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      วนัที� 18 กุมภาพนัธ ์2559 
 
เรื�อง  แจง้สทิธกิารจองซื อหุน้สามญัเพิ�มทุน 
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั ยนิูค ไมนิ�ง เซอรว์สิเซส จาํกดั (มหาชน)  

สิ�งที�สง่มาดว้ย 1. หนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน  
 2. ใบจองซื อหุน้ 
 3. เอกสารเพิ�มเตมิประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี�ประสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัช ี

บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านั  น 
 4. แผนที�สถานที�รบัจองซื อหุน้ 
 5. ใบรบัรองการจองซื อหุน้ 

 
ตามที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั  งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 19 มกราคม 2559 ไดม้มีตอินุมตัใิหนํ้าเสนอต่อ 

ที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทเพื�อพจิารณาอนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบรษิัทจํานวนไม่เกนิ 358,059,483 หุ้น  
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right offering) ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดมิต่อ 7 
หุน้สามญัใหม่ (ในกรณีที�มเีศษของหุน้ใหป้ดัทิ ง) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท (หนึ�งบาท) 

ในการนี  บรษิทักําหนดใหว้นัที� 2 กุมภาพนัธ ์2559 เป็นวนักําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธใินการจองซื อและ
ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัตามสดัส่วนจํานวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (Record Date) และให้
รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั  งที�มกีารแกไ้ข
เพิ�มเตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที� 3 กุมภาพนัธ ์2559 และกําหนดวนัจองซื อหุน้สามญัเพิ�มทุน
เป็นวนัที� 29 กุมภาพนัธ ์2559 ถงึวนัที� 04 มนีาคม 2559 รวม 5 วนัทําการ อย่างไรกต็าม การกําหนดสทิธใินการจอง
ซื อและไดร้บัการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน รวมถงึกําหนดวนัจองซื อหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวยงัไม่มคีวามแน่นอนจนกว่าจะไดร้บั
อนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัจงึเรยีนมาเพื�อแจง้สทิธขิองท่านในการจองซื อหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว ตามรายละเอยีดดงันี : 
 
1. ระยะเวลา สถานที�รบัชาํระเงินและส่งเอกสารค่าจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน 

 ระหว่างวนัที� 29 กุมภาพนัธ ์2559 ถงึวนัที� 04 มนีาคม 2559 รวม 5 วนัทาํการ ในระหว่างเวลา  
10.00 น. – 15.00 น. โดยตดิต่อที� ฝา่ยปฏบิตักิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั เลขที� 87/2 

อาคารซอีารซ์ ีทาวเวอร ์ชั  น 18 ออลซซีั �นสเ์พลส ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์0-
2648-1560 (ไม่รบัทางไปรษณียแ์ละโทรสาร)   

ทั  งนี  บรษิทัขอสงวนสทิธใินการตดัสทิธกิารจองซื อ หากไม่ไดร้บัเอกสารการจองซื อหุน้ภายในเวลาที�กําหนด
ไวข้า้งตน้ 

 
2. เอกสารที�ต้องใช้ประกอบการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน 

2.1 ใบจองซื อหุน้ 
2.2 ใบรบัรองการจองซื อหุน้ 
2.3 เงนิค่าจองซื อหุน้ หรอื หลกัฐานการชาํระเงนิ (กรณีเป็นเงนิโอน)  
2.4 เอกสารประกอบการแสดงตน 
 

3. ขั �นตอนและการชาํระเงินค่าจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน 
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 ผู้ถือหุ้นที�ประสงค์จะจองซื อหุ้นสามญัเพิ�มทุนในครั  งนี  โปรดนําเอกสารการจองซื อหุ้นและหลักฐานการ 
ชาํระเงนิมาตดิต่อ ณ สถานที�รบัจองซื อตามที�ระบุในขอ้ 1 ดงันี  :- 

3.1 ใบจองซื�อหุ้น: กรุณากรอกรายละเอยีดใหถู้กต้อง ครบถ้วน และชดัเจน ทั  งนี  ผูถ้อืหุน้ต้องยื�นใบจองซื อ
หุน้ 1 ใบ ต่อใบรบัรองการจองซื อหุน้ 1 ฉบบัเท่านั  น 

3.2 การชาํระเงินค่าจองซื�อ ต้องชาํระครั �งเดียวเตม็จาํนวน: โดยวธิกีารชาํระเงนิมดีงันี  
3.2.1 ชําระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (จ่ายชําระเต็ม

จาํนวน) 
 สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที�มคีวามประสงคท์ี�จะชาํระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 
(มหาชน)สามารถจองซื อได ้ ตั  งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ของวนัที� 29 กุมภาพนัธ ์ 2559 ถงึวนัที� 04 
มนีาคม 2559 โดยผูถ้อืหุน้ต้องใชใ้บนําฝากแบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) 
และกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น พรอ้มระบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 10 หลกั (ตามที�ปรากฏในใบรบัรองสทิธกิารจอง
ซื อหุ้นสามญัเพิ�มทุนฯ) และรหสัอ้างองิเป็นเลขบตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั  และต้องชําระเงนิผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เท่านั  นกรุณาโอนเงนิครั  งเดยีวเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื�อ
บญัช ี “บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อจองซื อหุน้” ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ สาขา ถนนวทิยุ 
เลขที�บญัช ี049-3-14389-9 พรอ้มแนบหลกัฐานการโอนเงนิของธนาคาร  
 กรณีชําระเงนิผ่านระบบ Bill Payment ด้วยเชค็ ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ผู้ถอืหุน้ต้องนําเชค็ 
ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ไปชําระเงนิผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ภายในวนัที� 1 
มนีาคม 2559 เท่านั  น เพื�อทางธนาคารฯ จะเรยีกเกบ็เงนิจากระบบเคลยีริ�งไดท้นัภายในกาํหนดระยะเวลาการ
จองซื อหุน้ 
 3.2.2 ชาํระโดยเชค็, แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดราฟท ์(จ่ายชาํระเตม็จาํนวน) 

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที�ประสงคจ์ะชาํระเงนิค่าจองซื อเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืที�เรยีกว่า "เชค็ธนาคาร") 
หรอื ดร๊าฟท ์สามารถจองซื อไดใ้น วนัที� 29 กุมภาพนัธ ์2559 ถงึวนัที� 01 มนีาคม 2559 ตั  งแต่เวลา 10.00 น. 
– 15.00 น. โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์จะต้องลงวนัที�ไม่เกนิวนัที� 01 มนีาคม 2559 และสามารถ
เรยีกเกบ็เงนิจากสาํนกัหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายในวนัทาํการถดัไปเท่านั  น  

การชาํระเงนิค่าจองซื อเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ใหข้ดีคร่อมสั �งจ่าย “บรษิทัหลกัทรพัย ์เค
ทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อจองซื อหุน้” พรอ้มทั  งเขยีนชื�อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทข์องผูม้สีทิธจิอง
ซื อหุน้เพิ�มทุนที�สามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟทด์ว้ย 
 
ทั  งนี  ผูถ้อืหุน้ที�จองซื อจะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้าม)ี ต่างหากจากจํานวนเงนิค่า
จองซื อหุน้ 
 
3.3 ใบรบัรองการจองซื�อหุ้น: เป็นเอกสารการแจง้สทิธกิารจองซื อหุน้สามญัที�ออกโดยบรษิทั ศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) ซึ�งไดจ้ดัสง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืฉบบันี  
3.4 เอกสารประกอบการแสดงตน: 

3.4.1 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย  
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง กรณีที�ชื�อ/นามสกุลไม่ตรงกบัชื�อ

ใบรบัรองสทิธฯิ ต้องแนบเอกสารแสดงตนที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งออกโดยหน่วยงานราชการมาด้วย เช่น ทะเบยีน
สมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกุล เป็นตน้ 

3.4.2 บุคคลธรรมดาที�มใิช่สญัชาตไิทย 
สาํเนาใบต่างดา้วหรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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3.4.3 นิตบิุคคลที�จดทะเบยีนในประเทศไทย 
สาํเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลที�ออกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายุไม่เกนิ 3 เดอืน  

ก่อนวนัจองซื อ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคลนั  น และประทบัตราสาํคญัของ
นิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง 
(แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3.4.4 นิตบิุคคลที�จดทะเบยีนในต่างประเทศ 
สาํเนาหนงัสอืสาํคญัแสดงการจดัตั  งนิตบิุคคล ฉบบัล่าสดุที�ออกไม่เกนิ 3 เดอืน 

นับจากวันที�คัดสําเนา พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั  น และ
ประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) 
ของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ทั  งนี เอกสารทั  งหมดต้องไดร้บั
การลงลายมอืชื�อโดยเจา้หน้าที�โนตารพีบัลคิ (Notary Public) และรบัรองโดยสถานกงสุลไทย ในกรณีที�มกีาร
มอบอาํนาจให ้Custodian มาใชส้ทิธแิทนผูถ้อืหุน้จะต้องมหีนังสอืมอบอํานาจให ้Custodian ดําเนินการแทน 
1 ฉบบั โดยในใบจองซื อหุน้สามญัเพิ�มทุนและเอกสารประกอบการจองซื อจะลงนาม โดย Custodian และ
จะต้องมหีนังสอืของ Custodian ที�ระบุชื�อผู้มอีํานาจลงนาม พร้อมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนที�ยงัไม่
หมดอายุหรอืเอกสารประกอบการแสดงตนของผูม้อีาํนาจลงนามนั  นอกี 1 ฉบบั 
3.5 หนังสือมอบอาํนาจ: ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที�มอบหมายใหผู้ร้บัมอบอาํนาจมากระทาํการแทน) 

พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้บัและผูม้อบอาํนาจ ซึ�งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
3.6 กรณีผูจ้องซื อประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัเพิ�มทุนไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที� 600 

ตอ้งแนบเอกสารเพิ�มเตมิ ดงันี  
 3.6.1 เอกสารเพิ�มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์ เฉพาะผู้ที�ประสงค์นําหลกัทรพัย์ฝากเขา้

บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์
 3.6.2 แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล 
ทั  งนี หากผูจ้องซื อไม่แนบเอกสารเพิ�มเตมิประกอบการจองซื อ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิี�จะขอใหอ้อกเป็นใบหุน้

ในนามของผูจ้องซื อ 
 

4. วิธีการจดัสรร 
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัที�มรีายชื�อปรากฏในสมุดทะเบยีนรายชื�อผู้ถอืหุน้ ณ วนัที� 2 กุมภาพนัธ ์

2559 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิี
ปิดสมุดทะเบยีนในวนัที� 3 กุมภาพนัธ ์2559  

- ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้นั  น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิจองซื�อหุ้นสามญั
เพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราส่วนที�กาํหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription)  ทั �งนี� สิทธิ
ดงักล่าวจะใช้ได้ไม่เกินรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั�นถืออยู่ โดยผูถ้อืหุน้เดมิที�จอง
ซื อหุน้เกนิกว่าสทิธจิะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที�จองซื อเกนิกว่าสทิธกิต่็อเมื�อมหีุน้ที�เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิที�ไดจ้องซื อตามสทิธคิรบถว้นทั  งหมดแลว้เท่านั  น ทั  งนี  หลกัเกณฑส์าํหรบัการจองซื อหุน้สามญัเพิ�มทุน
เกนิกว่าสทิธมิดีงัต่อไปนี  
กรณีที�มหีุน้เหลอืมากกว่าหุน้ที�จองซื อเกนิกว่าสทิธ ิบรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ที�แสดงความจํานงใน

การจองซื อหุน้เกนิกว่าสทิธแิละชาํระค่าจองซื อหุน้ดงักล่าวทั  งหมดทุกรายตามจํานวนที�แสดงความจํานงขอจองซื อเกนิ
กว่าสทิธิ  ทั  งนี  ผู้ถือหุ้นมีสทิธิจองซื อหุ้นสามัญเพิ�มทุนเกินกว่าสทิธิของตนตามอตัราส่วนที�กําหนดไว้ข้างต้นได ้
(Oversubscription)  ทั  งนี สทิธดิงักล่าวจะใชไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายนั  นถอือยู่  

กรณีที�มหีุน้เหลอืน้อยกว่าหุน้ที�จองซื อเกนิกว่าสทิธ ิ 
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(ก) ผูถ้อืหุน้ที�จองซื อหุน้เกนิกว่าสทิธแิต่ละราย จะไดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ที�
จองซื อเกนิกว่าสทิธริายนั  น ๆ (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นจากการคํานวณให้ปดัเศษของหุ้นนั  นทิ ง) ทั  งนี  
จาํนวนหุน้ที�มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไม่เกนิจาํนวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจองซื อและชาํระค่าจองซื อแลว้ 

(ข) ในกรณีที�ยงัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่อกี ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี�จองซื อเกนิกว่าสทิธแิต่ละ
รายที�ยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูท้ี�จองซื อเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายนั  น (ใน
กรณีที�มเีศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นั  นทิ ง) โดยจาํนวนหุน้ที�มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะ
ไม่เกนิจาํนวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจองซื อและชาํระค่าจองซื อแลว้ ทั  งนี  ใหด้าํเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผู้
ที�จองซื อเกนิกว่าสทิธติามวธิกีารในขอ้ (ข) นี จนกระทั �งไม่มหีุน้เหลอืกจากการจดัสรร  

- การจดัสรรหุน้ที�จองซื อเกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถ้อืหุน้ที�จองซื อ 
หุน้เกนิกว่าสทิธใิด ถอืครองหุน้ของบรษิทัฯ ในลกัษณะที�เพิ�มขึ นจนถงึหรอืขา้มผ่านจุดที�ต้องทําคําเสนอซื อหลกัทรพัย ์
(Tender Offer) ตามที�กาํหนดใน ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ.12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและ
วธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื�อครอบงาํกจิการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรอื ในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนขอ้จํากดั
การถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึ�งปจัจุบนัขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กําหนดใหค้นต่างดา้ว
ถอืหุน้ในบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ที�ออกจาํหน่ายทั  งหมดของบรษิทัฯ  

(ค) ในกรณีที�มีหุ้นสามัญเพิ�มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ข) ข้างต้น บริษัทฯ จะ
ดาํเนินการลดทุนจดทะเบยีนในสว่นที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรในโอกาสต่อไป 
 

5. วิธีการรบัหุ้นสามญั 
ผูจ้องซื อสามารถเลอืกใหบ้รษิทัดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึ�ง ดงัต่อไปนี  
5.1 ในกรณีที�ผูจ้องซื อประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูจ้องซื อ โดยนายทะเบยีน

ของบรษิทั คอื ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ จะดําเนินการส่งมอบใบหุน้ตามจํานวนที�ได้รบัการจดัสรรให้แก่ผู้ไดร้บัการ
จดัสรรหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั ตามชื�อและที�อยู่ที�ระบุไวใ้นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการ
โอนหุน้ในวนัที� 3 กุมภาพนัธ ์2559 หรอื  

5.2 ในกรณีที�ผูจ้องซื อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์แต่ผูจ้อง
ซื อหุน้ไม่มบีญัชซีื อขายหลกัทรพัย ์ กล่าวคอื ผูจ้องซื อหุน้ประสงคท์ี�จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์
สมาชกิเลขที� 600 กรณีนี  บรษิทัจะดําเนินการนําหุน้ที�ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจีาํนวนหุน้ตามจาํนวนที�ผูจ้องซื อที�ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์
สมาชกิเลขที� 600 (โดยต้องแนบเอกสารเพิ�มเตมิตามขอ้ 3.6 มฉิะนั  นแลว้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิี�จะขอใหอ้อกเป็นใบ
หุน้ในนามของผูจ้องซื อ) หรอื 

5.3 ในกรณีที�ผูจ้องซื อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ละผูจ้อง
ซื อหุน้มบีญัชซีื อขายหลกัทรพัยอ์ยู่แลว้ กล่าวคอื ผูจ้องซื อหุน้ประสงคท์ี�จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึ�งผู้
จองซื อหุน้มบีญัชซีื อขายหลกัทรพัยอ์ยู่ โดยชื�อผูจ้องซื อและชื�อเจา้ของบญัชซีื อขายหลกัทรพัยจ์ะต้องเป็นชื�อเดยีวกนั 
มฉิะนั  นแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธทิี�จะดาํเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื อตามขอ้ 5.1 แทน 

 
6.การคืนเงินค่าจองซื�อหุ้น (ถ้ามี)  

6.1 ในกรณีที�ตอ้งมกีารคนืเงนิค่าหุน้สามญัที�จองซื อ สาํหรบัสว่นที�ไม่ไดร้บัการจดัสรรเพิ�มเตมิของผูถ้อืหุน้เดมิ 
ที�ไดจ้องซื อและชาํระเงนิค่าหุน้สามญัที�จองซื อเกนิกว่าสทิธขิองตน หรอืในกรณีที�ต้องมกีารคนืเงนิเนื�องจากผู้
จองซื อปฏบิตัผิดิเงื�อนไขการจองซื อ บรษิทัจะดาํเนินการคนืเงนิค่าหุน้สามญัที�จองซื อโดยไม่มดีอกเบี ยภายใน 
10  วนัทาํการนบัแต่วนัที�ปิดรบัการจองซื อหุน้  เป็นเชค็ขดีคร่อมสั �งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซื อและส่งทาง
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ไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื�อและที�อยู่ที�ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอน
หุน้ในวนัที� 3 กุมภาพนัธ ์2559 

ทั  งนี  ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้กีารส่งเชค็ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหผู้จ้องซื อตามที�อยู่ที�ปรากฏอยู่
ในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุ้นดงักล่าวแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซื อไดร้บัเงนิค่าหุน้ที�จองซื อในส่วนที�ไม่ไดร้บัการจดัสรร
หรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบโดยชอบแลว้ และผูจ้องซื อไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี ยและ/หรอืค่าเสยีหายใด ๆ 
จากบรษิทั หรอืตวัแทนในการรบัจองซื ออกีต่อไป 
6.2 ในกรณีที�ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อเป็นเช็คและไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเนื�องจากผู้จองซื อ
ปฏบิตัผิดิเงื�อนไขการจองซื อ และ/หรอืไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิตามเชค็ที�ชําระค่าจองซื อได ้บรษิทัจะคนืเชค็
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูจ้องซื อหุน้ โดยผูจ้องซื อดงักล่าว ตอ้งตดิต่อขอรบัเชค็จากตวัแทนในการรบัจองซื อ 
 

7. การสละสิทธิจองซื�อ 
 ผูถ้อืหุน้ที�มไิดใ้ชส้ทิธจิองซื อ หรอืมไิดช้ําระเงนิเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ภายในเวลาที�กําหนดไว ้
หรอืไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดไ้ม่ว่าทั  งหมดหรอืบางส่วนตามเวลาที�กําหนด หรอื ผูจ้องซื อกรอกขอ้มูลในใบจองซื อไม่
ชดัเจน หรอืผูถ้อืหุน้ไม่ปฏบิตัติามวธิกีารใดๆ ที�ระบุในหนงัสอืแจง้สทิธกิารจองซื อหุน้อย่างถูกต้อง บรษิทัจะถอืว่าท่าน
สละสทิธกิารจองซื อหุน้ครั  งนี  และบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัสรรหุน้ดงักล่าวต่อไป  
 
8. ข้อมูลสาํคญัอื�นๆ 

• ผูถ้อืหุน้ที�ยื�นความจํานงในการจองซื อหุน้และไดช้ําระเงนิค่าจองซื อแลว้ จะขอยกเลกิการจองซื อหุน้และ
ขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ 

• ผู้ถือหุ้นที�จองซื อจะได้รบัหลกัฐานการรบัจองซื อหุ้นที�ลงชื�อรบัจากเจ้าหน้าที�ผู้รบัจองซื อหุ้น เพื�อเป็น
หลกัฐานในการรบัจองซื อหุ้น โดยผลแห่งการจองซื อจะสมบูรณ์เมื�อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้
เรยีบรอ้ยแลว้ 

• กรณีจาํนวนหุน้ที�ระบุไวใ้นใบจองซื อไม่ตรงกบัจํานวนเงนิที�บรษิทัไดร้บัชําระ บรษิทัขอสงวนสทิธทิี�จะถอื
ตามจาํนวนเงนิที�ไดร้บัชาํระจากการจองซื อเป็นหลกั 

• ชื�อผูจ้องซื อ และชื�อเจา้ของบญัชซีื อขายหลกัทรพัย ์จะต้องเป็นชื�อเดยีวกนั มฉิะนั  นแลว้ บรษิทัขอสงวน
สทิธทิี�จะดาํเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื อแทน 

• โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ที�จะส่งหุ้นไปให้ถูกต้อง  หากระบุผิดหุ้นจะถูกส่งไปที�อื�น ซึ�งบริษัทจะไม่
รบัผดิชอบต่อความล่าชา้ในการตดิตามหุน้คนืหรอือาจสญูหาย 
 

หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที�บรษิัท ยูนิค ไม่นิ�ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
เลขที� 26/54-55 อาคาร อรกานต์ ชั  น 15 ซอยชดิลม ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2655-7501-2 โทรสาร 0-2655-7503-5 ตดิต่อสาํนกัเลขานุการบรษิทั หมายเลขภายใน 704  
 จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
โดยคาํสั �งคณะกรรมการบรษิทั 

 
(นายวชิาย ชื�นสขุสวสัดิ t) 

กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 :  หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน  
 

หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 
 
 

1. ชื�อบริษทัจดทะเบียนที�จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ชื�อบรษิทั    : บรษิทั ยนิูค ไมนิ�ง เซอรว์สิเซส จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 
ชื�อภาษาองักฤษ   : UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED  
ชื�อย่อ    : UMS 
 

2. วนั เดือน ปี และครั �งที�ของการประชุมคณะกรรมการของบริษทัที�มีมติให้จดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั  งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 19 มกราคม 2559 มมีติอนุมตัิให้นําเสนอต่อ 
ที�ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทเพื�อพจิารณาอนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบรษิัทจํานวนไม่เกนิ 358,059,483 หุ้น  
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right offering) ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดมิต่อ 7 
หุน้สามญัใหม่ (ในกรณีที�มเีศษของหุน้ใหป้ดัทิ ง) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท และกําหนดวนัจองซื อและรบัชําระ
เงนิค่าหุน้สามญัเพิ�มทุนในวนัที� 29 กุมภาพนัธ ์2559 ถงึวนัที� 04 มนีาคม 2559  

 

3. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ประเภทของหุน้เพิ�มทุน  : หุน้สามญัที�ออกใหมข่อง บรษิทั ยนิูค ไมนิ�ง เซอรว์สิเซส จาํกดั (มหาชน)  
จาํนวนหุน้ที�จดัสรร  : ไม่เกนิ 358,059,483 หุน้  
อตัราสว่น  : 3 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 7 หุน้ใหม ่(ในกรณีที�มเีศษของหุน้ใหป้ดัทิ ง) 
ราคาเสนอขาย   : 1.00 บาท ต่อหุน้  
ทุนจดทะเบยีน ณ วนัที� 
19 มกราคม 2559 

: 76,727,032 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 153,454,064 หุน้  
มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทุนชาํระแลว้ ณ วนัที� 
19 มกราคม 2559  

: 76,727,032 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 153,454,064 หุน้  
มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทุนที�จะชาํระเพิ�มจาก
การจดัสรรหุน้ในครั  งนี  

: ไม่เกนิ 179,029,741.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวนไม่เกนิ 358,059,483 หุน้  
มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทุนชาํระแลว้ภายหลงั 
การจดัสรรหุน้ในครั  งนี  

: 255,756,773.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 511,513,547 หุน้  
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (ภายใต้สมมตฐิานว่าผูถ้อืหุน้ทุกรายจองซื อหุน้เพิ�มทุน
ตามสทิธเิตม็จาํนวน) 

วธิกีารจดัสรร : จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัที�มรีายชื�อปรากฏในสมุดทะเบยีนรายชื�อผูถ้อืหุน้ ณ 
วนัที� 2 กุมภาพนัธ ์ 2559 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที� 3 กุมภาพนัธ ์
2559  
 

 

ส่วนที� 1 : ข้อมลูการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 
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4.  กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อสิทธิในการจองซื�อหุ้นเพิ�มทุน 

กาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธซิื อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัที�เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอื
หุน้ (Record Date) ในวนัที� 2 กุมภาพนัธ ์2559 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ดว้ยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 3 กุมภาพนัธ ์2559 

 

5. กาํหนดวนัจองซื�อและรบัชาํระเงินค่าหุ้นเพิ�มทุน    

5.1. กาํหนดวนัจองซื�อและรบัชาํระเงินค่าหุ้นเพิ  มทุน 

วนัที� 29 กุมภาพนัธ ์2559 ถงึวนัที� 04 มนีาคม 2559  

  5.2. วิธีการจองซื�อและการชาํระเงินค่าหุ้นเพิ  มทุน 

5.2.1. ผูถ้อืหุน้สามารถจองซื อหุน้เพิ�มทุนได ้ ระหว่างวนัที� 29 กุมภาพนัธ ์ 2559 ถงึวนัที� 04 มนีาคม 2559 
รวม 5 วนัทาํการ ในระหว่างเวลา 10.00 น. – 15.00 น. โดยตดิต่อที� ฝา่ยปฏบิตักิาร บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศ
ไทย) จํากดั เลขที� 87/2 อาคารซอีาร์ซ ีทาวเวอร์ ชั  น 18 ออลซซีั �นสเ์พลส ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์0-2648-1560  

***ไม่รบัทางไปรษณียแ์ละโทรสาร***   
ทั  งนี  บรษิัทขอสงวนสทิธใินการตดัสทิธกิารจองซื อ หากไม่ได้รบัเอกสารการจองซื อหุ้นภายในเวลาที�

กาํหนดไวข้า้งตน้ 
5.2.2. ผูถ้อืหุน้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจองซื อในใบจองซื อหุน้ใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยจะต้อง

ระบุจาํนวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายตอ้งการจองซื อตามสดัสว่นการจองซื อหุน้ตามสทิธติามที�ไดแ้สดงไวใ้นใบรบัรองการ
จองซื อหุน้ พรอ้มลงลายมอืชื�อ หากผูจ้องซื อเป็นนิตบิุคคล จะต้องลงนามโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคลนั  นพรอ้ม
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี และแนบเอกสารประกอบการจองซื อดงัต่อไปนี  

(1)  ใบรบัรองการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน ซึ�งบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จํากดั 
(“ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย”์) ในฐานะนายทะเบยีนของบรษิทั ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้แต่ละราย ซึ�งจะระบุ
จาํนวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถอืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

(2) เอกสารประกอบการแสดงตน 
- ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย : สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรอง
สาํเนาถูกตอ้ง กรณีที�ชื�อ/นามสกุลไม่ตรงกบัชื�อใบรบัรองสทิธฯิ ตอ้งแนบเอกสารแสดงตนที�เกี�ยวขอ้ง 
ซึ�งออกโดยหน่วยงานราชการมาดว้ย เช่น ทะเบยีนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกุล เป็นตน้ 
- ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาที�มใิช่สญัชาตไิทย : สาํเนาใบต่างดา้วหรอืสาํเนา
หนงัสอืเดนิทาง พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
- ผูถ้อืหุน้ประเภทนิตบิุคคลที�จดทะเบยีนในประเทศไทย : สาํเนาหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลที�ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอ์ายุไม่เกนิ 3 เดอืนก่อนวนัจองซื อ พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลง
นามของนิตบิุคคลนั  น และประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจําตวั
ประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีาํนาจลงนามของนิติ
บุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
- ผูถ้อืหุน้ประเภทนิตบิุคคลที�จดทะเบยีนในต่างประเทศ : สาํเนาหนังสอืสาํคญัแสดงการจดัตั  งนิติ
บุคคล ฉบบัล่าสุดที�ออกไม่เกนิ 3 เดอืน นับจากวนัที�คดัสาํเนา พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง
โดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลนั  น และประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนา
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ใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว 
พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง ทั  งนี เอกสารทั  งหมดต้องไดร้บัการลงลายมอืชื�อโดยเจา้หน้าที�โน
ตารีพับลิค (Notary Public) และรับรองโดยสถานกงสุลไทย ในกรณีที�มีการมอบอํานาจให ้
Custodian มาใช้สทิธแิทนผู้ถอืหุ้นจะต้องมหีนังสอืมอบอํานาจให้ Custodian ดําเนินการแทน 1 
ฉบบั โดยในใบจองซื อหุน้สามญัเพิ�มทุนและเอกสารประกอบการจองซื อจะลงนาม โดย Custodian 
และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที�ระบุชื�อผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนที�ยงัไม่หมดอายุหรอืเอกสารประกอบการแสดงตนของผูม้อีาํนาจลงนามนั  นอกี 1 ฉบบั 

 (3) หนังสือมอบอาํนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที�มอบหมายใหผู้ร้บัมอบอาํนาจมาทาํการแทน)  
พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัและผูม้อบอาํนาจ ซึ�งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

5.2.3. ผูถ้อืหุน้ตอ้งนําใบจองซื อและเอกสารประกอบ ตามขอ้ 5.2.2 พรอ้มเงนิค่าจองซื อครั  งเดยีวเตม็ 
จาํนวนที�จองซื อไปยื�นที� ฝา่ยทะเบยีนหุน้ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จํากดั เลขที� 87/2 อาคารซอีรซ์ ีทาว
เวอร ์ชั  น 18 ออลซซีั �นสเ์พลส ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์0-2648-1560 

โดยสามารถชาํระค่าจองซื อไดด้งันี  
 

(1)  กรณีชําระเป็นเงินสดหรือเงินโอนเข้าบญัชีธนาคาร จ่ายชาํระผ่านระบบ Bill Payment ของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (จ่ายชาํระเตม็จาํนวน)  
 สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที�มคีวามประสงคท์ี�จะชาํระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั 
(มหาชน)สามารถจองซื อได ้ ตั  งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ของวนัที� 29 กุมภาพนัธ ์ 2559 ถงึวนัที� 04 
มนีาคม 2559 โดยผูถ้อืหุน้ต้องใชใ้บนําฝากแบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) 
และกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น พรอ้มระบุเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 10 หลกั (ตามที�ปรากฏในใบรบัรองสทิธกิารจอง
ซื อหุ้นสามญัเพิ�มทุนฯ) และรหสัอ้างองิเป็นเลขบตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั  และต้องชําระเงนิผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เท่านั  นกรุณาโอนเงนิครั  งเดยีวเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชื�อ
บญัช ี “บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อจองซื อหุน้” ธนาคาร ไทยพาณิชย ์ สาขา ถนนวทิยุ 
เลขที�บญัช ี049-3-14389-9 พรอ้มแนบหลกัฐานการโอนเงนิของธนาคาร  
(2) กรณีชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ด้วยเช็ค ดรา๊ฟท์ หรือแคชเชียรเ์ชค็ ผู้ถอืหุ้นต้องนําเชค็ 
ดร๊าฟท ์หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ ไปชําระเงนิผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ภายในวนัที� 01 
มนีาคม 2559 เท่านั  น เพื�อทางธนาคารฯ จะเรยีกเกบ็เงนิจากระบบเคลยีริ�งไดท้นัภายในกาํหนดระยะเวลาการ
จองซื อหุน้ 
(3) ชาํระโดยเชค็, แคชเชียรเ์ชค็ หรอื ดราฟท ์(จ่ายชาํระเตม็จาํนวน) 

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที�ประสงคจ์ะชาํระเงนิค่าจองซื อเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ (หรอืที�เรยีกว่า "เชค็ธนาคาร") 
หรอื ดร๊าฟท ์สามารถจองซื อไดใ้น วนัที� 29 กุมภาพนัธ ์2559 ถงึวนัที� 01 มนีาคม 2559 ตั  งแต่เวลา 10.00 น. 
– 15.00 น. โดยเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์จะต้องลงวนัที�ไม่เกนิวนัที� 01 มนีาคม 2559 และสามารถ
เรยีกเกบ็เงนิจากสาํนกัหกับญัชใีนกรุงเทพมหานครไดภ้ายในวนัทาํการถดัไปเท่านั  น  

การชาํระเงนิค่าจองซื อเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟท ์ใหข้ดีคร่อมสั �งจ่าย “บรษิทัหลกัทรพัย ์เค
ทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อจองซื อหุน้” พรอ้มทั  งเขยีนชื�อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทข์องผูม้สีทิธจิอง
ซื อหุน้เพิ�มทุนที�สามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอื ดร๊าฟทด์ว้ย 
 
ทั  งนี  ผูถ้อืหุน้ที�จองซื อจะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้าม)ี ต่างหากจากจํานวนเงนิค่า
จองซื อหุน้ 
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  5.3. การคืนเงินค่าจองซื�อหุ้นและการคืนเชค็ค่าจองซื�อหุ้น   

5.3.1 กรณีที�ผูถ้อืหุน้ที�จองซื อไม่ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย ์เนื�องจากปฏบิตัผิดิเงื�อนไขการจองซื อ และ/
หรือ การไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื อหลกัทรพัย์ตามเชค็ค่าจองซื อหลกัทรพัย์ บริษัทจะคนืเชค็ค่าจองซื อ
หลกัทรพัย์ให้แก่ผูถ้ือหุ้นที�จองซื อที�ไม่ได้รบัการจดัสรรหลกัทรพัย ์ อนัเนื�องมาจากการปฏบิตัผิดิเงื�อนไขการจองซื อ 
และ/หรอื ธนาคารไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าจองซื อหลกัทรพัยต์ามเชค็ค่าจองซื อหลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซื อดงักล่าวต้อง
ตดิต่อขอรบัเชค็จากบรษิทัตามที�อยู่ที�ระบุไวใ้นขอ้ 1 ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสิ นสดุระยะเวลาการจองซื อหลกัทรพัย ์

5.3.2 กรณีผู้ถือหุ้นชําระเงนิเกนิกว่าสทิธทิี�ได้รบั บรษิัทจะคนืเงนิส่วนที�ไม่ได้รบัการจดัสรรโดยไม่มี
ดอกเบี ยหรอืค่าเสยีหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสั �งจ่ายผูจ้องซื อหลกัทรพัยต์ามชื�อที�ระบุไว้ในใบจองซื อ 
และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามที�อยู่ที�ระบุไวใ้นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ภายใน 10 วนัทําการ นับจากวนัสิ นสุดระยะเวลา
การจองซื อหุน้ ทั  งนี  กรณีที�ไม่สามารถคนืเงนิค่าจองใหแ้ก่ผูจ้องซื อหลกัทรพัย์ได้ภายในกําหนดเวลาดงักล่าว บรษิัท
จะต้องชําระดอกเบี ยให้แก่ผู้จองซื อหลกัทรพัย์ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื อ
หลกัทรพัย์ที�ไม่ได้รบัการจดัสรร นับจากวนัที�พ้นกําหนดระยะเวลา 10 วนัทําการ ดงักล่าวจนถึงวันที�ผู้จองซื อ
หลกัทรพัย์ไดร้บัคนืเงนิค่าจองซื อหลกัทรพัยแ์ลว้ อย่างไรกด็ ีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกีารส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซื อ
หลกัทรพัยท์างไปรษณียล์งทะเบยีนตามที�อยู่ที�ระบุในทะเบยีนผูถ้อืหุน้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซื อไดร้บัคนืเงนิค่า
จองซื อแลว้โดยชอบ และผูจ้องซื อจะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี ยหรอืค่าเสยีหายใดๆ อกีต่อไป 

  5.4. วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

ผูจ้องซื อสามารถเลอืกใหบ้รษิทัดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึ�ง ดงัต่อไปนี  
5.4.1. ในกรณีที�ผู้จองซื อประสงคจ์ะขอรบัใบหุ้นสามญั โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูจ้องซื อ นาย

ทะเบยีนของบรษิทั คอื ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะดําเนินการส่งมอบใบหุน้ตามจํานวนที�ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูไ้ดร้บั
การจดัสรรหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั ตามชื�อและที�อยู่ที�ระบุไวใ้นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ภายใน 15 วนัทําการ นับ
จากวนัปิดการจองซื อหุน้ ในกรณีนี  ผูจ้องซื อจะไม่สามารถขายหุน้ที�ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะ
ไดร้บัใบหุน้ ซึ�งอาจจะไดร้บัภายหลงัจากที�หุน้ของบรษิทัไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ทาํการซื อขายในตลาดหลกัทรพัย ์

5.4.2. ในกรณีที�ผูจ้องซื อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้แต่ประสงคจ์ะใช้บรกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
แต่ผูจ้องซื อหุน้ไม่มบีญัชซีื อขายหลกัทรพัย ์ กล่าวคอื ผูจ้องซื อหุ้นประสงคท์ี�จะฝากหุ้นไว้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อก
หลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที� 600 กรณีนี  บรษิทัจะดําเนินการนําหุน้ที�ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ
ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจีํานวนหุน้ตามจํานวนที�ผูจ้องซื อที�ได้รบัการจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผู้
ออกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที� 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซื อภายใน 7 วนัทําการ นับจากวนัปิดการจอง
ซื อหุน้ เมื�อผูท้ี�ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้ ผูท้ี�ไดร้บัจดัสรรหุน้จะต้องถอนหุน้ออกจากบญัช ี600 ดงักล่าว โดย
ตอ้งตดิต่อผ่านบรษิทัหลกัทรพัยท์ั �วไป ซึ�งอาจจะมค่ีาธรรมเนียมในการดําเนินการตามที�ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และ /
หรอื บรษิทัหลกัทรพัยน์ั  นๆ กําหนด ดงันั  นในกรณีนี  ผูท้ี�ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถขายหุน้ที�ไดร้บัการจดัสรรใน
ตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีี�ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้ของบรษิทัทําการซื อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์และผูท้ี�ไดร้บั
จดัสรรหุน้ไดด้าํเนินการถอนหุน้ออกจากบญัช ี600 ดงักล่าวแลว้ 

5.4.3. ในกรณีที�ผูจ้องซื อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์
และผู้จองซื อหุ้นมีบญัชีซื อขายหลกัทรพัย์อยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื อหุ้นประสงค์ที�จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัท
หลกัทรพัยซ์ึ�งผูจ้องซื อหุน้มบีญัชซีื อขายหลกัทรพัย์อยู่ โดยชื�อผูจ้องซื อและชื�อเจา้ของบญัชซีื อขายหลกัทรพัยจ์ะต้อง
เป็นชื�อเดยีวกนั มฉิะนั  นแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธทิี�จะดาํเนินการออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื อตามขอ้ 5.4.1 แทน 

  5.5. อื  นๆ 
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5.5.1 ผูถ้อืหุน้ที�จองซื อจะไดร้บัหลกัฐานการรบัจองซื อหุน้ที�ลงชื�อรบัจากเจา้หน้าที�ผูร้บัจองซื อหุน้ เพื�อ
เป็นหลกัฐานในการรบัจองซื อหุน้ โดยผลแห่งการจองซื อจะสมบูรณ์เมื�อบรษิทัสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดต้ามที�ระบุไวใ้น
ขอ้ 5.2.3 เป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ 

5.5.2. กรณีจาํนวนหุน้ที�ระบุไวใ้นใบจองซื อไม่ตรงกบัจาํนวนเงนิที�บรษิทัไดร้บัชาํระ บรษิทัขอสงวนสทิธิ
ที�จะถอืตามจาํนวนเงนิที�ไดร้บัชาํระจากการจองซื อเป็นหลกั แต่ทั  งนี  จาํนวนเงนิดงักล่าวจะต้องไม่เกนิกว่ามูลค่าหุน้ที�ผู้
ถอืหุน้จองซื อไดร้บัจดัสรรทั  งหมด 

5.5.3 ผูถ้อืหุน้ที�ยื�นความจํานงในการจองซื อหุน้และไดช้ําระเงนิค่าจองซื อแลว้ จะขอยกเลกิการจองซื อ
หุน้และขอรบัเงนิคนืไม่ได ้ทั  งนี  บรษิทัมสีทิธยิกเลกิการจองซื อของผูถ้อืหุน้ที�ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามวธิกีารที�ระบุใน
ขอ้ 5.2 

5.5.4 ผูถ้อืหุน้ที�มไิดใ้ชส้ทิธจิองซื อ หรอืมไิดช้ําระเงนิภายในเวลาที�กําหนดไว ้หรอื เชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ 
หรอื ดร๊าฟท ์ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดไ้ม่ว่าทั  งหมดหรอืบางส่วนตามเวลาที�กําหนด หรอื ผูจ้องซื อกรอกขอ้มูลในใบ
จองซื อไม่ชดัเจน หรอืผูถ้อืหุน้ไม่ปฏบิตัติามวธิกีารใดๆ ที�ระบุในหนังสอืแจง้สทิธกิารจองซื อหุน้อย่างถูกต้อง บรษิทัจะ
ถอืว่าท่านสละสทิธกิารจองซื อหุน้ครั  งนี  

 

6. รายละเอียดวิธีการจดัสรร  

 
- ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถ้ือหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้นั  น ผูถ้ือหุ้นมสีทิธจิองซื อหุน้สามญั

เพิ�มทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนตามอตัราส่วนที�กําหนดไวข้า้งต้นได ้(Oversubscription)  ทั  งนี สทิธดิงักล่าวจะ
ใช้ได้ไม่เกนิร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั  นถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดมิที�จองซื อหุ้นเกนิกว่า
สทิธจิะได้รบัการจดัสรรหุน้ที�จองซื อเกนิกว่าสทิธกิต่็อเมื�อมหีุ้นที�เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นเดมิที�ได้
จองซื อตามสทิธคิรบถ้วนทั  งหมดแลว้เท่านั  น ทั  งนี  หลกัเกณฑส์ําหรบัการจองซื อหุ้นสามญัเพิ�มทุนเกนิกว่า
สทิธมิดีงัต่อไปนี  
กรณีที�มหีุน้เหลอืมากกว่าหุน้ที�จองซื อเกนิกว่าสทิธ ิบรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ที�แสดงความจํานงใน

การจองซื อหุน้เกนิกว่าสทิธแิละชาํระค่าจองซื อหุน้ดงักล่าวทั  งหมดทุกรายตามจํานวนที�แสดงความจํานงขอจองซื อเกนิ
กว่าสทิธ ิ

กรณีที�มหีุน้เหลอืน้อยกว่าหุน้ที�จองซื อเกนิกว่าสทิธ ิ 
(ง) ผูถ้อืหุน้ที�จองซื อหุน้เกนิกว่าสทิธแิต่ละราย จะไดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ที�

จองซื อเกนิกว่าสทิธริายนั  น ๆ (ในกรณีที�มีเศษของหุ้นจากการคํานวณให้ปดัเศษของหุ้นนั  นทิ ง) ทั  งนี  
จาํนวนหุน้ที�มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไม่เกนิจาํนวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจองซื อและชาํระค่าจองซื อแลว้ 

(จ) ในกรณีที�ยงัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่อกี ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี�จองซื อเกนิกว่าสทิธแิต่ละ
รายที�ยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูท้ี�จองซื อเกนิกว่าสทิธแิต่ละรายนั  น (ใน
กรณีที�มเีศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นั  นทิ ง) โดยจาํนวนหุน้ที�มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะ
ไม่เกนิจาํนวนหุนที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจองซื อและชาํระค่าจองซื อแลว้ ทั  งนี  ใหด้าํเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผู้
ที�จองซื อเกนิกว่าสทิธติามวธิกีารในขอ้ (ข) นี จนกระทั �งไม่มหีุน้เหลอืจากการจดัสรร  

- การจดัสรรหุน้ที�จองซื อเกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไม่กว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถ้อืหุน้ที�จองซื อ 
หุน้เกนิกว่าสทิธใิด ถอืครองหุน้ของบรษิทัฯ ในลกัษณะที�เพิ�มขึ นจนถงึหรอืขา้มผ่านจุดที�ต้องทําคําเสนอซื อหลกัทรพัย ์
(Tender Offer) ตามที�กาํหนดใน ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ.12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและ
วธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื�อครอบงาํกจิการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรอื ในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนขอ้จํากดั
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การถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึ�งปจัจุบนัขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กําหนดใหค้นต่างดา้ว
ถอืหุน้ในบรษิทัฯ ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ที�ออกจาํหน่ายทั  งหมดของบรษิทัฯ  

(ฉ) ในกรณีที�มีหุ้นสามัญเพิ�มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ข) ข้างต้น บริษัทฯ จะ
ดาํเนินการลดทุนจดทะเบยีนในสว่นที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรในโอกาสต่อไป 

ตวัอย่างการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�จองเกินสิทธิ 

จาํนวนหุน้สามญัเพิ�มทุนที�เหลอืจากการจองซื อตามสทิธเิท่ากบั 100 หุน้ 
 
การจดัสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที� 1 

 
 
จากการจดัสรรการจองเกนิกว่าสทิธริอบที� 1 จํานวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้ ก. จะไดร้บัจดัสรรเท่ากบั 22.4 หุน้ อย่างไรกต็าม  
ผูถ้อืหุน้ ก. จองซื อเกนิกว่าสทิธเิพยีง 14 หุน้ จงึไดร้บัการจดัสรรเพยีง 14 หุน้ จํานวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้ ข. จะไดร้บัจดัสรร
เท่ากบั 33.4 หุน้โดยเศษ 0.4 หุน้ใหป้ดัทิ ง และไดร้บัการจดัสรรจรงิ 33 หุน้ และจาํนวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้ ค. จะไดร้บัจดัสรร
เท่ากบั 44.4 หุน้โดยเศษ 0.4 หุน้ใหป้ดัทิ ง และไดจ้ดัสรรจรงิ 44 หุน้ ดงันั  น คงเหลอืจาํนวนหุน้ที�ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรร
อกีจาํนวน 9 หุน้โดยจะนํามาจดัสรรต่อในรอบถดัไป เนื�องจากภายหลงัการจดัสรรในรอบแรก ผูถ้อืหุน้ ข. และ ค. ยงัคง
ตอ้งการจองซื อหุน้เกนิสทิธอิกีจาํนวน 7 หุน้ และ 422 หุน้ตามลาํดบั 
อย่างไรกต็าม ผูถื้อหุ้น ค. จองซื�อเกินกว่าสิทธิเกินร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้น ค. ถืออยู่ ดงันั �น ผู้ถือ
หุ้น ค. จะได้รบัการจดัสรรหุ้นส่วนที�เกินกว่าสิทธิไม่เกิน 466 หุ้น 
 
การจดัสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที� 2 

 
 

จากการจดัสรรการจองเกนิกว่าสทิธริอบที� 2 จาํนวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้ ข. จะไดร้บัจดัสรรเท่ากบั 3 หุน้ และจาํนวนหุน้ที�ผูถ้อื
หุน้ ค. จะไดร้บัจดัสรรเท่ากบั 5 หุน้ ดงันั  น คงเหลอืจํานวนหุน้ที�ยงัไม่ไดร้บัการจดัสรรอกีจานวน 1 หุน้ซึ�งในกรณีที�มี
หุน้ คงเหลอืที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บรษิทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้คงเหลอืดงัเช่น 2 รอบแรกจนกระทั �งไม่มหีุน้เหลอืจากการ
จดัสรร 
 
 



13 / 29 

สรปุผลการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน 

 
 

7. วตัถปุระสงคก์ารเพิ�มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที�เพิ�ม   

วตัถุประสงคข์องการเพิ�มทุนในครั  งนี  เพื�อเป็นหนึ�งในแนวทางแกไ้ขปญัหาฐานะการเงนิของบรษิทัฯ เพิ�มเตมิจากแนว
ทางแกไ้ขปญัหาฐานะการเงนิของบรษิทัฯ ที�ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเลขที� UMS./EXS/041-589 ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย เพื�อลดความเสี�ยงที�บรษิทัฯ อาจเขา้ขา่ยถูกเพกิถอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เนื�องจากสว่นของผูถ้อืหุน้
บรษิทัที�มกีารปรบัลดลง จากผลประกอบการที�ขาดทุนต่อเนื�องในช่วงระยะเวลาที�ผ่านมา โดยบรษิทัฯ มแีผนในการนํา
เงนิทุนที�ไดจ้ากการเพิ�มทุนโดยการเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ครั  งนี ไปใชใ้น
การดาํเนินการต่าง ๆ ภายในปี 2559-2560 ดงันี  

1. จาํนวนประมาณ 258 ลา้นบาท เพื�อใชใ้นการชาํระคนืหนี เงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั หนี เงนิกูย้มื
จากสถาบนัการเงนิ และภาระหนี อื�นของบรษิทัฯ ตลอดจนชาํระดอกเบี ยและค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัหนี 
ดงักล่าว 

2. จาํนวนประมาณ 100 ลา้นบาท เพื�อใชใ้นการลงทุนในธุรกจิคา้ปลกีแก๊ส และ/หรอืนํ ามนัเชื อเพลงิ ซึ�ง
บรษิทัฯ อยูใ่นระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ซึ�งหากผลการศกึษาแสดงความไม่คุม้ค่า
ต่อการลงทุนหรอืหากมเีงนิคงเหลอืจากการลงทุนในสว่นที� 2 นี  บรษิทัจะนําเงนิดงักล่าวไปใชใ้นการ
ลงทุนขยายธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืที�ดาํเนินการอยู ่ไดแ้ก่ ธุรกจิถ่านหนิ ธุรกจิท่าเรอื ธุรกจิ
เรอืลาํเลยีง และธุรกจิคลงัสนิคา้และการขนสง่ทางบก ซึ�งบรษิทัฯ อยู่ในระหว่างการศกึษาความเป็นไปได้
ของโครงการ และหากผลการศกึษาแสดงความไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน หรอืหากมเีงนิคงเหลอืจากกการ
ลงทุนในสว่นที� 2 นี  บรษิทัฯ จะนําเงนิดงักล่าวเพื�อใชใ้นการชาํระคนืหนี เงนิกูย้มืจากกจิการที�เกี�ยวขอ้ง
กนั หนี เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิและภาระหนี อื�นของบรษิทัฯ ตลอดจนชาํระดอกเบี ยและค่าใชจ้่ายที�
เกี�ยวขอ้งกบัหนี ดงักล่าว 

3. ในกรณีที�มเีงนิเพิ�มทุนคงเหลอืจากวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิในขอ้ 1 และ 2 บรษิทัจะนําเงนิคงเหลอื
ดงักล่าวเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนทั �วไปในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

 

8. ประโยชน์ที�บริษทัจะได้รบัจากการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 

1. ลดความเสี�ยงที�บรษิทัฯ อาจเขา้ขา่ยถูกเพกิถอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เนื�องจากสว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทั
ที�ปรบัลดลงจนตํ�ากว่าศนูย ์

2. ลดภาระตน้ทุนทางการเงนิ เนื�องจากมกีารชาํระคนืหนี ใหแ้ก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั/สถาบนัการเงนิ 
3. ช่วยใหบ้รษิทัฯ มเีงนิเพยีงพอเพื�อขยายธุรกจิตามวตัถุประสงค ์
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9. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรบัเงินปันผลของหุ้นส่วนที�เพิ�มทุน 

นโยบายเงนิปนัผล  
1. บรษิัทฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลไม่ตํ�ากว่าอตัราร้อยละ 40  ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษี

เงนิได ้และหกัสาํรองตามกฎหมายของบรษิทัฯ ทั  งนี  ต้องไดร้บัการอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิเพื�อการขยายกจิการ    

2. ผูจ้องซื อหุน้เพิ�มทุนครั  งนี จะมสีทิธริบัเงนิปนัผล ตั  งแต่ผูจ้องซื อหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวไดร้บัการจดทะเบยีน
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ แลว้  

3. อื�น ๆ   - ไม่ม-ี  

10. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสาํหรบัใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหุ้นของบริษทั 

-ไม่ม-ี 
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1. ชื�อและสถานที�ตั �งของบริษทั 

ชื�อบรษิทั: บรษิทั ยนิูค ไมนิ�ง เซอรว์สิเซส จาํกดั (มหาชน)  (“บรษิทั” หรอื “UMS”) 
ประเภทธุรกจิ: นําเขา้ถ่านหนิคุณภาพด ีมค่ีาพลงังานความร้อนสูง และมผีลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมน้อย 

เพื�อจดัจาํหน่ายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรม  
ที�ตั  งสาํนกังานใหญ่: 26/54-55 อาคาร อรกานต์ ชั  น 15 ซอยชดิลม ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั  

    กทม.10330  
เลขทะเบยีนบรษิทั: 0107547000095    
โทรศพัท:์  (662) 2655-7501-2  
โทรสาร:  (662) 2655-7503 

  โฮมเพจบรษิทัฯ:    www.umspcl.com  
 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษทั 

ลกัษณะของบริการหลกั 
บรษิัทฯ ประกอบธุรกจิการนําเขา้ถ่านหนิคุณภาพด ีมค่ีาพลงังานความร้อนปานกลาง และมผีลกระทบต่อ

สิ�งแวดล้อมน้อย โดยนําเขา้จากประเทศอนิโดนีเซยีเพื�อจดัจําหน่ายให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมทั  งขนาดใหญ่ ขนาด
กลางและขนาดเลก็ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดักรุงเทพและปรมิณฑลรวมถงึจงัหวดัใกลเ้คยีง บรษิทัฯมี
อุตสาหกรรมที�เป็นเป้าหมายหลกั คอื อุตสาหกรรมอาหารและเครื�องดื�ม อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ�งทอ 
โดยบริษัทฯมีกลยุทธ์นําถ่านหินดงักล่าวมาทําการคดัเลือกและปรบัปรุงคุณภาพเพื�อให้ถ่านหินมีคุณภาพตรงกับ
คุณสมบตัเิชงิวศิวกรรมของหมอ้ไอนํ าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี  บรษิทัฯยงัเขา้ร่วมประมูลขายถ่านหนิ
ใหก้บับรษิทัเอกชนในอุตสาหกรรมปนูซเีมนต ์และอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าที�มกีารประมลูจดัซื อถ่านหนิอกีดว้ย 

 
ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

ถ่านหนิเป็นเชื อเพลงิฟอสซลิซึ�งมปีรมิาณสาํรองอยู่มาก โดยแหล่งถ่านหนิกระจายอยู่ในประเทศต่างๆมากกว่า 
100 ประเทศทั �วโลก ทําใหถ่้านหนิเป็นเชื อเพลงิที�มคีวามมั �นคงสงู ราคามกีารแข่งขนักนัสงู ส่งผลใหม้รีาคาถูกกว่า
เชื อเพลงิชนิดอื�นโดยเฉพาะอย่างยิ�ง ก๊าซธรรมชาตแิละนํ ามนัเตา ถ่านหนิเป็นเชื อเพลงิธรรมชาตชินิดหนึ�งซึ�งมสีถานะ
เป็นของแขง็และมแีร่ธาตุที�สําคญั คอื คารบ์อน โดยทั �วไปแลว้ถ่านหนิจะมสีนํี าตาลเขม้หรอืสดีําและแบ่งไดห้ลาย
ประเภท ถ่านหนิที�มคุีณภาพดทีี�สุด (พจิารณาจากค่าความร้อน ค่าความชื นและปรมิาณกํามะถนั) เรยีงตามลําดบั 
ไดแ้ก่ แอนทราไซต์ บทิูมนิัส ซบับทิูมนิัส และลกิไนต์ บรษิทัฯเน้นการนําเขา้ถ่านหนิประเภทบทิูมนิัสและซบับทิูมนิัส 
เนื�องจากเป็นถ่านหนิที�มคุีณภาพด ีมค่ีาความรอ้นในระดบัปานกลาง มค่ีาความชื นและปรมิาณเถ้าในระดบัที�เหมาะสม 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งมีปริมาณกํามะถันที�ตํ�าเมื�อเทียบกบันํ ามนัเตา (นํ ามนัเตามีปริมาณกํามะถันประมาณ 0.1-3.0 
เปอรเ์ซนต)์ ทาํใหม้มีลภาวะกบัสิ�งแวดลอ้มน้อยมาก สาํหรบัถ่านหนิประเภทแอนทราไซต์ บรษิทัฯไม่ไดนํ้าเขา้ถ่านหนิ
ประเภทนี เนื�องจากมรีาคาสงูกว่ามาก อกีทั  งปรมิาณการใชภ้ายในประเทศมจีํากดัและไม่มแีนวโน้มการขยายตวั ส่วน
ถ่านหนิประเภทลกิไนตเ์ป็นถ่านหนิคุณภาพตํ�าที�สดุ มปีรมิาณกํามะถนัมาก ทําใหม้ผีลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มสงู ดงันั  น
ถ่านหนิประเภทนี จงึไม่เป็นที�นิยมของลกูคา้  

ส่วนที� 2 : ข้อมลูเบื�องต้นของบริษทั 
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มาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่องระบายซึ�งกาํหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมกาํหนดใหซ้ลัเฟอรไ์ดออกไซดท์ี�
ปากปล่องระบายของโรงงานอุตสาหกรรม มค่ีาไม่เกนิ 700 ppm (part per million) ในขณะที�ถ่านหนิของบรษิทัฯ เมื�อ
นําไปใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมและวดัค่าก๊าซที�ปากปล่องระบายไดค่้าซลัเฟอรไ์ดออกไซดไ์ดน้้อยกว่า 100 ppm ดงันั  น
ถ่านหนิที�บรษิทัฯจาํหน่ายจงึไม่ก่อใหเ้กดิปญัหากบัสิ�งแวดลอ้มตามมาตรฐานที�ราชการกาํหนด  

ขั  นตอนในการดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ เริ�มจากนําเข้าถ่านหนิจากประเทศอินโดนีเซียและจําหน่ายให้กบั
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั  งหมดและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางราย 
บรษิทัฯสามารถจดัส่งถ่านหนิใหลู้กคา้ไดท้นัท ี โดยไม่ต้องพกัสนิคา้ที�คลงัสนิคา้ของบรษิทัฯ แต่สาํหรบัลูกคา้โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางบางรายและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กต้องการถ่านหินที�ผ่านกระบวนการคัดเลือก 
ปรบัปรุงคุณภาพและการคดัขนาด โดยในการนําเขา้ถ่านหนิแต่ละครั  ง (50,000–70,000 ตนั) จะมถ่ีานหนิที�มคุีณสมบตัิ
แตกต่างกนัในดา้นค่าความรอ้น ความชื น ปรมิาณขี เถ้า และปรมิาณกํามะถนั ซึ�งบรษิทัฯจําเป็นต้องทําการคดัเลอืก
คุณภาพถ่านหนิก่อน ซึ�งถ่านหนิที�นําเขา้แต่ละประเภทจะมคุีณสมบตัแิตกต่างกนั เช่น ในดา้นค่าความรอ้น ความชื น 
แมว้่าจะมาจากเหมอืงเดยีวกนักต็าม (ถ่านหนิในแต่ละชั  นดนิจะมคุีณสมบตัแิตกต่างกนั เช่น ซบับทิูมนิัส อาจแยก
ออกเป็นหลายชนิด ขึ นอยู่กบัค่าความรอ้น ความชื น ปรมิาณขี เถ้า และปรมิาณกํามะถนั เป็นต้น) หลงัจากนั  นบรษิทัฯ
จงึนําถ่านหนิมาผสมกนัตามสตูรเฉพาะของบรษิทัฯเพื�อใหไ้ดคุ้ณสมบตัติามที�ลูกคา้ต้องการ  และบรษิทัฯจะทําการคดั
ขนาดถ่านหนิเพื�อใหม้คุีณภาพที�เหมาะสมสาํหรบัหมอ้ไอนํ าของโรงงานอุตสาหกรรมหากลูกคา้ต้องการ เนื�องจากหมอ้
ไอนํ ามกีารออกแบบเชงิวศิวกรรมที�แตกต่างกนัออกไป เพื�อใหก้ารเผาผลาญเชื อเพลงิเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากที�สุด 
และบรษิทัฯจะใหบ้รกิารจดัส่งสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ โดยจดัส่งทุกวนัเพื�อความสะดวกในการใชง้านของลูกคา้ และยงัเป็น
การช่วยลดจํานวนถ่านหนิที�จะต้องเกบ็ในโกดงัเกบ็ถ่านหนิของลูกค้าอกีด้วย เนื�องจากลูกคา้หลายรายไม่มสีถานที�
เพยีงพอในการเกบ็ถ่านหนิ 

โดยทั �วไป เชื อเพลงิหลกัที�ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมอียู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ คอื นํ ามนัเตา 
ก๊าซธรรมชาต ิและถ่านหนิ นํ ามนัเตาเป็นแหล่งเชื อเพลงิที�โรงงานอุตสาหกรรมสว่นใหญ่เลอืกใชเ้นื�องจากการจดัหาซื อ
ทําได้สะดวก การใช้งานที�ไม่ยุ่งยากและการบํารุงรกัษาหม้อไอนํ าทําได้ง่าย ส่วนก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะใช้ใน
อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า เนื�องจากมรีาคาถูกกว่านํ ามนัเตา ส่วนการใช้ถ่านหนิ ที�ผ่านมายงัไม่เป็นที�แพร่หลายใน
อุตสาหกรรมต่างๆมากนกั แต่ถ่านหนิมจีุดเด่นในดา้นการเป็นเชื อเพลงิที�มตีน้ทุนตํ�ารวมถงึมแีหล่งสาํรองมากเมื�อเทยีบ
กบันํ ามนัเตาและก๊าซธรรมชาต ิ ดงันั  นในภาวะปจัจุบนัที�โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆจําเป็นต้องลดต้นทุนการผลติเพื�อ
เพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหส้งูขึ น ในหลายอุตสาหกรรมจงึเริ�มพจิารณาการใชถ่้านหนิเป็นทางเลอืกทดแทน
นํ ามนัเตา อย่างไรกต็าม การเปลี�ยนเชื อเพลงิจากนํ ามนัเตาเป็นถ่านหนินั  น แต่ละโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมกีาร
ลงทุนเปลี�ยนหม้อไอนํ าใหม่ด้วย แต่หากมองในระยะยาวแล้ว การลงทุนดงักล่าวจะส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรม
สามารถลดตน้ทุนค่าเชื อเพลงิไดป้ระมาณรอ้ยละ 50 ต่อปี เมื�อเทยีบกบันํ ามนัเตา โดยจากขอ้มูลของบรษิทัฯในอดตีที�
ผ่านมา เมื�อพจิารณารวมถงึผลกระทบทุกดา้น เช่น ดา้นต้นทุนเชื อเพลงิรวมถงึค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานและการ
บํารุงรกัษาหมอ้ไอนํ าแลว้ ลูกคา้มรีะยะเวลาคนืทุนเฉลี�ยประมาณ 9-24 เดอืน ขึ นอยู่กบัปรมิาณการใชถ่้านหนิและ
ประเภทของหมอ้ไอนํ า 

โดยทั �วไปถ่านหนิเป็นเชื อเพลงิที�มตี้นทุนตํ�าที�สุดและนํ ามนัเตามตี้นทุนเชื อเพลงิสูงสุด แต่การใชถ่้านหนิจะมี
ต้นทุนการลงทุนในหม้อไอนํ าสูงกว่านํ ามนัเตาและก๊าซธรรมชาติตามลําดบั เนื�องจากหม้อไอนํ าถ่านหนิมอุีปกรณ์
มากกว่าและมขีนาดใหญ่กว่า และถ่านหนิจะใชง้านได้ยากกว่านํ ามนัเตาและก๊าซธรรมชาติ เนื�องจากการลําเลยีง
เชื อเพลงิที�เป็นของแขง็ต้องใช้คนหรอืรถในการป้อนเชื อเพลงิ ในขณะที�นํ ามนัเตาใช้อุปกรณ์ส่งถ่ายแรงดนัเพื�อให้
ของเหลวเคลื�อนที� สว่นก๊าซธรรมชาตจิะใชว้าวลค์วบคุมความดนัซึ�งมคีวามสะดวกมากกว่า และถ่านหนิจะต้องมโีกดงั
เกบ็ซึ�งใชพ้ื นที�มากกว่าดว้ย  



17 / 29 

ในดา้นการบํารุงรกัษา หมอ้ไอนํ าถ่านหนิจะทําไดย้ากกว่าเชื อเพลงิอื�นเนื�องจากหมอ้ไอนํ ามขีนาดใหญ่ที�สุด มี
อุปกรณ์มากกว่าและทําความสะอาดไดย้ากกว่า ในขณะที�หมอ้ไอนํ านํ ามนัเตา และก๊าซธรรมชาต ิมกีารบํารุงรกัษาที�
ง่ายกว่าเนื�องจากมขีนาดเลก็กว่า 

สว่นผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ก๊าซธรรมชาตเิป็นพลงังานที�สะอาด ไม่มผีลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มทั  งในดา้นก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่น ในขณะที�การใช้นํ ามนัเตาและถ่านหนิจะก่อใหเ้กดิซลัเฟอรไ์ดออกไซดแ์ละฝุ่นมากน้อย
เพยีงใดขึ นกบัประเภทของนํ ามนัเตาและถ่านหนิ 

ปจัจุบนัหมอ้ไอนํ าสาํหรบัการใชถ่้านหนิมเีทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมากขึ น มเีครื�องดกัจบัฝุ่นละอองที�มปีระสทิธภิาพ
มากขึ น เช่น Cyclone, Waste Scrubber และ Filter Bag ทาํใหม้คีวามปลอดภยัต่อสิ�งแวดลอ้มเป็นอย่างมาก  

บรษิทัฯ ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) จาํนวน 2 ฉบบั มี
สาระสาํคญัดงันี   
 

บตัรสง่เสรมิเลขที� 1499(2)/2551 1047(2)/2552 

• ประเภทกจิการ กจิการขนสง่ทางเรอื 
ประเภท 7.2 

บรกิารดา้นขนถ่ายสนิคา้ 
สาํหรบัเรอืเดนิทะเล 

ประเภท 7.1 

• ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้สําหรบั
เครื�องจกัร 

ตามที�คณะกรรมการ 
พจิารณาอนุมตั ิ

ตามที�คณะกรรมการ 
พจิารณาอนุมตั ิ

• ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิี�ไดจ้ากการ
ประกอบกจิการที�ได้รบัการส่งเสรมิ
รวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิ
ลงทุ น  ไม่ ร วม ค่ าที�ดินและทุ น
หมุนเวยีน  

เริ�ม 24 ม.ิย. 2551 
สิ นสดุ 23 ม.ิย. 2559 

เริ�ม 19 ม.ค. 2552 
สิ นสดุ 18 ม.ค. 2560 

• ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องนําเงินปนั
ผลจากกิจการที�ได้รับการส่งเสริม 
ไปรวมคํานวณเพื�อเสยีภาษีเงินได้
นิติบุคคลตลอดระยะเวลาที�ผู้ได้รบั
การส่งเสริมได้รับการยกเว้นภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลนั  น 

เริ�ม 24 ม.ิย. 2551 
สิ นสดุ 23 ม.ิย. 2559 

เริ�ม 19 ม.ค. 2552 
สิ นสดุ 18 ม.ค. 2560 

 

การตลาดและการแข่งขนั 
นโยบายการตลาด 

บรษิทัฯ ทาํแผนการตลาดเชงิรุกโดยใชจุ้ดแขง็ของถ่านหนิซึ�งเป็นพลงังานที�มตีน้ทุนตํ�ากว่าการใชนํ้ ามนัเตา และ
ยงัมีปริมาณสํารองที�มากกว่า ซึ�งบริษัทฯ ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในการเพิ�มฐานลูกค้าในกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ โดยบรษิทัฯ มกีลยุทธก์ารตลาดในดา้นต่างๆ ที�สาํคญั ดงันี  
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กลยุทธก์ารแขง่ขนั 
(1) ดา้นสนิคา้และบรกิาร   

บรษิทัฯ มกีลยุทธท์ี�สาํคญัทางดา้นผลติภณัฑซ์ึ�งแตกต่างจากบรษิทัคู่แข่งทั �วไป โดยบรษิทัฯมกีระบวนการ
คดัเลอืกและปรบัปรุงคุณภาพถ่านหนิใหเ้หมาะสมกบัหมอ้ไอนํ าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สงูสดุในการเผาผลาญเชื อเพลงิ ณ ปจัจุบนั บรษิทัฯดําเนินนโยบายนี ใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เลก็ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัสนิค้าเพื�อลดการแข่งขนัด้านราคาโดยเฉพาะกบัผู้จดัจําหน่ายถ่านหนิรายใหญ่ใน
ประเทศ โดยบรษิัทฯมุ่งเน้นการทําตลาดโดยเจาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที�มีอยู่เป็น
จาํนวนมาก เนื�องจากบรษิทัฯมกีาํไรขั  นตน้ที�สงูกว่าการขายถ่านหนิใหก้ลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  

บรษิทัฯ มขี ั  นตอนในการตรวจสอบคุณภาพถ่านหนิอย่างละเอยีดเพื�อใหลู้กคา้มคีวามมั �นใจในคุณภาพถ่าน
หนิ โดยมขี ั  นตอนเริ�มจาก ก่อนสง่ถ่านหนิจากประเทศอนิโดนีเซยี ผูจ้ดัจําหน่าย/ผูผ้ลติจะมกีารตรวจสอบคุณภาพถ่าน
หนิโดยสถาบนัที�ไดร้บัมาตรฐานการตรวจสอบจากประเทศอนิโดนีเซยี โดยตรวจสอบคุณภาพในดา้นค่าความรอ้น ค่า
คารบ์อน        ค่าความชื น ค่าขี เถา้ที�เกดิจากการเผาไหมแ้ละค่าซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์หลงัจากนําเขา้มาในประเทศไทย
แลว้ บรษิทัฯ จะทาํการตรวจสอบคุณภาพของถ่านหนิซํ าอกีครั  งหนึ�ง โดยบรษิทัฯจะทําการเกบ็ตวัอย่างถ่านหนิขณะที�
ทําการขนถ่านหนิขึ นจากเรอืเพื�อนําไปตรวจสอบคุณภาพโดยองคก์รชั  นนําที�ไดร้บัความยอมรบัเช่น บรษิทั เอสจเีอส 
(ประเทศไทย) จาํกดั การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง เป็นตน้ ก่อนการส่งมอบสนิคา้
ใหก้บัลูกค้า หรอืในบางกรณีลูกค้ามขีอ้ตกลงในการตรวจสอบคุณภาพเพิ�มเตมิโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ บรษิทัฯจะจดัสง่ตวัอย่างถ่านหนิใหก้บับรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากดั หรอืองคก์รชั  นนําอื�นๆ ที�เป็นบรษิทั
รบัทาํการตรวจสอบที�ไดม้าตรฐาน เป็นที�ยอมรบั และมสีาขาต่างๆมากมายในหลายประเทศ 

นอกจากนี  ในเรื�องของการใหบ้รกิาร บรษิทัฯสามารถใหบ้รกิารไดต้ามความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี 
โดยบรษิัทฯสามารถจดัส่งสนิค้าให้กบัลูกคา้ได้ตลอด หากลูกค้ามคีวามต้องการใช้ถ่านหนิกจ็ะสามารถจดัส่งไดท้นัที
ตามเวลาที�ลกูคา้ตอ้งการ สง่ผลใหล้กูคา้ไม่จาํเป็นตอ้งเกบ็สตอ็กสนิคา้มากและลกูคา้มคีวามสะดวกในการใชง้านเพิ�มขึ น
อกีดว้ย 

(2) ดา้นการขยายฐานลกูคา้ 
เนื�องจากถ่านหนิเป็นเชื อเพลงิที�มรีาคาตํ�ารวมถงึเป็นแหล่งเชื อเพลงิที�มปีรมิาณสาํรองสูงเมื�อเปรยีบเทยีบ

กบันํ ามนัเตาและก๊าซธรรมชาต ิและมผีลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมน้อยมาก (ถ่านหนิประเภทบทิูมนิัสและซบับทิูมนิัสที�
บรษิทัฯเป็นผูจ้าํหน่าย) ดงันั  นในระยะยาว โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆจงึมแีนวโน้มที�จะเปลี�ยนมาใชถ่้านหนิเพิ�มมากขึ น  

บรษิทัฯมเีป้าหมายในการขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที�ใชนํ้ ามนัเตา เนื�องจากเป็นกลุ่ม
ลูกคา้ที�มอียู่เป็นจํานวนมาก อกีทั  งจะขยายฐานไปยงักลุ่มลูกค้ารายใหญ่ เช่น โรงงานปูนซเีมนต์ โรงงานผลติไฟฟ้า 
เป็นต้น บรษิทัฯ มโีครงการที�จะเขา้ไปนําเสนอทางเลอืกใหก้บัลูกค้าอื�นๆเพิ�มเติม เพื�อให้เหน็ถงึประโยชน์ที�ลูกค้าจะ
ไดร้บัจากการใชถ่้านหนิเป็นแหล่งเชื อเพลงิแทนนํ ามนัเตา โดยบรษิทัฯใชก้ลยุทธเ์ขา้ไปนําเสนอถงึค่าใชจ้่ายที�ประหยดั
ได ้โดยใชร้ะยะเวลาคนืทุนประมาณ 9-24 เดอืน รวมถงึใหค้วามรูก้บัลูกคา้เพื�อใหเ้ปลี�ยนทศันคตทิี�ไม่ถูกต้องเกี�ยวกบั
ถ่านหินในเรื�องของการก่อให้เกิดมลภาวะกบัสิ�งแวดล้อม ทําให้ลูกค้าให้ความสนใจหนัมาใช้ถ่านหินมากขึ น โดย
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเชื อเพลงิไอนํ า 1 ตัน โดยเปรียบเทียบระหว่างถ่านหินและนํ ามนัเตาซึ�งได้แสดงไว้ในตาราง
ดา้นล่างนี  โดยถ่านหนิมค่ีาใชจ้่ายในการผลติไอนํ าเพยีง 397.38 บาทต่อตนั ในขณะที�นํ ามนัเตามค่ีาใช้จ่ายประมาณ 
490.65 บาทต่อตัน ซึ�งจะเห็นได้ว่าถ่านหินมีต้นทุนการผลิตไอนํ าที�ตํ�ากว่านํ ามนัเตา อีกทั  งราคานํ ามนัของตลาด
ค่อนขา้งผนัผวน ไม่คงที� ทําให้สามารถคาดเดาแนวโน้มราคาของนํ ามนัได้ยากและไม่คงที� ทําให้บรษิัทฯคาดว่าจะ
ขยายฐานลกูคา้ไดเ้พิ�มขึ นจากจุดเด่นของถ่านหนิจุดนี   
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รายการ นํ ามนัเตา C ถ่านหนิ (บทิมูนิสั) 
ประสทิธภิาพของ Boiler 85% 65% 
ค่าพลงังานความรอ้นต่อหน่วย (Kcal/หน่วย) 9,700 5,000 
ราคาเชื อเพลงิ  10.31 บาทต่อลติร* 2.1 บาทต่อกโิลกรมั 
ค่าใชจ้่ายในการผลติเชื อเพลงิไอนํ า 1 ตนั (บาท) 490.65 397.38 

* ราคาเฉลี�ยของนํ ามนัเตาขายสง่ที�โรงกลั �น 12 เดอืน ปี 2558 
* ราคาเฉลี�ยของถ่านหนิ Indonesia Coal Index ปี 2558  
* ค่าความรอ้นที�ตอ้งการในการระเหยนํ าที� ความดนั 1 bar 100oC = 615 kcal/kgH2O  
ที�มา: www.eppo.go.th และบรษิทัฯ 

นอกจากนี  บรษิทัฯยงัมชี่องทางการจาํหน่ายถ่านหนิผ่านบรษิทัตวัแทนจดัจาํหน่ายหมอ้ไอนํ า โดยหลงัจากที�
บรษิัทฯไดเ้ขา้ไปนําเสนอขอ้มูลการใช้แหล่งเชื อเพลงิจากถ่านหนิและลูกค้ามคีวามสนใจในการเปลี�ยนมาใช้ถ่านหนิ
ดงักล่าว บรษิัทฯจะแนะนําบรษิทัตวัแทนจดัจําหน่ายหม้อไอนํ าให้กบัลูกคา้ดว้ย โดยแนะนําประเภทของหมอ้ไอนํ าที�
ตรงกบัคุณภาพ  ถ่านหนิของบรษิทัฯ ทั  งนี เพื�อใหก้ารใชถ่้านหนิเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ  

ในอกีแนวทางหนึ�งบรษิทัเหล่านี จะทําการตลาดในการขายหมอ้ไอนํ าใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และ
แนะนําลูกค้าให้กบัทางบรษิัทฯ โดยหลงัจากที�ซื อหมอ้ไอนํ าแล้ว โรงงานอุตสาหกรรมนั  นกจ็ะทําการซื อถ่านหนิของ
บริษัทฯต่อจากคําแนะนําของบริษัทตัวแทนจดัจําหน่ายหม้อไอนํ า ซึ�งช่องทางการจําหน่ายดงักล่าวทําให้บริษัทฯ
สามารถขายถ่านหนิไดเ้พิ�มขึ น  

อย่างไรกต็าม การเพิ�มฐานลกูคา้ใหห้นัมาใชถ่้านหนิเพิ�มจะต้องใชร้ะยะเวลาพอสมควร เนื�องจากโดยทั �วไป
การตดิตั  งหมอ้ไอนํ าขนาดเลก็จะใชเ้วลาประมาณ 3-4 เดอืน (รวมเวลาในการนําเขา้หมอ้ไอนํ า) แต่ถ้าเป็นหมอ้ไอนํ า
ขนาดกลางถงึขนาดใหญ่จะใชเ้วลาตดิตั  งนานถงึ 8-15 เดอืน บรษิทัฯจงึจะเริ�มขายถ่านหนิของบรษิทัฯ ได ้นอกจากนี 
ลกูคา้สว่นใหญ่จะทาํการทดลองเปลี�ยนหมอ้ไอนํ าจากการใชนํ้ ามนัเตาเป็นเชื อเพลงิเป็นการใชถ่้านหนิแทนก่อน และถ้า
ไม่มปีญัหาในการใชง้านประมาณ 3-6 เดอืน ลกูคา้จงึจะทาํการเปลี�ยนหมอ้ไอนํ าที�เหลอืเพื�อใชถ่้านหนิเป็นเชื อเพลงิ ทํา
ใหบ้รษิทัฯคาดว่าจะมยีอดขายเพิ�มขึ นไดอ้ย่างต่อเนื�อง  

(3) ดา้นการบรหิารตน้ทุน 
บรษิทัฯ มกีารวางแผนการซื อสนิคา้ที�มปีระสทิธภิาพ โดยการบรหิารสนิคา้คงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสม 

การวางแผนการขนส่งที�เป็นระบบ รวมถึงการมคีลงัสนิค้าซึ�งอยู่ใกล้กบัโรงงานอุตสาหกรรมที�เป็นฐานลูกค้า ทําให้
ประหยดัค่าขนส่งไดม้าก และบรษิทัฯมเีรอืโป๊ะและรถบรรทุกเป็นของบรษิทัฯเอง ทําใหล้ดค่าใช้จ่ายในการจา้งบรษิัท
ขนสง่ภายนอกลง  

บรษิทัฯ มคีวามสมัพนัธท์ี�ดกีบัผูจ้ดัจําหน่าย/ผูผ้ลติถ่านหนิที�ตดิต่อกนัมาหลายปี ส่งผลใหบ้รษิทัฯสามารถ
ซื อขายถ่านหนิไดใ้นระดบัราคาที�แขง่ขนัได ้โดยทั �วไปบรษิทัฯมสีญัญากําหนดจํานวนตนัในการสั �งซื อถ่านหนิจากผูจ้ดั
จาํหน่าย/ผูผ้ลติถ่านหนิหลกั สว่นราคาถ่านหนิจะมกีารกาํหนดใหเ้ป็นไปตามกลไกตลาด นอกจากนี บรษิทัฯนําเขา้ถ่าน
หนิจากแหล่งอื�นๆเพิ�มเตมิอกีหลายแหล่ง เพื�อใหม้อีาํนาจในการต่อรองการซื อถ่านหนิและสามารถแขง่ขนัดา้นราคาได ้ 
ลกัษณะของกลุ่มลกูคา้และช่องทางการจดัจาํหน่าย 

บรษิัทฯ จําหน่ายถ่านหนิใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ โดยแบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ขนาดกลางและขนาดเลก็ บรษิทัฯ มนีโยบายในการขยายฐานลกูคา้ไปยงัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็มากขึ น 
ซึ�งกลุ่มโรงงานเหล่านี ไม่ไดเ้ป็นเป้าหมายของผูจ้ดัจาํหน่ายถ่านหนิรายใหญ่ในประเทศ จงึเป็นการลดการแขง่ขนัในดา้น
ราคากบัผูจ้ดัจาํหน่ายถ่านหนิรายใหญ่ ปจัจุบนับรษิทัฯ มกีลุ่มลกูคา้ที�เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลาง
จํานวนประมาณ 100 ราย และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประมาณ 8 ราย ซึ�งมฐีานลูกค้าอยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมปนูซเีมนตเ์ป็นหลกั 
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กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของบรษิทัฯ จะอยู่ในอุตสาหกรรมที�ตอ้งใชพ้ลงังานความรอ้นผลติไอนํ าในกระบวนการผลติ 
ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ�งทอ เป็นต้น ซึ�งในปจัจุบนัส่วนใหญ่ใชพ้ลงังาน
ความรอ้นจากนํ ามนัเตา ทําใหบ้รษิทัฯ มโีอกาสในการนําเสนอทางเลอืกใหก้บัลูกคา้กลุ่มนี โดยหนัมาใชพ้ลงังานจาก
ถ่านหนิทดแทนนํ ามนัเตาเพื�อใหม้ตีน้ทุนพลงังานที�ถูกกว่า บรษิทัฯ มกีารจดัจาํหน่ายไปยงัหลายๆ อุตสาหกรรมเพื�อลด
ความเสี�ยงจากการที�อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�งอาจมผีลกระทบจากวฏัจกัรของเศรษฐกจิ ทั  งนี  เพื�อทาํใหบ้รษิทัฯ
มรีายไดท้ี�มั �นคงในระยะยาว โดยบรษิทัฯจะใหพ้นกังานขายตรงซึ�งมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในตวัสนิคา้ของบรษิทัฯเขา้ไป
นําเสนอถึงขอ้เปรยีบเทยีบระหว่างการใช้นํ ามนัเตาและถ่านหนิ ทั  งในด้านค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 
เพื�อใหล้กูคา้สามารถตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

บรษิทัแบ่งกลุ่มลกูคา้ตามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี  
1.กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ 

กลุ่มลกูคา้กลุ่มนี เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯโดยลกูคา้กลุ่มนี มอียู่มากทั  งในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุร ีปทุมธานี และอยุธยา ผูบ้รหิารคาดว่าในภาคกลาง มโีรงงานอุตสาหกรรม
ที�ใชนํ้ ามนัเตาอยู่ประมาณ 5,000 โรงงาน ทําใหบ้รษิทัฯมชี่องว่างทางการตลาดอกีมาก โดยบรษิทัฯแบ่งลูกคา้กลุ่มนี 
ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดงันี  

1.1 กลุ่มลกูคา้เดมิที�มกีารใชถ่้านหนิอยู่แลว้ 
กลุ่มลูกคา้นี เป็นกลุ่มที�มคีวามรูแ้ละคุน้เคยกบัการใชถ่้านหนิเป็นอย่างด ีเป็นฐานลูกคา้ในการซื อขาย

กบับรษิทัฯมาหลายปี และไวว้างใจในคุณภาพสนิคา้ของบรษิทัฯมาโดยตลอด โดยส่วนใหญ่ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมสิ�งทอ อุตสาหกรรมถุงมอืยาง และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นตน้  

1.2 กลุ่มลกูคา้ที�ยงัไม่เคยใชถ่้านหนิเป็นแหล่งเชื อเพลงิ 
เนื�องจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยงัคงใชนํ้ ามนัเตาเป็นแหล่งเชื อเพลงิที�สาํคญัและยงัไม่เคยใช้

ถ่านหนิมาก่อน ทําใหย้งัไม่มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจที�ดพีอในการใชถ่้านหนิ ดงันั  นบรษิทัฯจงึมโีอกาสสงูในการที�จะ
ชกัชวนใหก้ลุ่มลกูคา้เหล่านี เปลี�ยนมาใชถ่้านหนิเป็นเชื อเพลงิแทนนํ ามนัเตาเนื�องจากจุดเด่นของการใชถ่้านหนิ คอื การ
ลดต้นทุนของการใช้พลงังาน ซึ�งเป็นปจัจยัที�สําคญัที�สุดในการชกัจูงให้ลูกค้ากลุ่มนี หนัมาใช้ถ่านหนิแทน โดยมี
ระยะเวลาคนืทุนเฉลี�ย 9-24 เดอืน ทั  งนี  ระยะเวลาคนืทุนดงักล่าวขึ นอยู่กบัองคป์ระกอบต่างๆ เช่น ส่วนต่างระหว่าง
ราคาถ่านหนิกบัราคานํ ามนัเตา ปรมิาณการใช ้และราคาหมอ้ไอนํ า เป็นสาํคญั เนื�องจากทางบรษิทัฯคาดว่าราคานํ ามนั
เตายงัคงอยู่ในระดบัที�สงู และราคานํ ามนัของตลาดโลกยงัคงผนัผวนต่อเนื�อง ทาํใหค้าดการณ์ราคานํ ามนัเตาไม่แน่นอน  
นอกจากนั  น ลกูคา้หลายรายยงัมคีวามเขา้ใจที�ไม่ถูกตอ้งเกี�ยวกบัดา้นสิ�งแวดลอ้มเมื�อมกีารใชถ่้านหนิ พนกังานขายของ
บรษิทัฯจะอธบิายใหเ้ขา้ใจถงึผลกระทบต่อสิ�งเแวดลอ้มของถ่านหนิประเภทบทิูมนิัสและซบับทิูมนิัสว่าเป็นมลภาวะต่อ
สิ�งแวดลอ้มน้อยกว่านํ ามนัเตา ทําใหลู้กคา้มคีวามเชื�อมั �นในการใช้ถ่านหนิมากขึ น และมแีนวโน้มที�บรษิทัฯจะมฐีาน
ลกูคา้เพิ�มขึ นในปีต่อไปจากนโยบายการตลาดเชงิรุกของบรษิทัฯ จากสถติทิี�ผ่านมาหลงัจากที�บรษิทัฯเขา้ไปนําเสนอถงึ
จุดเด่นต่างๆของการใชถ่้านหนิแทนนํ ามนัเตาแลว้ ทางบรษิทัฯพบว่าไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากลูกค้า และมี
ลกูคา้เปลี�ยนมาใชถ่้านหนิเป็นจาํนวนมาก 

2.กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที�ใชถ่้านหนิของบรษิทัฯส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ซึ�งจะทําการ
ซื อถ่านหนิในปรมิาณมากและสว่นใหญ่จะใชว้ธิกีารประมลู โดยปจัจยัหลกัในการตดัสนิใจซื อถ่านหนิของลกูคา้กลุ่มนี จะ
เป็นเรื�องของราคา บรษิทัฯ จะเริ�มทาํการตลาด เพื�อตอ้งการขยายปรมิาณการขายและขยายตลาดใหเ้พิ�มขึ น นอกจากนี 
บรษิทัฯ มนีโยบายในการขยายฐานลกูคา้รายย่อย เพื�อใหม้รีายไดท้ี�มั �นคงในระยะยาว  
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ภาวะการแข่งขนัและแนวโน้มอตุสาหกรรม  
ภาวะการแขง่ขนั 
 การจําหน่ายถ่านหนิใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นธุรกจิที�มผีูป้ระกอบการประมาณ 20 ราย 
โดยบรษิทัฯมคีู่แขง่ทางการคา้ที�สาํคญัไดแ้ก่ บรษิทั บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) บรษิทั ลานนารซีอรส์เซส จํากดั (มหาชน) 
บรษิัท เอเชยี กรนี เอนเนอจ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิัท เอน็เนอรย์ี� เอริธ์ จํากดั (มหาชน) บรษิัท ซงิเฮงเสง็ จํากดั 
บรษิทั ฟินิคซ คอมโมดติี ส ์จํากดั เป็นต้น บรษิัทฯ มุ่งเน้นการเพิ�มลูกคา้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ และพรอ้มกบัมองหาโอกาสที�จะเขา้ตลาดลกูคา้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื�อเพิ�มฐานการขายและ
ปรมิาณยอดขายใหเ้พิ�มมากขึ นเพื�อการเตบิโตที�มากขึ นของธุรกจิ  
แนวโน้มอุตสาหกรรม 

   

 ถ่านหนิยงัเป็นพลงังานที�ถูกจบัตาด ูเนื�องจากโลกเริ�มตื�นตวัหลงัจากประสบภาวะโลกรอ้น ประเทศยกัษ์ใหญ่ที�
ปล่อยก๊าซคารบ์อนออกมามากที�สุด  2 ประเทศ อย่างจนี และสหรฐัอเมรกิาจําเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซลงโดยหนัไป
ใชพ้ลงังานทดแทนใหม้ากขึ น นั �นแปลว่าการใชถ่้านหนิ และเชื อเพลงิอื�นลดลง 
แต่อย่างไรกต็ามถ่านหนิยงัถือเป็นเป็นแหล่งพลงังานที�มคีวามสําคญั ในการพฒันาอุตสาหกรรม เพราะถ่านหนิเป็น
พลงังานที�ราคาตํ�ากว่าก๊าซธรรมชาตแิละนํ ามนัเตาโดยเฉพาะอย่างยิ�งในประเทศที�มอีตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิสงู 
เช่นประเทศในแถบเอเชยี รวมถงึประเทศไทยนั  นยงัคงใชถ่้านหนิอยู่เนื�องจากราคาที�ถูก และลดลงอย่างต่อเนื�อง อกีทั  ง 
รสัเซยีเริ�มมาเป็นผูผ้ลติถ่านหนิกเ็ป็นที�น่าจบัตามองว่าอาจจะมผีลกระทบใดต่อตลาดถ่านหนิในอาเซยีน และอนิเดยี 
 รฐับาลของไทยยงัมโีครงการที�จะสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิขึ นอกี 2 โรงในภาคใต ้ 
อย่างไรกต็ามการใชถ่้านหนิยงัจะมกีารลดลงชา้ๆอย่างเนื�อง อนัเนื�องมาจากสภาวะทางเศรษกจิของทวปีที�ชะลอตวั 
 
สถานการณ์ราคาถ่านหนิอนิโดนีเชยี 12 เดอืน ปี 2558 

 

ที�มา : www.argusmedia.com 

 
การใชถ่้านหนิและลกิไนต ์
 ในปี 2558 (ม.ค.-พ.ย.) ปรมิาณการใช้ถ่านหนิและลกิไนต์รวมประมาณ 33.94 ล้านตนั ลดลงร้อยละ 5.47 
จากช่วงเดยีวกนัของปี 2557 ซึ�งมปีรมิาณการใช้รวมประมาณ 35.90 ล้านตนั การใช้ลกิไนต์ในปี 2558 (ม.ค.-พ.ย.)
ประมาณ 14.08 ลา้นตนั แบ่งเป็นภาคการผลติไฟฟ้าของกฟผ.จาํนวน 13.55 ลา้นตนั และอกี 0.53 ลา้นตนั นําไปใชใ้น
ภาค อุตสาหกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การผลติปนูซเีมนต ์กระดาษ อาหาร ในขณะที�การใชถ่้านหนินําเขา้ในปี 2558 ประมาณ 
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19.86 ลา้นตนั เพิ�มขึ นรอ้ยละ 4.27 เป็นการใชใ้นอุตสาหกรรมจาํนวน 12.43 ลา้นตนั ที�เหลอือกีประมาณ 7.42 ลา้นตนั
ใชเ้ป็นเชื อเพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้าของ SPP และ IPP 
 

 ประเภท 

ปรมิาณ (ลา้นตนั) อตัรา 

2557 2558 การเตบิโต 

(ม.ค.-พ.ย.) (ม.ค.-พ.ย.) (รอ้ยละ) 

การบรโิภคลกิไนต ์ 16.86 14.08 -16.46 

   ผลติกระแสไฟฟ้า (กฟผ.) 15.57 13.55 -12.94 

   อุตสาหกรรม 1.29 0.53 -58.85 

การบรโิภคถ่านหนิ 19.04 19.86 4.27 

   ผลติกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 7.85 7.42 -5.48 

   อุตสาหกรรม 11.19 12.43 11.11 

ความตอ้งการโดยรวม 35.90 33.94 -5.47 
 ที�มา : สํานกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 
การจดัถ่านหนินําเขา้ และลกิไนต ์

 
ที�มา : สํานกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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ปรมิาณการใชถ่้านหนินําเขา้ และลกิไนต ์

 
ที�มา : สํานกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 
การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 บรษิทัฯ มกีระบวนการในการจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารตามขั  นตอนดงัต่อไปนี  
 บรษิัทฯ นําเขา้ถ่านหนิจากประเทศอนิโดนีเซยี ซึ�งเป็นแหล่งผลติถ่านหนิที�ใหญ่ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก  
บรษิทัฯ ทําการคดัเลอืกเหมอืงถ่านหนิที�มคุีณภาพดทีี�ใหค่้าความรอ้นสงู มค่ีาความชื นตํ�า มปีรมิาณขี เถ้าและปรมิาณ
กํามะถนัตํ�า เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของลูกค้า ถ่านหนิที�ประเทศอนิโดนีเซยีมปีรมิาณถ่านหนิจํานวนมาก
เมื�อเทยีบกบัแหล่งอื�นในต่างประเทศ  ประหยดัค่าขนส่ง เนื�องจากขนส่งโดยทางเรอืในปรมิาณ 50,000 ตนั (+/-10%) 
เรือเดนิทะเลจากประเทศอินโดนีเซยีจะเข้ามาจอดท่าที�เกาะสชีงั จากนั  นขนถ่ายลงเรือโป๊ะอีกทอดหนึ�งซึ�งเรือโป๊ะ
สามารถขนถ่ายถ่านหนิได้ครั  งละ 2,000-2,500 ตนัต่อลํา โดยเดนิทางมาขึ นที�ท่าเทยีบเรอืจงัหวดัอยุธยา บรษิัทฯ
สามารถจดัสง่ถ่านหนิตรงใหล้กูคา้ไดท้นัทโีดยทางเรอืหรอืขนยา้ยถ่านหนิเขา้คลงัสนิคา้ที�จงัหวดัสมุทรสาครหรอืจงัหวดั
อยุธยา เพื�อคดัเลอืกและปรบัปรุงคุณภาพ แลว้จงึสง่ถ่านหนิใหก้บัลกูคา้ โดยรถบรรทุกของบรษิทัผูร้บัเหมาต่อไป  
 บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บสนิค้าคงคลงัในระดบัที�เหมาะสม เพื�อให้สามารถส่งสินค้าได้ทันกับความ
ตอ้งการของลกูคา้ โดยระยะเวลาตั  งแต่การสั �งซื อถ่านหนิจนกระทั �งขนส่งถ่านหนิเขา้เกบ็คลงัสนิคา้ใชเ้วลาประมาณ 45 
วนั จากขอ้มลูในอดตีพบว่าราคาถ่านหนิมกีารเปลี�ยนแปลงตามราคาตลาดโลก โดยบรษิทัฯมนีโยบายจดัหาถ่านหนิจาก
ผูจ้ดัจาํหน่ายหลายรายเพื�อสาํรองปรมิาณถ่านหนิใหเ้หมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกจิของบรษิทัฯและถ่วงดุลอํานาจ
การต่อรองราคาสนิคา้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายรายอื�นๆ นอกจากปจัจยัดา้นราคาแลว้ ความน่าเชื�อถอืและไวว้างใจในแหล่งที�มา
ของถ่านหนิเป็นอกีปจัจยัหนึ�งที�บรษิทัฯใหค้วามสาํคญัทั  งในดา้นคุณภาพถ่าน, กาํลงัการผลติ, ระบบขนสง่ถ่านหนิมายงั
ท่าเรอืและชื�อเสยีงของผูจ้ดัจาํหน่ายถ่านหนิ ดว้ยความสมัพนัธท์ี�ดกีบัคู่คา้เป็นระยะเวลายาวนาน ทาํใหบ้รษิทัฯมั �นใจว่า
จะไดร้บัการสง่มอบถ่านหนิคุณภาพดจีากคู่คา้อย่างต่อเนื�อง 
 บริษัท  มีนโยบายจดัหาถ่านหินที�มีคุณภาพดีเป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม   ตรงกบัความต้องการลูกค้า    มี
ขบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพถ่านหนิ ตั  งแต่ซื อจากผู้จําหน่าย  เหมอืง การขนส่ง และการผลติสนิคา้สาํเรจ็รูป 
จนสง่ถงึลกูคา้  เพื�อสรา้งความมั �นใจและพงึพอใจของลกูคา้ 
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สินทรพัยข์องบริษทัและบริษทัย่อยที�สาํคญั 
 

สนิทรพัยท์ี�สาํคญัของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ดงันี  
ประเภททรพัยสิ์น มลูค่าตามบญัชี (บาท) 

31 ธ.ค. 57  
ที�ดนิ 298,950,924 
ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ  19,469,927 
อาคาร 208,389,789 
ยานพาหนะและเรอืลาํเลยีง 132,199,034 
เครื�องจกัร 112,278,788 
อุปกรณ์สาํนกังาน 12,552,756 
งานระหว่างก่อสรา้ง 7,427,107 

สุทธ ิ 791,268,325 

 

รายการเคลื�อนไหวของที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดเกา้เดอืนสิ นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2558 มดีงัต่อไปนี  
ประเภททรพัยสิ์น 
(งบการเงินรวม) 

มลูค่าตามบญัชี (บาท)  

30 ก.ย. 58 

ราคาตามบญัช ีณ วนัที� 1 มกราคม 2558  791,268,325 

ซื อเพิ�ม 881,426 

จาํหน่าย (3,192,634) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรบังวด (40,612,245) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (13,853,663) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัที� 30กนัยายน2558 734,491,209 

 
 ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2558 ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ที�ใชค้ํ าประกนัวงเงนิกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งันี  
• ที�ดนิบางสว่นและสิ�งปลกูสรา้งบนที�ดนิของบรษิทัที�ตําบลสวนสม้ อําเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาครมูลค่า

สุทธติามบญัชจีํานวน141.8 ล้านบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557: 148.5 ลา้นบาท) ได้ถูกจํานองไว้กบั
ธนาคารแห่งหนึ�งเพื�อคํ าประกนัวงเงนิเลตเตอรอ์อฟเครดติและทรสัตร์ซีที  

• ที�ดนิบางส่วนและสิ�งปลูกสร้างบนที�ดนิ และเครื�องจกัรบางส่วนของบรษิัทที�ตําบลคลองสะแก อําเภอนคร
หลวง จงัหวดัพระนครศรอียุธยามูลค่าสุทธติามบญัชจีํานวน 227.2ลา้นบาท(ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557: 
231.5 ลา้นบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหนึ�งเพื�อคํ าประกนัเงนิกูย้มื  

• เรอืขนลาํเลยีงของบรษิทัย่อยแห่งหนึ�งจาํนวน 1 ลาํ มลูค่าสทุธติามบญัชจีํานวน 0.0 ลา้นบาท (ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2557: 14.2 ลา้นบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหนึ�งเพื�อเป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกนิบญัชี
ธนาคาร  
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3. ข้อมูลรายชื�อกรรมการ ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก 

 3.1. กรรมการและผูบ้ริหาร ณ วนัที� 19 มกราคม 2559 มดีงันี  

ลาํดบั รายชื�อ ตาํแหน่ง 
1 พล.ต.อ. ชดิชยั วรรณสถติย ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร 
2 นาย เฉลมิชยั มหากจิศริ ิ รองประธานกรรมการ/กรรมการบรหิาร 
3 นาย วชิาย ชื�นสขุสวสัดิ t กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
4 นาย เชยี วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
5 นาย เอกวจัน์ อมรววิฒัน์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6 นาย สชุาต ิธรรมาพทิกัษ์กุล กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
7 พล.ต.ท. คาํรบ ปญัญาแกว้ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
8 นาย ธราธร วงศป์ระศาสตร ์ กรรมการอสิระ 

3.2. โครงสรา้งการถือหุ้น 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที� 3 กุมภาพนัธ ์2559 
 

ลาํดบั รายชื�อ จาํนวนหุ้น รอ้ยละ 
1. บรษิทั อะธนี โฮลดิ งส ์จาํกดั 136,083,041 88.68 
2. น.ส. อาํพร ศรโีพธิ tทอง 1,322,900 0.86 
3. ผูถ้อืหุน้อื�น 1,6048,123 10.46 
 รวม 153,454,064  100.00% 

 

4. ประวติัการเพิ�มทุนและประวติัการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที�ผา่นมา 

 ระหว่างปี 2555 – 2558 บรษิทัไม่มกีารเพิ�มทุนและไม่มกีารจ่ายเงนิปนัผล  

 

5. ข้อมูลทั �วไปของบริษทัย่อย และบริษทัที�เข้ารว่มลงทุน 

โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั   
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บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 4 แห่ง ซึ�งลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัย่อย มดีงันี  
 
1. บริษทั ยูเอม็เอส ดิสทริบิวชั �น จาํกดั (เดมิ: บรษิทั ยูเอม็เอส ลอจสิตกิสแ์มแนจเมนท ์จํากดั) จดทะเบยีน

จดัตั  งวนัที� 20 ตุลาคม 2549 (ทุนจดทะเบยีน 20 ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้ 99.99%) ปจัจุบนัดําเนิน
ธุรกจิดา้นนําเขา้และจาํหน่วย ปุ๋ยเคม ีปุ๋ยอนิทรยี ์และวสัดุทางการเกษตรทุกชนิด 
 

2. บริษทั ยูเอม็เอส ไลทเ์ตอร ์จาํกดั จดทะเบยีนจดัตั  งวนัที� 24 มกราคม 2550 (ทุนจดทะเบยีน 110 ลา้นบาท
สดัสว่นการถอืหุน้ 99.99%) ดาํเนินธุรกจิดา้นการขนส่ง และขนถ่ายทางนํ า ไดแ้ก่ การขนส่งทางเรอืขนาด
ประมาณ 2,000-2,500 ตนัต่อลาํ ปจัจุบนั บรษิทัฯ มเีรอืลาํเลยีงทั  งสิ น 10 ลาํ 

 
3. บริษทั ยูเอม็เอส เพลเลท เอน็เนอรยี์� จาํกดั (เดมิ: บรษิทัยเูอม็เอส ขนสง่ จาํกดั) จดทะเบยีนจดัตั  งวนัที� 24 

มกราคม 2550 (ทุนจดทะเบยีน 18 ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้ 99.99%) ดําเนินธุรกจิดา้นการขนส่งและ
ขนถ่ายทางบก ได้แก่ การขนส่งโดยรถบรรทุก รวมทั  งเป็นผู้จําหน่าย และส่งออกเชื อเพลิงชีวมวลทุก
ประเภท 

  
4. บริษทั ยูเอม็เอส พอรต์ เซอรวิ์สเซส  จาํกดั  จดทะเบยีนจดัตั  งวนัที� 22 ตุลาคม 2551 (ทุนจดทะเบยีน 18 

ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้ 99.99%) ดาํเนินธุรกจิท่าเทยีบเรอืที�อาํเภอนครหลวง จงัหวดัอยุธยา โดยไดร้บั
รายไดเ้ป็นค่าบรกิารผ่านท่า ซึ�งมสีนิคา้ไดแ้ก่ ถ่านหนิ ปนูเมด็ แร่เหลก็ เป็นตน้  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 / 29 

  

งบแสดงฐานะการเงิน 2555 (ณ 30 ก.ย.) 2556 (ณ 30 ก.ย.) 2557 (ณ 30 ก.ย.) 2557 (ณ 31 ธ.ค.) ไตรมาส 3/2558 (ณ 30ก.ย.) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

 สินทรพัย ์                     
 สินทรพัยห์มุนเวียน                      

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  81.48 2.97 47.78 2.11 111.97 8.64 90.05 7.29 72.38 6.22 

 ลกูหนี การคา้และลูกหนี อื�น  639.22 23.29 487.94 21.58 60.59 4.67 66.84 5.41 62.91 5.40 

 ลกูหนี อื�นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  
                   
-   

              
-   

                   
-   

              
-   

                 
-   

              
-   

                  
-   

            
-   

                
-   

               
-   

 สนิคา้คงเหลอื  1,086.65 39.59 846.40 37.44 307.97 23.75 275.97 22.35 285.42 24.52 

 สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื�น  14.78 0.54 1.08 0.05 1.12 0.09 1.00 0.08 0.29 0.02 

 รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  1,822.13 66.38 1,383.19 61.18 481.65 37.15 433.86 35.14 421.00 36.17 
สินทรพัยไ์มห่มุนเวียน  
     เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย  

                
-   

              
-   

                   
-   

              
-   

                 
-   

              
-   

                  
-   

            
-   

                
-   

               
-   

 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์  912.79 33.25 870.29 38.49 805.22 62.10 791.27 64.09 734.49 63.10 

 สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน  8.43 0.31 6.78 0.30 5.52 0.43 5.21 0.42 4.27 0.37 

 สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื�น  1.70 0.06 0.67 0.03 4.22 0.33 4.21 0.34 4.21 0.36 

 รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวียน   922.92 33.62 877.74 38.82 814.97 62.85 800.69 64.86 742.98 63.83 

 รวมสินทรพัย ์ 2,745.05 100.00 2,260.93 100.00 1,296.62 100.00 1,234.55 100.00 1,163.98 100.00 

 หนี� สินและส่วนของผูถ้อืหุ้น                      
 หนี� สินหมุนเวียน                      

 เงนิกูย้มืระยะสั  นจากสถาบนัการเงนิ  1,258.16 45.83 1,164.95 51.53 284.04 21.91 253.95 20.57 253.00 21.74 

 เจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื�น  244.29 8.90 218.69 9.67 72.88 5.62 103.67 8.40 17.26 1.48 

 เจา้หนี อื�นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  4.37 0.16 1.39 0.06 1.63 0.13 1.87 0.15 2.02 0.17 

 เงนิกูย้มืระยะสั  นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  
                   
-   

              
-   350.00 15.48 350.00 26.99 350.00 28.35 475.00 40.81 

 เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถงึกาํหนด                      

     ชาํระภายในหนึ�งปี  422.05 15.37 133.22 5.89 365.28 28.17 326.30 26.43 310.83 26.70 

 หนี สนิตามสญัญาเชา่การเงนิที�ถงึกาํหนดชาํระ                      

      ภายในหนึ�งปี  0.94 0.03 0.88 0.04 0.94 0.07 0.95 0.08 0.83 0.07 

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย  
                   
-   

              
-   0.00 0.00 

                 
-   

              
-   

                  
-   

            
-   

                
-   

               
-   

 คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย  42.55 1.55 35.66 1.58 9.47 0.73 7.39 0.60 11.02 0.95 

 หนี สนิหมนุเวยีนอื�น  3.84 0.14 4.11 0.18 0.81 0.06 0.86 0.07 1.46 0.13 

 รวมหนี� สินหมุนเวียน  1,976.21 71.99 1,908.91 84.43 1,085.05 83.68 1,045.00 84.65 1,071.42 92.05 
หนี� สินไม่หมุนเวียน  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 41.57 1.51 
                   
-   

              
-   

                 
-   

              
-   

                
-   

            
-   

                
-   

               
-   

 หนี สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ  2.65 0.10 1.76 0.08 0.83 0.06 0.58 0.05 
                
-   

               
-   

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  3.90 0.14 5.26 0.23 3.03 0.23 3.36 0.27 4.52 0.39 

 รวมหนี� สินไมห่มุนเวียน  48.11 1.75 7.02 0.31 3.86 0.30 3.95 0.32 4.52 0.39 

 รวมหนี� สิน  2,024.32 73.74 1,915.93 84.74 1,088.91 83.98 1,048.94 84.97 1,075.93 92.44 

 ส่วนของผูถ้อืหุ้น                      
 ทุนเรือนหุ้น                      

     ทนุจดทะเบยีน  76.73 2.80 76.73 3.39 76.73 5.92 76.73 6.21 76.73 6.59 

     ทนุที�ออกและชาํระแลว้  76.73 2.80 76.73 3.39 76.73 5.92 76.73 6.21 76.73 6.59 

 สว่นเกนิทนุ                      

    สว่นเกนิมูลคา่หุน้สามญั  241.39 8.79 241.39 10.68 241.39 18.62 241.39 19.55 241.39 20.74 

 กาํไร (ขาดทนุ) สะสม                      

    จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย  10.50 0.38 10.50 0.46 10.50 0.81 10.50 0.85 10.50 0.90 

    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม)  392.12 14.28 16.38 0.72 -120.90 -9.32 -143.01 -11.58 -240.58 -20.67 

 รวมส่วนของผูถ้อืหุ้นของบริษทั  720.74 26.26 345.00 15.26 207.71 16.02 185.61 15.03 88.04 7.56 

 สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ  
              
-   

              
-   

                   
-   

              
-   

                 
-   

              
-   

       
-   

            
-   

                
-   

               
-   

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  720.74 26.26 345.00 15.26 207.71 16.02 185.61 15.03 88.04 7.56 

 รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,745.05 100.00 2,260.93 100.00 1,296.62 100.00 1,234.55 100.00 1,163.98 100.00 

ส่วนที� 3: ข้อมลูทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี ในงบการเงินของบริษทั 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

2555 (ณ 30 ก.ย.) 2556 (ณ 30 ก.ย.) 2557 (ณ 30 ก.ย.) 2557 (ณ 31 ธ.ค.) ไตรมาส 3/2558 (ณ 30ก.ย.) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้                      

 รายไดจ้ากการขาย  3,397.73 99.13 1,905.72 98.69 1,005.97 96.87 104.10 92.51 445.06 94.15 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  29.92 0.87 25.34 1.31 32.50 3.13 8.42 7.49 27.67 5.85 

 รวมรายได้  3,427.65 100.00 1,931.07 100.00 1,038.47 100.00 112.52 100.00 472.73 100.00 

 ต้นทุน                      

 ตน้ทนุขาย  3,159.21 92.17 1,843.17 95.45 794.77 76.53 76.81 68.26 388.54 82.19 

 ตน้ทนุการใหบ้รกิาร  7.98 0.23 8.20 0.42 10.15 0.98 2.14 1.91 13.64 2.89 

 รวมต้นทุน  3,167.19 92.40 1,851.37 95.87 804.92 77.51 78.96 70.17 402.18 85.08 

 กาํไรขั �นต้น  260.46 7.60 79.70 4.13 233.55 22.49 33.57 29.83 70.54 14.92 

 รายไดอ้ื�น  10.19 0.30 4.98 0.26 2.95 0.28 0.53 0.47 8.38 1.77 

 กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย  270.65 7.90 84.67 4.38 236.51 22.77 34.10 30.30 78.92 16.70 

 คา่ใชจ้่ายในการขาย  283.48 8.27 181.87 9.42 141.90 13.66 12.79 11.37 39.31 8.32 

 คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  195.19 5.69 205.21 10.63 156.81 15.10 27.98 24.87 94.85 20.07 

ขาดทนุ/(กาํไร) จากอตัราแลกแปลี�ยนสทุธ ิ -26.23 -0.77 2.98 0.15 5.88 0.57 1.06 0.94 
                
-   

               
-   

 รวมค่าใช้จ่าย  452.44 13.20 390.07 20.20 304.59 29.33 41.84 37.18 134.16 28.38 
 ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้  -181.79 -5.30 -305.39 -15.81 -68.08 -6.56 -7.74 -6.88 -55.24 -11.69 

 ตน้ทนุทางการเงนิ  106.36 3.10 70.32 3.64 69.20 6.66 14.37 12.77 42.31 8.95 

 ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้  -288.15 -8.41 -375.72 -19.46 -137.28 -13.22 -22.11 -19.64 -97.55 -20.64 

 ภาษเีงนิได ้ 0.12 0.00 0.02 0.00 
                 
-   

              
-   

                  
-   

            
-   0.01 0.00 

 ขาดทุนสาํหรบังวด  -288.26 -8.41 -375.74 -19.46 -137.28 -13.22 -22.11 -19.64 -97.57 -20.64 

 กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด  
                   
-   

              
-   

                   
-   

              
-   

                 
-   

              
-   

                  
-   

            
-   

                
-   

               
-   

 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด  -288.26 -8.41 -375.74 -19.46 -137.28 -13.22 -22.11 -19.64 -97.57 -20.64 

 การแบง่ปันกาํไรขาดทุน                      

 สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่  -288.26 -8.41 -375.74 -19.46 -137.28 -13.22 -22.11 -19.64 -97.57 -20.64 
 สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจ

ควบคุม  
                   
-   

              
-   

                   
-   

              
-   

                 
-   

              
-   

                  
-   

       
-   

                
-   

               
-   

 ขาดทุนสาํหรบังวด  -288.26 -8.41 -375.74 -19.46 -137.28 -13.22 -22.11 -19.64 -97.57 -20.64 

 การแบง่ปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม                      

 สว่นที�เป็นของบรษิทัใหญ่  -288.26 -8.41 -375.74 -19.46 -137.28 -13.22 -22.11 -19.64 -97.57 -20.64 
 สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจ

ควบคุม  
                   
-   

              
-   

                   
-   

              
-   

                 
-   

              
-   

                  
-   

            
-   

                
-   

               
-   

 กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด  -288.26 -8.41 -375.74 -19.46 -137.28 -13.22 -22.11 -19.64 -97.57 -20.64 

 ขาดทุนต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน (บาท)  -1.88   -2.45   -0.89   -0.14   -0.64   
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 งบกระแสเงินสด  
 

2555 (ณ 30 ก.ย.) 
ล้านบาท 

2556 (ณ 30 ก.ย.) 
ล้านบาท 

2557 (ณ 30 ก.ย.) 
ล้านบาท 

2557 (ณ 31 ธ.ค.) 
ล้านบาท 

ไตรมาส 3/2558 (ณ 30ก.ย.) 
ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน            

 ขาดทนุสาํหรบังวด  -288.26 -375.74 -137.28 -22.11 -97.57 

 รายการปรบัปรงุ            

 คา่เสื�อมราคา  76.47 68.13 59.83 14.50 40.61 

 คา่ตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  1.34 1.69 1.26 0.32 0.94 

 ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์  -3.16 7.72 14.94 0.00 13.85 
 ดอกเบี ยรบั  -0.64 -0.62 -0.99 -0.17 -0.15 
 ตน้ทนุทางการเงนิ  106.36 70.32 69.20 14.37 42.31 

 ขาดทนุ (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กดิขึ นจรงิ   -2.30 6.29 0.92 1.06 1.32 

 คา่เผื�อหนี สงสยัจะสญู (กลบัรายการ)  -0.98 9.95 2.59 0.66 0.19 

 (กลบัรายการ)/คา่เผื�อมลูคา่สนิคา้ที�ลดลง  106.92 243.29 -289.17 -12.19 -33.45 

 ขาดทนุ (กาํไร) จากการจําหน่ายที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์  0.69 0.65 0.41 0.54 -4.41 

 ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน             -              -   0.00           -            -   

 ภาษเีงนิได ้ 0.12 0.02           -             -   0.01 
  -3.46 31.71 -278.30 -3.03 -36.33 

 การเปลี ยนแปลงในสนิทรพัย์และหนี�สนิดําเนนิงาน            

 ลกูหนี การคา้และลูกหนี อื�น  19.47 139.59 425.94 -6.90 5.89 

 ลกูหนี อื�นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั             -              -             -             -            -   

 สนิคา้คงเหลอื  667.62 -3.04 827.60 44.18 24.00 

 สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื�น  -3.78 13.70 -0.04 0.12 0.71 

 สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื�น  0.24 1.02 -3.55 0.01 -0.01 

 เจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื�น  -5.73 -30.64 -145.36 29.12 -84.71 

 เจา้หนี อื�นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั  1.62 -2.97 0.24 0.23 0.15 

 คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย  -3.63 -6.06 -23.77 -2.08 3.81 

 หนี สนิหมนุเวยีนอื�น  -16.13 0.28 -3.30 0.05 0.60 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  -5.31 1.36 -2.23 0.33 1.15 
 เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  650.91 144.95 797.22 62.05 -84.73 

 รบัดอกเบี ย  0.64 0.62 0.99 0.17 0.15 

 จ่ายดอกเบี ย  -112.08 -71.16 -71.62 -14.37 -42.49 

 จ่ายภาษเีงนิได ้ -1.06 -0.42 -0.38 -0.01 -0.14 
 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน  538.41 73.99 726.21 47.85 -127.21 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน            

 ซื อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์  -31.23 -36.53 -12.36 -0.47 -1.71 

 ขายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์  6.05 0.32 0.08           -   7.60 

 ซื อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  -6.04 -0.04           -             -            -   
 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  -31.23 -36.25 -12.28 -0.47 5.89 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน            

 จ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั  -30.69            -             -             -            -   

 จ่ายชาํระหนี สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ  -1.90 -0.94 -0.88 -0.23 -0.71 

 เงนิกูย้มืระยะสั  นจากสถาบนัการเงนิลดลง  -145.24 -94.49 -686.00 -30.09 -5.18 

 เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั  นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั             -   350.00           -             -   125.00 

 ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสั  นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั             -              -             -             -            -   

 เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ             -              -   132.30           -   120.00 

 ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  -315.87 -330.39 -95.15 -38.98 -135.47 
 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  -493.70 -75.82 -649.73 -69.30 103.64 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  13.48 -38.08 64.19 -21.92 -17.68 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที� 1 มกราคม  68.00 81.48 47.78 111.97 90.05 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 30 ก.ย./31 ธ.ค. 81.48 43.40 111.97 90.05 72.38 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที� 30 ก.ย./31 ธ.ค.            -              -             -             -            -   

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร  81.48 47.78 111.97 90.05 72.38 

 เงนิเบกิเกนิบญัช ี            -           (4.37)           -             -            -   
  81.48 43.40 111.97 90.05 72.38 

 หมายเหตุ – ตารางขา้งตน้มกีารปดัเศษทศนยิม 


