัทไดบริหารจัดการถานในสตอกเกาไดใน
ระดับที่ตองการแลว    จึงไดเร่ิมทยอยนําเขาถานหินจากตางประเทศท่ีทางบริษัทไดคัดสรรถานหินที่มีคุณภาพที่ดีและมีตนทุน
ตํ่ามาขาย  

บริษัทเนนทําการตลาดโดยใชนโยบายในการขยายฐานลูกคาไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กโดย
อาศัยจุดเดนของถานหินในดานราคาของเช้ือเพลิงที่ตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆรวมถึงการที่บริษัทใชกลยุทธการ
คัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินใหเหมาะสมกับหมอไอนํ้าของแตละโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
เผาผลาญเชื้อเพลิงสูงสุดแตในชวงปหลังบริษัทเร่ิมบุกตลาดลูกคากลุมใหญๆที่บริโภคถานหินเปนหลักในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
เชน  ลูกคาการผลิตปูนซีเมนต 
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การประกอบธุรกิจจําหนายถานหินของบริษัทเปนธุรกิจที่จําเปนจะตองใชเงินทุนหมุนเวียนเปนจํานวนมาก เร่ิมต้ังแต
การนําเขาถานหินทางเรือเดินทะเลจํานวน 50,000–55,000 ตันตอคร้ัง ซึ่งถือวาเปนปริมาณท่ีสูง ดังนั้นบริษัทจึงตองจายคา
ระวางเรือและคาถานหินเปนจํานวนมากในแตละคร้ัง นอกจากนี้ บริษัทยังมีความจําเปนที่จะตองเก็บสินคาใหกับลูกคาที่
คลังสินคาเพื่อใหสามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาไดตลอดตามนโยบายในการใหบริการกับลูกคา และสุดทายบริษัทยังมีการให
เครดิตกับลูกคาทั่วไปอีกประมาณ 30-45 วัน ดังนั้นหากบริษัทมียอดขายเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงตองการเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น 
โดยมีวงเงินทุนหมุนเวียนในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมจากธนาคารพาณิชย เชน L/C T/R, P/N, O/D และอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 

 

 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
 เนื่องดวยบริษัทมีการเปล่ียนรอบระยะบัญชีจาก ตุลาคม ถึง กันยายน เปน มกราคม ถึง ธันวาคม งบการเงินที่
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับป 2557 จึงแสดงในชวงเวลาวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับ
ชวงเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเปนการเปรียบเทียบชวงเวลา 3 เดือน และ 12 เดือน จึงทําใหใน
ไตรมาส 1 ป 2558 งบการเงินไดแสดงรอบบัญชีวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2558 เปนชวงเวลา 3 เดือน ดังนั้นเพื่อประโยชน
ตอผูใชงบการเงินในการเปรียบเทียบและการวิเคราะหขอมูลทางการเงินและใหเกิดความเขาใจจึงขอเปรียบเทียบเปนชวง
ระยะเวลาเดียวกันโดยแบงเปน 3 รอบ คือ  
- รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 เทียบกับ ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557) 

รอบ 12 เดือน ระหวาง วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 กับ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2556และ 

- ไตรมาสที่ 4 ป 2557เทียบกับไตรมาส 4 ป 2556 
รอบ 3 เดือน ระหวาง วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กับ วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 

- ไตรมาสที่ 1 ป 2558 เทียบกับไตรมาส 1 ป 2557 
รอบ 3 เดือน ระหวาง วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 กับ วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 
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โดยผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละชวงเวลามีดังตอไปนี้ 
รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 เทียบกับ ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557) 
 

บัญชีทางการเงินที่สําคัญ ต.ค. 55 - ก.ย. 56 ต.ค. 56 - ก.ย. 57 %YoY 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 1,931.06 1,038.47 -46.21% 

รายไดรวม           1,936.04            1,041.43  -46.21% 

กําไรขั้นตน      79.70   233.55  193.04% 

กําไรกอนดอกเบี้ย,ภาษีและคาเส่ือม
ราคา 

-305.39  -68.08  
77.71% 

กําไรสุทธิ -375.74 -137.28  63.46% 

อัตรากําไรขั้นตน 4.13% 22.49% 18.36% 

อัตรากําไรกอนดอกเบี้ย,ภาษีและคา
เส่ือมราคา 

-15.81% -6.56% 9.26% 

อัตรากําไรสุทธิ -19.41% -13.18% 6.22% 

กําไรตอหุน (153,454,064 หุน) -2.45  -0.89 63.46% 

 
ในรอบระยะเวลาต้ังแต 31 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 บริษัทมีรายไดรวม 1,041.43 ลานบาท ขณะที่ใน

รอบระยะเวลาเดียวกันของงวดกอนหนา (31 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556)มีรายไดรวม 1,936.04 ลานบาท หรือลดลง 
46.21% เนื่องจากป 2557 บริษัทไดชะลอการนําเขาถานหินต้ังแตเดือนตุลาคม 2556 โดยเนนการจําหนายถานหินใน
คลังสินคาของบริษัทที่มีอยูเปนจํานวนมาก จึงลดการนําเขาถานหินจากตางประเทศเพราะราคาตลาดท่ีผันผวนเนื่องจาก
อุปทานสวนเกิน และในระหวางปมีการซ้ือถานหินจากผูจําหนายภายในประเทศมาขายเพ่ือรักษาฐานลูกคาบริษัทมีตนทุนขาย
คิดเปน 77.29% ของรายไดรวม เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของงวดกอนหนา ซึ่งบริษัทมีตนทุนขายคิดเปน 95.63%
เนื่องจากในรอบระยะเวลาต้ังแต 31 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 การขายสวนใหญเปนการขายถานหินในคลังสินคาที่
เคยต้ังคาเผ่ือราคาตลาดไวแลวในปกอน จึงไดกลับรายการคาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง จํานวน 289.17 ลานบาท เนื่องจากไดขาย
สินคาที่เคยต้ังคาเผ่ือมูลคาสินคาลดลงไวแลว ในขณะท่ีงวดเดียวกันในงวดกอนหนาไดต้ังคาเผ่ือมูลคาสินคาจํานวน 243.29 
ลานบาท เนื่องจากราคาขายสินคาลดลง  

ในรอบระยะเวลาต้ังแต 31 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารคิดเปน 
28.68% ของรายไดรวม เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของงวดกอนหนามีคาใชจายในการขายและบริหารคิดเปน 
19.99%  ของรายไดรวม เนื่องจากยอดขายท่ีลดลงบริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร 298.71 ลานบาท ขณะที่ในชวงรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดียวกันปกอนหนา จํานวน 387.08 ลานบาท หรือลดลง 22.83%เนื่องจากบริษัทปรับโครงสรางพนักงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับลดคาใชจายตางๆท่ีไมจําเปนออก 

สําหรับผลการดําเนินงานรอบระยะต้ังแตวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557บริษัทมีคาใชจายดานดอกเบี้ย 
69.20 ลานบาท ขณะที่ในชวงรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของงวดกอนหนามี จํานวน 70.32 ลานบาท หรือลดลง 1.60% 
เนื่องจากภาระหนี้ลดลง อยางไรก็ดี บริษัทยังมีผลขาดทุนสุทธิ 137.28 ลานบาท ขณะที่ชวงเดียวกันของปกอนหนามีผลขาดทุน
สุทธิ 375.74 ลานบาท  
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ในรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 22.49 ของ
รายได เทียบกับรอยละ 4.13 ของรายไดในรอบระยะเวลาเดียวกันงวดกอนหนา ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากบริษัท
มีตนทุนขายท่ีลดลงแตอยางไรก็ตาม กําไรขั้นตนที่ไดจากขายจํานวน 233.55 ลานบาท ยังคงไมเพียงพอตอคาใชจายในการ
ขายและบริหาร,ดอกเบี้ยจาย  ทําใหงบการเงินยังมีผลขาดทุนสุทธิ   สงผลใหรอบระยะบัญชีนี้ มีผลขาดทุนสุทธิรอยละ 
13.18 ของรายไดรวม ลดลงจากรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันป 2556 ที่มีผลขาดทุนสุทธิรอยละ 19.41 ของรายไดรวม 

 
ไตรมาสที่ 4 ป 2556 (ต.ค. 56 – ธ.ค. 56)เทียบกับไตรมาสที่ 4 ป 2557 (ต.ค. 57 – ธ.ค. 57) 

บัญชีทางการเงินที่สําคัญ 
ไตรมาส 4 ป 

2556 
ไตรมาส 4 ป 

2557 
%YoY 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 439.48 112.52 -74.40% 

รายไดรวม            446.55              113.05  -74.68% 

กําไรขั้นตน                 66.84                 33.57  -49.78% 

กําไรกอนดอกเบี้ย,ภาษี และคาเส่ือม
ราคา 

-22.48  -7.74  65.57% 

กําไรสุทธิ -40.45  -22.11  45.34% 

อัตรากําไรขั้นตน 15.21% 29.83% 14.62% 

อัตรากําไรกอนดอกเบี้ย,ภาษี และคา
เส่ือมราคา 

-5.11% -6.88% -1.77% 

อัตรากําไรสุทธิ -9.06% -19.56% -10.50% 

กําไรตอหุน (153,454,064 หุน) -0.26  -0.14 45.34% 

 
ในรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ป 2557 บริษัทมีรายไดรวม 113.05 ลานบาท ขณะที่ใน

รอบระยะเวลาเดียวกันของป 2556 มีรายไดรวม 446.55 ลานบาท หรือลดลง 74.68% เนื่องจากบริษัทไดปรับกลยุทธการขาย
ใหม   โดยมุงเนนขายถานคัดขนาดที่กําไรขั้นตนสูงและลดการขายถานขนาด 0-5 มม. ที่อยูในสตอกเกาหลังจากไดขายถาน
ในสตอกเปนจํานวนมากแลว โดยรายไดหลักมาจากการขายถานหินภายในประเทศ ซึ่งเปนลูกคาเดิมของบริษัท ทั้งนี้ รายได
สวนใหญประมาณรอยละ 55มาจากการจําหนายถานหินถานคัดขนาด ดังนั้นปริมาณขายในชวงป 2557 จึงลดลงจากป2556   
นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุจากปจจัยภายนอกอื่นๆ เชน ปญหาวิกฤติการเมืองปลายป 2556 ตอเนื่องถึงป  2557 ภาคการสงออก
ที่ขยายตัวในอัตราตํ่า ภาระหนี้สินตอครัวเรือนที่สูงขึ้น  ทําใหการใชจายของประชาชนลดลง  ปจจัยเหลานี้สงผลใหยอดขาย
ของลูกคาลดลงไมวาจะเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล   อีกทั้งเม็ดเงินอัดฉีดจากรัฐบาลลดลง    เนื่องจากโครงการรับจํานําขาว    สงผลใหนักธุรกิจ
ชะลออการลงทุนเพิ่ม 

ทั้งนี้ บริษัทมีตนทุนขายคิดเปน 69.84% ของรายไดรวมในไตรมาสที่ 4 ป 2557 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลา
เดียวกันของป 2556 มีตนทุนขายคิดเปน 83.45%   เนื่องจากปลายป 2557   ไดมีการนําเขาถานหินในราคาที่ตํ่าลง ทําให
ตนทุนขายในระยะเวลาดังกลาวตํ่าลงเม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2556 
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นอกจากนี้ บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารคิดเปน 36.07% ของรายไดรวมในไตรมาส 4 ป 2557 เปรียบเทียบ
กับรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2556 มีคาใชจายในการขายและบริหารคิดเปน 21.58% ของรายไดรวมเนื่องจากยอดขายท่ี
ลดลงโดยบริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร 40.77 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2557ขณะท่ีในชวงรอบระยะเวลาบัญชี
เดียวกันป 2556 จํานวน 96.39 ลานบาท หรือลดลง 57.70%เนื่องจากบริษัทสามารถลดคาใชจายเฉล่ียตอเดือนไดเปนจํานวน
เงิน 3 ลานบาทโดยการควบคุมรายจายที่ไมจําเปน 

ทั้งนี้บริษัทมีคาใชจายดานดอกเบี้ย 14.37 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2557 ขณะท่ีในชวงรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
ป 2556 จํานวน 17.98 ลานบาท หรือลดลง 20.08% เนื่องจากบริษัทไดมีการทยอยจายเงินตนอยางตอเนื่องตามตารางการ
ชําระกับทางธนาคาร   ทําใหดอกเบี้ยจายลดลง  

ในรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ป 2557 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 29.83 ของ
รายได เทียบกับรอยละ 15.21 ของรายไดในรอบระยะเวลาเดียวกันป 2556 ซึ่งปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากบริหารตนทุนที่ดีขึ้น  
อยางไรก็ตามกําไรขั้นตนที่ไดจากขายจํานวน 33.57 ลานบาท ยังคงไมเพียงพอตอคาใชจายในการขายและบริหาร,ดอกเบี้ย
จาย สงผลใหงบการเงินยังมีผลขาดทุนสุทธิ  22.11 ลานบาทหรือคิดเปนขาดทุนสุทธิรอยละ 19.56 ของรายไดรวม ขณะที่
รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของป 2556    บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 40.45 ลานบาท หรือคิดเปนขาดทุนสุทธิรอยละ 9.06 
ของรายไดรวม 

 
ไตรมาสที่ 1 ป 2557 (ม.ค. 57 – มี.ค. 57) เทียบกับไตรมาสที่ 1ป 2558 (ม.ค. 58 – มี.ค. 58) 
 

บัญชีทางการเงินที่สําคัญ ไตรมาส 1 ป 2557 ไตรมาส 1 ป 2558 %YoY 

รายไดจากการขายและการใหบริการ 248.42 188.76 -24.02% 

รายไดรวม                   249.99                    189.69  -24.12% 

กําไรขั้นตน                     66.31                      42.05  -36.59% 

กําไรกอนดอกเบี้ย,ภาษี และคาเส่ือมราคา -22.36                         4.25  -119.01% 

กําไรสุทธิ -39.62  -10.68  73.04% 

อัตรากําไรขั้นตน 26.69% 22.28% -4.41% 

อัตรากําไรกอนดอกเบี้ย,ภาษี และคาเส่ือมราคา -9.00% 2.25% 11.25% 

อัตรากําไรสุทธิ -15.85% -5.63% 10.22% 

กําไรตอหุน (153,454,064 หุน) -0.26  -0.07  73.04% 

 
ในรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ป 2558 บริษัทมีรายไดรวม 189.69 ลานบาท ขณะที่ใน

รอบระยะเวลาเดียวกันของป 2557 มีรายไดรวม 249.99 ลานบาท หรือลดลง 24.12% เนื่องจากบริษัทไดปรับกลยุทธการขาย
ใหม มุงเนนขายถานคัดขนาดที่กําไรขั้นตนสูงและลดการขายถานขนาด 0-5 มม.  

บริษัทมีตนทุนขายคิดเปน 77.34% ของรายไดรวมในไตรมาสที่ 1 ป  2558 เปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกัน
ของป 2557   มีตนทุนขายคิดเปน 72.85%    แมวาตนทุนขายในไตรมาส 1 ป 2558   จะลดลงเปน 146.71 ลานบาท จาก 
182.12  ลานบาทในรอบระยะเวลาเดียวกันของป 2557เนื่องรายไดรวมที่ลดลงจากเหตุผลที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ ขณะที่ตนทุน
ขายบางรายการเปนตนทุนคงที่   ทําใหการคิดตนทุนขายตอรายไดรวมเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 
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บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารคิดเปน 20.42% ของรายไดรวมในไตรมาสที่ 1 ป  2558  เปรียบเทียบกับรอบ
ระยะเวลาเดียวกันของป 2557 มีคาใชจายในการขายและบริหารคิดเปน 36.09% ของรายไดรวมอยางไรก็ดี เนื่องจากยอดขาย
ที่ลดลงบริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหาร 38.74 ลานบาทในไตรมาสท่ี 1 ป  2558 ขณะที่ในชวงรอบระยะเวลาบัญชี
เดียวกันป 2557 จํานวน 90.22 ลานบาท หรือลดลง  57.07%    เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมรายจายที่ไมจําเปนไดดีขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทมีคาใชจายดานดอกเบี้ย 14.93 ลานบาทในไตรมาสที่ 1 ป  2558 ขณะที่ในชวงรอบระยะเวลาบัญชี
เดียวกันป 2557 จํานวน 17.27 ลานบาท หรือลดลง 13.51% เนื่องจากบริษัทไดมีการทยอยจายเงินตนอยางตอเนื่องตามตาราง
การชําระกับทางธนาคาร ทําใหดอกเบี้ยจายลดลง  

ในรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคมป 2558 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 22.28 ของรายได 
ลดลงจากรอยละ 26.69 ของรายไดในรอบระยะเวลาเดียวกันป 2557 เนื่องจากยอดขายท่ีลดลงจากปจจัยทางเศรษฐกิจ  
อยางไรก็ตาม บริษัทมีกําไรขั้นตนกอนคาใชจายในการขายและการบริหารจํานวน 42.05 ลานบาท แตยังไมเพียงพอตอ
คาใชจายดานดอกเบี้ยจาย  ทําใหงบการเงินยังมีผลขาดทุนสุทธิ 10.68 ลานบาทหรือคิดเปนขาดทุนสุทธิรอยละ 5.63 ของ
รายไดรวมขณะที่รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันของป 2557 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 39.62 ลานบาท หรือคิดเปนขาดทุนสุทธิ
รอยละ 15.85 ของรายไดรวม 

 

 อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน 
สําหรับรอบระยะบัญชี 12 เดือนสําหรับงวด ต.ค. 55 – ก.ย. 56 และต.ค.56-ก.ย.57มีคาเทากับรอยละ (70.51)  

(49.68) ตามลําดับ และรอบระยะบัญชี 3 เดือน สําหรับงวด ต.ค.57-ธ.ค.57 และ ม.ค. – มี.ค. 58 มีคาเทากับรอยละ (44.96) 
และ (23.71) ตามลําดับ โดยบริษัทมีแนวโนมอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนติดลบลดลง ตามผลประกอบการของบริษัทที่ใน
ระยะหลังเร่ิมมีผลขาดทุนสุทธิลดลง 

 

 การวิเคราะหฐานะการเงิน 
สินทรัพย 

สินทรัพยของบริษัทณ วันที่ 30 กันยายน 2556 วันที่ 30 กันยายน 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 มีนาคม 
2558 มีมูลคาเทากับ 2,260.93 ลานบาท 1,296.62 ลานบาท 1,234.55 และ 1,301.36 ลานบาทตามลําดับโดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้  

สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 วันที่ 30 กันยายน 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 
มีนาคม 2558 มีมูลคาเทากับ 1,383.19 ลานบาท 481.65 ลานบาท 433.86 ลานบาท และ 514.90 ลานบาทตามลําดับ 
โดยประมาณรอยละ 60  ของสินทรัพยหมุนเวียน ไดแก สินคาคงเหลือ ขณะท่ีประมาณรอยละ 25 ของสินทรัพยหมุนเวียน 
ไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  อยางไรก็ตาม สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญเนื่องจาก
บริษัทมีนโยบายที่จะระบายสินคาคงคลังอยางตอเนื่อง 

สําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556  วันที่ 30 กันยายน 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
31 มีนาคม 2558 เทากับ 877.74 ลานบาท 814.97 ลานบาท 800.69 ลานบาท และ 786.47 ตามลําดับ โดยสินทรัพยไม
หมุนเวยีนหลักกวารอยละ 95   ไดแก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  
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 สภาพคลอง 
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

วันที่ 30 กันยายน  2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 73.99 ลานบาทในขณะท่ีบริษัทมี
ผลขาดทุนสุทธิ 375.74 ลานบาทบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปนบวก เนื่องจากบริษัทมีการกลับรายการ    คาเผ่ือ
มูลคาสินคาที่ลดลงและลาสมัย 

วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 726.21 ลานบาทในขณะท่ีบริษัทมี 
ผลขาดทุนสุทธิ 137.28 ลานบาทบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปนบวก เปนผลจากลูกหนี้การคาและ

สินคาคงคลังสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับณ วันที่ 30 กันยายน  2556เนื่องจากการระบายสินคาคงเหลือและลูกหนี้การคาลดลง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 47.85 ลานบาทในขณะที่บริษัทมี 
ขาดทุนสุทธิ 22.11 ลานบาทบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปนบวก เนื่องจาก สินคาคงคลังสุทธิลดลงเมื่อ

เทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557เนื่องจากการขายระบายสินคาคงเหลือ 
วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจายไปในกิจกรรมดําเนินงาน 143.58 ลานบาท ในขณะที่บริษัทมี 
ขาดทุนสุทธิ 10.68 ลานบาท บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปนลบ เนื่องจากบริษัทมีการชําระเงินใหแก

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น นอกจากน้ี บริษัทยังมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นอีกดวย 
 

กระแสเงินสดจากการลงทุน 
วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเทากับ36.25 ลานบาทโดยมีรายการหลัก

คือเงินลงทุนซื้อสินทรัพยถาวร 36.53 ลานบาท  
วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเทากับ 12.28 ลานบาทโดยมีรายการ

หลักคือการปรับปรุงอุปกรณและเครื่องจักรที่คลังสินคาจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอยุธยา จํานวน 12.36 ลานบาท 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกระแสเงนิสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเทากับ 0.47 ลานบาทโดยมีรายการหลัก

คือการปรับปรุงเรือ  
วันที่ 31มีนาคม 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเทากับ 0.88 ลานบาท โดยมีรายการเงิน

จายใหกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ เพียงรายการเดียว 
 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 
วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 75.82 ลานบาท โดยมีรายการหลัก 

ไดแก บริษัทมีการชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 94.49 ลานบาท และเงินกูระยะยาว
330.39 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทมีการชดเชยสภาพคลองดวยการกูยืมเงินระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกันเพิ่มขึ้น 350 
ลานบาท  

วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 649.73 ลานบาท โดยมีรายการหลัก 
ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง 686 ลานบาทโดยบางสวนเปนการชําระหน้ีตามปกติ 
และบางสวนเปนผลมาจากการชําระหน้ีหลังการปรับโครงสรางหนี้โดยเงินกูยืมระยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 37.15 
ลานบาท 
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วันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 69.30 ลานบาท โดยมีรายการหลัก 
ไดแก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง 30.09 ลานบาท และเงินกูระยะยาวลดลงสุทธิ 38.98 
ลานบาท ตามเงื่อนไขการชําระเงินกูยืมปกติ 

วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน 139.88 ลานบาท โดยมีรายการหลัก 
ไดแก รับเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกันจํานวน 125 ลานบาท และ รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงินสุทธิจํานวน 81.02 ลานบาท 
 
อัตราสวนสภาพคลอง 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 วันที่ 30 กันยายน 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมี

อัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.72,0.44, 0.42 และ 0.46 เทาตามลําดับและมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 0.26,  
0.16, 0.15 และ 0.18 เทาตามลําดับ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลอง ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันในงวดกอนหนาจากเดิม 
0.72 เทา เปน 0.44 เทา ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากสินทรัพยหมุนเวียนที่ลดลง โดยบริษัทมีการระบายสินคาคงเหลือเปนจํานวน
มาก และหลังจากนั้น บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองที่ไมเปล่ียนแปลงจากเดิมไมมากนัก 

 ธุรกิจของบริษัทมีความตองการเงินทุนหมุนเวียนสูง เนื่องจากบริษัทตองจายคาระวางเรือและคาถานหิน
เปนจํานวนมากในการนําเขาแตละคร้ัง การเก็บสินคาที่คลังสินคาและการใหเครดิตกับลูกคาอีกประมาณ 30-45 วัน โดย
บริษัท มีวงเงิน L/C T/R, P/N, O/D และอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหมีสภาพคลองที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจ 

 

 โครงสรางเงนิทุน 
เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุนณ วันที่ 30 กันยายน 2556 วันที่ 30 กันยายน 2557 และ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558  พบวาบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ5.55 เทา,5.24 
เทา,5.65 เทา และ 6.44 เทา ตามลําดับซึ่งจะเห็นไดวา อัตราสวน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 นี้ไดปรับขึ้นจากงวดกอนหนา
เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย    โดยบริษัทมีการกูยืมเงินระยะส้ันจากบุคคลที่เก่ียวของเพื่อเสริมสภาพคลอง 
และมีสวนของผูถือหุนลดลงจากเดิมจากผลประกอบการขาดทุนอยางตอเนื่อง ตามที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ ซึ่งจะเห็นไดวา
ความผันผวนของราคาถานหินในตลาดโลก แนวโนมการแข็งคาขึ้นของเงินดอลลาสหรัฐ  จากการฟนตัวทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา การปรับตัวลดลงของราคาน้ํามัน ปจจัยเหลานี้สงผลกระทบตอแผนการดําเนินงานในอนาคต บริษัทตองมี
การบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ ทั้งในดานการหาแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม การปองกันความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียนเปนตัวชวยในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น จากจํานวน
คูแขงที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมถานหิน เพื่อใหบริษัทสามารถมีผลการดําเนินงาน และสภาพคลองทางการเงินที่ดีมากขึ้น
กวาเดิม 

 

6. รายชื่อและจํานวนหุนของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผูถือหุนที่มีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

  บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด ซึ่งถือหุนของบริษัทจํานวน 136,083,041 หุน คิดเปนรอยละ 88.68 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไปแลวทั้งหมดตามสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วนัที่ 29 มิถุนายน 2558 
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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

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 

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
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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 
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนท่ี

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 
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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) 
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ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมกอน
เวลาประชุมไดต้ังแตเวลา 12.00 น. ของวันศุกรที่ 25 กันยายน 2558 

บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเปนแบบทั่วไปที่งายและไมซับซอน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังทานแลว  ขอใหผูถือหุนกรุณากรอก
รายละเอียดลงในชองวางของผูที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู
มอบฉันทะ  โดยในการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ทานอาจแสดงความประสงคที่จะออกเสียงลงคะแนน
ในวาระตางๆ วา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ไวในหนังสือมอบฉันทะ  เพื่อใหผูรับมอบฉันทะของทานออกเสียง
ลงคะแนนตามประสงคของทานก็ได 

นอกจากนี้ บริษัท ไดเผยแพรหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุน
ตางประเทศและแตงต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน (แบบ ค) ผูถือหุนสามารถดาวน
โหลดแบบฟอรมการมอบฉันทะดังกลาวไดจากเว็บไซตของบริษัท www.umspcl.com 
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ขั้นตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรที่ 25 กนัยายน 2558 
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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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รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีไดรับการเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 
ช่ือ-สกุล นายเอกวัจน  อมรวิวฒัน 
ตําแหนง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ (ป) 54 ป 
ที่อยู 11/37 ซอยลาดพราว 17 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900                 
การมี/ไมมีสวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุม EGM ครั้งนี ้ ไมมี 
การถือหุนของบริษัท (ณ วันท่ี 29 มิถุนายน 2558) ไมมี 

วันที่ไดรบัการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท วันท่ี 9 เมษายน 2553 
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 สมาคมการบนิธุรกิจแหงเอเซีย Asian Business Aviation Association 

(AsBAA)  
๏ ฝายวิเคราะหหลักทรัพย ธนาคาร บีเอ็นพี พารริบาร ๏ ผจก.ฝายการเงินและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
๏ บมจ. เอเชียนมารีนเซอรวิสส ๏ ผอ.ฝายวาณิชธนกิจ บงล. เอกพัฒน 
๏ ผูจัดการฝายวาณชิธนกิจ บล. ไดวา  ๏ ผจก.ฝายการตลาดตางประเทศ บงล. ธนสยาม  
๏ ฝายบริหารการเงิน  ๏ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
๏ ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบ Duty Free Shopper West, Los Angeles, USA. 

ตําแหนงในกิจการอื่นท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

ตําแหนงในกิจการท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน 
๏ ผูอํานวยการบริหาร ขึ้นตรงตอคณะกรรมการสมาคมฯ สมาคมการบินธุรกิจแหงเอเซีย Asian Business Aviation Association  
๏ ท่ีปรึกษาอาวุโส  และ ผูบริหาร ฝายธุรกิจการบิน บริษัท คอรปอเรท เพอรฟอแมนซ แอดไวเซอร จํากัด 

มีลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
1. การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
2. การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปน้ี กบับริษัท /บริษัทยอย หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 

๏ เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ไมมี 
๏ เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมมี 
๏ มีความสัมพันธทางธุรกิจอยางนัยสําคัญ ไมมี 

คุณสมบัติตองหาม 
๏ ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยซึง่ไดกระทําโดยทุจริต 
๏ ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนกบับริษัทในรอบปท่ีผานมา 
 

  



 

 

1. ชื่
ตําแหนง 
อายุ (ป) 
ที่อยู 
การมี/ไม

การถือหุน

วันที่ไดรบั
การศึกษา

๏ ป ิ
๏ เน
๏ นิ

การอบรม
๏ D
๏ R

ประสบก
๏ ค
๏ น
๏ อุ
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๏ ก
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๏ ส
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ทํ
๏ ค

ตําแหนงใ
๏ ก

- 
- 
- 

 
ตําแหนงใ

๏ ศ
๏ อ
๏  ก
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าร และ ผูอํานวย
าน  สภาทนายค
กรรมการฝายสญั
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ธรุกิจ สถาบันบัณ
ฬาลงกรณมหาวิ

41 

วัดดอน เขตสาท
EGM ครั้งนี ้

กรกฎาคม 254

ระเทศสหรัฐอเม ิ

2005 จาก IOD 
) รุน 11/2010 จ

ญ  
ทย  

ยการสํานักฝกอบ
วาม   
ญญา  

ติ   
วิทยาลัยอสัสัมชั
บกจิการวิทยุ กร

ทางปญญา กระ

ณฑิตพัฒน บริห
วิทยาลัย  

 

ทร กรุงเทพฯ  10
ไมมี 
ไมมี 

47 

ริกา 

าก IOD 

บรมวิชาวาความ

ชัญ 
ระจายเสียงและ 

ะทรวงพาณิชย 

หารศาสตร (นิดา

0120 

ม  แหงสภาทนาย

 วิทยุโทรทัศน  สํ

า) 

ยความ  

สาํนักงานปลัดสํา

เอกสารแน

านักนายกรัฐมน

นบท่ี 9 

นตรี  
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มีลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
1. การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญของบริษัท / บริษัทยอย ไมมี 
2. การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปน้ี กบับริษัท /บริษัทยอย หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 
 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ไมมี 
 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมมี 
 มีความสัมพันธทางธุรกิจอยางนัยสําคัญ ไมมี 

 
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบรหิารในกิจการอื่น ไมมี 
ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
 
คุณสมบัติตองหาม 
1. ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยซึง่ไดกระทําโดยทุจริต 
2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนกบับริษัทในรอบปท่ีผานมา 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) 
--------------------------------- 

เขียนที่  
วันที่ เดือน พ.ศ.   

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

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังนี้ 
           หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 
           หุนบุริมสิทธิ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 
1 ชื่อ อายุ ป อยูบานเลขท่ี  

ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  หรือ 

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

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 1/2558 ในวันศุกรท่ี 25 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารอรกานต  ชั้น  5 หอง
เปอรเซยีน - กลัฟ ออฟ ไทยแลนด เลขท่ี  26/14-15  ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 

หรือ ที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ -   ผูถอืหุนที่มอบฉนัทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ
ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

อากร
แสตมป 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
--------------------------------- 

                                                             
เขียนที่  
วันที่ เดือน พ.ศ.   
 

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

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังนี้ 
           หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 
           หุนบุริมสิทธิ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 
 1 ชื่อ อายุ ป อยูบานเลขท่ี  

ซอย ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย  หรือ 

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

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

 4. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระ อายุ 66  ป  
เลขท่ี 230/57 ซอยตรอกจันทรสะพาน 3 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ 

 5. นายเอกวัจน อมรวิวัฒน กรรมการอิสระ อายุ 54 ป  
อยูบานเลขท่ี 11/37 ซอยลาดพราว 17 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
วิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 ในวนัศุกรที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารอรกานต  ชั้น 5 หองเปอรเซียน - 
กัลฟ ออฟ ไทยแลนด  เลขท่ี  26/14-15  ซอยชิดลม   ถนนเพลินจิต   แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330    
หรือ ที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
 วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 

เมษายน 2558 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

ปดอากร
แสตมป 
20 บาท 
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 วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการทํารายการเกี่ยวโยงดานการรับความชวยเหลือทางดานการเงินจาก
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือ ระบุไวไมชัดเจน  หรือ 
ในกรณีที่ ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ    
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน  ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา

ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด  (มหาชน) 

 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558 ในวันศุกรที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารอรกานต  

ชั้น 5 หองเปอรเซียน - กัลฟ ออฟ ไทยแลนด  เลขที่ 26/14-15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

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

    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

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

    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

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

    (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
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แผนที่สถานที่ประชุม 
 

 
 

อาคารอรกานต  ช้ัน  5 หองเปอรเซียน - กัลฟ ออฟ ไทยแลนด 
เลขที่  26/14-15  ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 
โทร. 02-655-7501-2  โทรสาร. 02-655-1703 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 26/54-55  อาคารอรกานต์  ช้ัน 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี  เขตปทมุวัน  กรุงเทพมหานคร  10330
โทร. 02-655-7501-2 โทรสาร 02-655-7503

www.umspcl.com
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