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หนังสือแจ้งสิทธิ 

การจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 
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บริษทั ยูนิค ไมนิ� ง เซอรวิ์สเซส จาํกดั (มหาชน)   
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      วนัที� 13 ธนัวาคม 2561 

 

เรื�อง  แจง้สทิธกิารจอง�ื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั ยูนิค ไมนิ�ง เ�อรว์สิเ�ส จํากดั (มหาชน)  

สิ�งที�สง่มาดว้ย 1. หนงัสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน 

  2. ใบรบัรองการจอง�ื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน 

  3. ใบจอง�ื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน 

  4. แผนที�สถานที�รบัจอง�ื�อ 

  5. แบบฟอรม์การชาํระเงนิ (Bill Payment) 

  6. เอกสารเพิ�มเตมิประกอบการจองหลกัทรพัย์เ�พาะผูท้ี�ประสงค์นําหลกัทรพัย์�ากเขา้บญัชี 

    บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ (Issuer Account) เท่านั �น 

 

ตามที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั คร ั �งที� 9/2561 เมื�อวนัที� 9 พฤศจิกายน 2561 ไดม้มีติอนุมตัิให้นําเสนอต่อ 

ที�ประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัเพื�อพิจารณาอนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบรษิทัจํานวนไม่เกนิ 201,353,774  หุ้น  

มลูคา่ที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื�อเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิ (Right offering) ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดมิต่อ 2 

หุน้สามญัใหม ่(ในกรณีที�มเีศษของหุน้ใหป้ดัทิ�ง) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.75 บาท (เจด็สบิหา้สตางค)์ 

ในการนี� บรษิทักําหนดให้วนัที� 23 พฤศจิกายน 2561 เป็นวนักําหนดรายชื�อผูถ้ือหุ้นที�มสีทิธิในการจอง�ื�อ

และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัตามสดัสว่นจํานวนหุน้ที�ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date)  และ

กาํหนดวนัจอง�ื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนเป็นวนัที� 21 - 27 ธนัวาคม  2561 รวม 5 วนัทําการ    

บรษิทัจ�งเรยีนมาเพื�อแจง้สทิธขิองท่านในการจอง�ื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนดงักล่าว ตามรายละเอยีดดงันี� : 

 

1. ระยะเวลา สถานที�รบัชาํระเงินและส่งเอกสารค่าจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

ระหว่างวนัที� 21 - 27 ธนัวาคม  2561 รวม 5 วนัทําการ ในระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.00 น. โดยติดต่อที� 

ฝ่ายปฏิบติัการ บริษทัหลกัทรพัย� ทรีนีตี� จาํก�ั  

เลขที� 179 อาคารบางกอก�ติี�ทาวเวอร์ ช ั �น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ 02-343-9630-45 (�ม่รบัการจองซื�อทาง�ปรษ�ีย�และโทรสาร)   

ทั �งนี� บรษิทัขอสงวนสทิธใินการตดัสทิธกิารจอง�ื�อ หากไม่ไดร้บัเอกสารการจอง�ื�อหุ้น�ายในเวลาที�กําหนด

ไวข้า้งตน้ 

 

2. เอกสารที�ต้องใช้ประกอบการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

2.1 ใบจอง�ื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน  

2.2 ใบรบัรองการจอง�ื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน 

2.3 เงนิคา่จอง�ื�อหุน้ หรอื หลกัฐานการชาํระเงนิ (กรณีเป็นเงนิโอน)  

2.4 เอกสารประกอบการแสดงตน 

 

3. ข ั �นตอนและการชาํระเงินค่าจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 

 ผูถ้ือหุ้นที�ประสงค์จะจอง�ื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนในครั �งนี� โปรดนําเอกสารการจอง�ื�อหุ้นและหลกัฐานการ  

ชาํระเงนิมาตดิต่อ ณ สถานที�รบัจอง�ื�อตามที�ระบใุนขอ้ 1 ดงันี� :- 
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พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ ี

อํานาจลงนามของนิตบิคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3.4.4 นิตบิคุคลที�จดทะเบยีนในต่างประเทศ 

สําเนาหนงัสอืสําค�ัแสดงการจดัตั �งนิติบุคคล ฉบบัล่าสุดที�ออกไม่เกิน 12 เดือนนับจากวนัที�คดั

สาํเนา พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิคุคลนั �น และประทบัตราสําค�ัของนิติ

บคุคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสําเนาใบต่างดา้ว หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้อีํานาจลงนาม

ของนิตบิคุคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ทั �งนี�เอกสารทั �งหมดต้องไดร้บัการลงลายมอืชื�อโดย

เจ้าหน้าที�โนตารพีับลิค (Notary Public) และรบัรองโดยสถานกงสุลไทย ในกรณีที�มีการมอบอํานาจให ้

Custodian มาใชส้ทิธแิทนผูถ้อืหุน้จะตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจให้ Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบบั โดยใน

ใบจอง�ื�อหุน้สาม�ัเพิ�มทุนและเอกสารประกอบการจอง�ื�อจะลงนามโดย Custodian และจะตอ้งมหีนงัสอืของ 

Custodian ที�ระบุชื�อผู้มอีํานาจลงนาม พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนที�ย ังไม่หมดอายุหรอืเอกสาร

ประกอบการแสดงตนของผูม้อีํานาจลงนามนั �นอกี 1 ฉบบั 

3.5 หนังสือมอบอาํนาจ: ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที�มอบหมายใหผู้ร้บัมอบอํานาจมากระทําการแทน) 

พรอ้มสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัและผูม้อบอํานาจ ���งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3.6 กรณีผูจ้อง�ื�อประสงคจ์ะ�ากหุน้สาม�ัเพิ�มทุนไวใ้นบ�ัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขที� 600 

ตอ้งแนบเอกสารเพิ�มเตมิ ดงันี� 

 3.6.1 เอกสารเพิ�มเติมประกอบการจองหลกัทรพัย์เฉพาะผู้ที�ประสงค์นําหลกัทรพัย์�ากเขา้บ�ัชี

บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ 

 3.6.2 แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิคุคล 

ทั �งนี�หากผูจ้อง�ื�อไมแ่นบเอกสารเพิ�มเตมิประกอบการจอง�ื�อ    บรษิทัขอสงวนสทิธิที�จะขอให้ออกเป�นใบหุ้น

ในนามของผูจ้อง�ื�อ 

 

4. วิธีการจดัสรร 

จดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัที�มรีายชื�อปราก�ในสมดุทะเบยีนรายชื�อผูถ้ือหุ้น ณ วนัที� 23 พฤศจิกายน 

2561 ในการจดัสรรหุน้สาม�ัเพิ�มทุนให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้นนั �น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื�อหุ้นสามญั

เพิ�มทนุเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราส่วนที�กาํหนดไว้ข้างต้นได้(Oversubscription)  ทั �งนี�   สิทธิดงักล่าวจะ

ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจาํนวนหุ้นที�ผ ูถ้ือหุ้น�ต่ละรายนั �นถืออยู่ โดยผูถ้อืหุน้เดมิที�จอง�ื�อหุ้นเกนิกว่าสทิธิจะ

ไดร้บัการจดัสรรหุ้นที�จอง�ื�อเกนิกว่าสทิธิก�ต่อเมื�อมหีุ้นที�เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิที�ไดจ้อง�ื�อตามสทิธิ

ครบถว้นทั �งหมดแลว้เท่านั �น ทั �งนี� หลกัเกณ�ส์าํหรบัการจอง�ื�อหุน้สาม�ัเพิ�มทุนเกนิกวา่สทิธมิดีงัต่อไปนี�  

กรณีที�มหีุน้เหลอืมากกวา่หุน้ที�จอง�ื�อเกนิกวา่สทิธิ บรษิทั� จะจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถ้ือหุ้นที�แสดงความจํานงใน

การจอง�ื�อหุน้เกนิกวา่สทิธแิละชาํระคา่จอง�ื�อหุน้ดงักล่าวทั �งหมดทุกรายตามจํานวนที�แสดงความจํานงขอจอง�ื�อเกนิ

กว่าสิทธิ  โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิจอง�ื�อหุ้นสาม�ัเพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที�กําหนดไว้ข้างต้นได ้

(Oversubscription)  ทั �งนี� สทิธดิงักล่าวจะใชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 100 ของจํานวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายนั �นถอือยู่  

กรณีที�มหีุน้เหลอืน้อยกวา่หุน้ที�จอง�ื�อเกนิกวา่สทิธิ  

(ก) ผูถ้อืหุน้ที�จอง�ื�อหุน้เกนิกวา่สทิธแิต่ละราย จะไดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดมิของผูถ้ือหุ้นที�

จอง�ื�อเกนิกว่าสทิธิรายนั �น � (ในกรณีที�มเีศษของหุ้นจากการคํานวณให้ปดัเศษของหุ้นนั �นทิ�ง) ทั �งนี� 

จํานวนหุน้ที�มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กนิจํานวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายจอง�ื�อและชาํระคา่จอง�ื�อแลว้ 

(ข) ในกรณีที�ยงัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่อกี ใหจ้ดัสรรให้แก่ผูท้ี�จอง�ื�อเกนิกว่าสทิธิแต่ละ

รายที�ยงัไดร้บัการจดัสรรไมค่รบ ตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูท้ี�จอง�ื�อเกนิกว่าสทิธิแต่ละรายนั �น (ใน

กรณีที�มเีศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นั �นทิ�ง) โดยจํานวนหุ้นที�มสีทิธิไดร้บัการจดัสรรจะ
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ไม่เกนิจํานวนหุ้นที�ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายจองซื�อและชําระค่าจองซื�อแล้ว   ทั �งนี�  ให้ดําเนินการจัดสรรหุ้น

ใหแ้กผู่ท้ี�จองซื�อเกนิกวา่สทิธติามวธิกีารในขอ้ (ข) นี�จนกระทั �งไมม่หีุน้เหลอืจากการจดัสรร  

- การจดัสรรหุน้ที�จองซื�อเกนิกวา่สทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไมว่า่กรณีใด จะตอ้งไมท่ําใหผู้ถ้อืหุน้ที�จองซื�อ 

หุ้นเกนิกว่าสทิธิใดถือครองหุ้นของบรษิทัในลกัษณะที�เพิ�มขึ�นจนถึงหรอืข้ามผ่านจุดที�ต้องทําคําเสนอซื�อหลกัทรพัย์ 

(Tender Offer) ตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ.12/2554 เรื�อง หลกัเกณ�์ เงื�อนไขและ

วธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัย์เพื�อครอบงาํกจิการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรอื ในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนขอ้จํากดั

การถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามที�ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั   ซึ�งปจัจุบนัขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนดให้คนต่างดา้วถือ

หุน้ในบรษิทัไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 49 ของจํานวนหุน้ที�ออกจําหน่ายทั �งหมดของบรษิทั 

(ค) ในกรณีที�มหีุน้สามญัเพิ�มทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดมิขา้งต้น    บรษิทัจะดําเนินการลดทุน

จดทะเบยีนในสว่นที�ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรในโอกาสต่อไป 

 

5. วิธีการรบัหุ้นสามญั 

ผูจ้องซื�อสามารถเลอืกใหบ้รษิทัดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึ�ง ดงัต่อไปนี� 

5.1 ในกรณีที�ผูจ้องซื�อประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั โดยให้ออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซื�อ โดยนายทะเบยีน

ของบรษิทั คอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ จะดําเนินการส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนที�ไดร้บัการจดัสรรให้แก่ผูไ้ดร้บัการ

จดัสรรหุน้ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัตามชื�อและที�อยู่ที�ระบไุวใ้นทะเบยีนผูถ้อืหุน้  ณ วนัที�กําหนดรายชื�อผูถ้ือหุ้น

ที�มสีทิธใินการจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน ในวนัที� 23 พฤศจกิายน  2561  หรอื  

5.2 ในกรณีที�ผูจ้องซื�อไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ แต่ผูจ้อง

ซื�อหุน้ไมม่บีญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์ กล่าวคอื ผูจ้องซื�อหุ้นประสงค์ที�จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ 

สมาชกิเลขที� 600 กรณีนี� บรษิทัจะดําเนินการนําหุ้นที�ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์  และศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจีํานวนหุน้ตามจํานวนที�ผูจ้องซื�อที�ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ 

สมาชกิเลขที� 600 (โดยตอ้งแนบเอกสารเพิ�มเตมิตามขอ้ 3.6 ม�ิะนั �นแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิที�จะขอให้ออกเป็นใบหุ้น

ในนามของผูจ้องซื�อ) หรอื 

5.3 ในกรณีที�ผูจ้องซื�อไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์และผูจ้อง

ซื�อหุน้มบีญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์อยู่แลว้   กล่าวคอื ผูจ้องซื�อหุน้ประสงคท์ี�จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์ซึ�ง

ผูจ้องซื�อหุน้มบีญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์อยู่ โดยชื�อผูจ้องซื�อและชื�อเจา้ของบญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์จะต้องเป็นชื�อเดยีวกนั 

ม�ิะนั �นแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธทิี�จะดาํเนินการออกใบหุน้ใหแ้กผู่จ้องซื�อตามขอ้ 5.1 แทน 

 

6.การคืนเงินค่าจองซื�อหุ้น (ถ้ามี)  

6.1 ในกรณีที�ตอ้งมกีารคนืเงนิคา่หุน้สามญัที�จองซื�อ สาํหรบัสว่นที�ไมไ่ดร้บัการจดัสรรเพิ�มเตมิของผูถ้อืหุน้เดมิ 

ที�ไดจ้องซื�อและชาํระเงนิคา่หุน้สามญัที�จองซื�อเกนิกวา่สทิธขิองตน   หรอืในกรณีที�ต้องมกีารคนืเงนิเนื�องจากผูจ้องซื�อ

ป�บิตัผิดิเงื�อนไขการจองซื�อ บรษิทัจะดาํเนินการคนืเงนิค่าหุ้นสามญัที�จองซื�อโดยไม่มดีอกเบี�ย�ายใน 10  วนัทําการ

นบัแต่วนัที�ปิดรบัการจองซื�อหุ้น  เป็นเชค็ขดีคร่อมสั �งจ่ายเ�พาะในนามของผูจ้องซื�อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน

ตามชื�อและที�อยู่ที�ปราก�อยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหุ้น  ณ วนัที�กําหนดรายชื�อผูถ้ือหุ้นที�มสีทิธิในการจองซื�อหุ้นสามญั

เพิ�มทุน ในวนัที� 23 พฤศจกิายน  2561 
 

ทั �งนี� ไมว่า่กรณีใด ๆ     หากไดม้กีารสง่เชค็ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้ผูจ้องซื�อตามที�อยู่ที�ปราก�อยู่ในสมุดทะเบยีน 

ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวแลว้ ใหถ้อืวา่ผูจ้องซื�อไดร้บัเงนิคา่หุน้ที�จองซื�อในสว่นที�ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ

โดยชอบแลว้        และผูจ้องซื�อไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี�ยและ/หรอืคา่เสยีหายใด ๆ จากบรษิทั     หรอืตวัแทนในการ

รบัจองซื�ออกีต่อไป 
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ไม่เกนิจํานวนหุ้นที�ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายจองซื�อและชําระค่าจองซื�อแล้ว   ทั �งนี�  ให้ดําเนินการจัดสรรหุ้น

ใหแ้กผู่ท้ี�จองซื�อเกนิกวา่สทิธติามวธิกีารในขอ้ (ข) นี�จนกระทั �งไมม่หีุน้เหลอืจากการจดัสรร  

- การจดัสรรหุน้ที�จองซื�อเกนิกวา่สทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไมว่า่กรณีใด จะตอ้งไมท่ําใหผู้ถ้อืหุน้ที�จองซื�อ 

หุ้นเกนิกว่าสทิธิใดถือครองหุ้นของบรษิทัในลกัษณะที�เพิ�มขึ�นจนถึงหรอืข้ามผ่านจุดที�ต้องทําคําเสนอซื�อหลกัทรพัย์ 

(Tender Offer) ตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ.12/2554 เรื�อง หลกัเกณ�์ เงื�อนไขและ

วธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัย์เพื�อครอบงาํกจิการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรอื ในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนขอ้จํากดั

การถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามที�ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั   ซึ�งปจัจุบนัขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนดให้คนต่างดา้วถือ

หุน้ในบรษิทัไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 49 ของจํานวนหุน้ที�ออกจําหน่ายทั �งหมดของบรษิทั 

(ค) ในกรณีที�มหีุน้สามญัเพิ�มทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดมิขา้งต้น    บรษิทัจะดําเนินการลดทุน

จดทะเบยีนในสว่นที�ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรในโอกาสต่อไป 

 

5. วิธีการรบัหุ้นสามญั 

ผูจ้องซื�อสามารถเลอืกใหบ้รษิทัดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึ�ง ดงัต่อไปนี� 

5.1 ในกรณีที�ผูจ้องซื�อประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สามญั โดยให้ออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซื�อ โดยนายทะเบยีน

ของบรษิทั คอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ จะดําเนินการส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนที�ไดร้บัการจดัสรรให้แก่ผูไ้ดร้บัการ

จดัสรรหุน้ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัตามชื�อและที�อยู่ที�ระบไุวใ้นทะเบยีนผูถ้อืหุน้  ณ วนัที�กําหนดรายชื�อผูถ้ือหุ้น

ที�มสีทิธใินการจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุน ในวนัที� 23 พฤศจกิายน  2561  หรอื  

5.2 ในกรณีที�ผูจ้องซื�อไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ แต่ผูจ้อง

ซื�อหุน้ไมม่บีญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์ กล่าวคอื ผูจ้องซื�อหุ้นประสงค์ที�จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ 

สมาชกิเลขที� 600 กรณีนี� บรษิทัจะดําเนินการนําหุ้นที�ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์  และศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจีํานวนหุน้ตามจํานวนที�ผูจ้องซื�อที�ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ 

สมาชกิเลขที� 600 (โดยตอ้งแนบเอกสารเพิ�มเตมิตามขอ้ 3.6 ม�ิะนั �นแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิที�จะขอให้ออกเป็นใบหุ้น

ในนามของผูจ้องซื�อ) หรอื 

5.3 ในกรณีที�ผูจ้องซื�อไมป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารของศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์และผูจ้อง

ซื�อหุน้มบีญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์อยู่แลว้   กล่าวคอื ผูจ้องซื�อหุน้ประสงคท์ี�จะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์ซึ�ง

ผูจ้องซื�อหุน้มบีญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์อยู่ โดยชื�อผูจ้องซื�อและชื�อเจา้ของบญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์จะต้องเป็นชื�อเดยีวกนั 

ม�ิะนั �นแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธทิี�จะดาํเนินการออกใบหุน้ใหแ้กผู่จ้องซื�อตามขอ้ 5.1 แทน 

 

6.การคืนเงินค่าจองซื�อหุ้น (ถ้ามี)  

6.1 ในกรณีที�ตอ้งมกีารคนืเงนิคา่หุน้สามญัที�จองซื�อ สาํหรบัสว่นที�ไมไ่ดร้บัการจดัสรรเพิ�มเตมิของผูถ้อืหุน้เดมิ 

ที�ไดจ้องซื�อและชาํระเงนิคา่หุน้สามญัที�จองซื�อเกนิกวา่สทิธขิองตน   หรอืในกรณีที�ต้องมกีารคนืเงนิเนื�องจากผูจ้องซื�อ

ป�บิตัผิดิเงื�อนไขการจองซื�อ บรษิทัจะดาํเนินการคนืเงนิค่าหุ้นสามญัที�จองซื�อโดยไม่มดีอกเบี�ย�ายใน 10  วนัทําการ

นบัแต่วนัที�ปิดรบัการจองซื�อหุ้น  เป็นเชค็ขดีคร่อมสั �งจ่ายเ�พาะในนามของผูจ้องซื�อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน

ตามชื�อและที�อยู่ที�ปราก�อยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหุ้น  ณ วนัที�กําหนดรายชื�อผูถ้ือหุ้นที�มสีทิธิในการจองซื�อหุ้นสามญั

เพิ�มทุน ในวนัที� 23 พฤศจกิายน  2561 
 

ทั �งนี� ไมว่า่กรณีใด ๆ     หากไดม้กีารสง่เชค็ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้ผูจ้องซื�อตามที�อยู่ที�ปราก�อยู่ในสมุดทะเบยีน 

ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวแลว้ ใหถ้อืวา่ผูจ้องซื�อไดร้บัเงนิคา่หุน้ที�จองซื�อในสว่นที�ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ

โดยชอบแลว้        และผูจ้องซื�อไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี�ยและ/หรอืคา่เสยีหายใด ๆ จากบรษิทั     หรอืตวัแทนในการ

รบัจองซื�ออกีต่อไป 
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6.2 ในกร�ีที�ผูจ้องซื�อช�าระค่าจองซื�อเป�นเช�คและไม่ไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน   เนื�องจากผูจ้องซื�อ

ป�บิตัผิดิเงื�อนไขการจองซื�อ และ/หรอืไม่สามารถเรยีกเก�บเงนิตามเช�คที�ช�าระค่าจองซื�อได ้บรษิทัจะคนืเช�คดงักล่าว

ใหแ้กผู่จ้องซื�อหุน้ โดยผูจ้องซื�อดงักล่าว ตอ้งตดิต่อขอรบัเช�คจากตวัแทนในการรบัจองซื�อ 

 

7. การสละสิทธิจองซื�อ 

 ผูถ้อืหุน้ที�มไิดใ้ชส้ทิธจิองซื�อ หรอืมไิดช้�าระเงนิเป�นเช�ค แคชเชยีร์เช�ค หรอื ดร�า�ท์ �ายในเวลาที�ก�าหนดไว ้

หรอืไมส่ามารถเรยีกเก�บเงนิไดไ้มว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นตามเวลาที�ก�าหนด     หรอืผูจ้องซื�อกรอกขอ้มูลในใบจองซื�อ

ไมช่ดัเจน หรอืผูถ้อืหุน้ไมป่�บิตัิตามวธิีการใด� ที�ระบุในหนังสอืแจง้สทิธิการจองซื�อหุ้นอย่างถูกต้อง บรษิทัจะถือว่า

ท่านสละสทิธกิารจองซื�อหุน้คร ั �งนี� และบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัสรรหุน้ดงักล่าวต่อไป  

 

8. ��อ��ลส�า���อื��� 

 ผูถ้อืหุน้ที�ยื�นความจ�านงในการจองซื�อหุ้นและไดช้�าระเงนิคา่จองซื�อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื�อหุ้นและ

ขอรบัเงนิคนืไมไ่ด ้ 

 ผูถ้ือหุ้นที�จองซื�อจะไดร้บัหลกั�านการรบัจองซื�อหุ้นที�ลงชื�อรบัจากเจ้าหน้าที�ผูร้บัจองซื�อหุ้น  เพื�อเป�น

หลัก�านในการรบัจองซื�อหุ้น โดยผลแห่งการจองซื�อจะสมบูร�์เมื�อบริษัทสามารถเรียกเก�บเงินได้

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 กร�ีจ�านวนหุน้ที�ระบไุวใ้นใบจองซื�อไมต่รงกบัจ�านวนเงนิที�บรษิทัไดร้บัช�าระ บรษิทัขอสงวนสทิธิที�จะถือ

ตามจ�านวนเงนิที�ไดร้บัช�าระจากการจองซื�อเป�นหลกั 

 ชื�อผูจ้องซื�อ และชื�อเจา้ของบญัชซีื�อขายหลกัทรพัย์ จะตอ้งเป�นชื�อเดยีวกนั ม�ิะนั �นแล้ว บรษิทัขอสงวน
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 โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ที�จะส่งหุ้นไปให้ถูกต้อง  หากระบุผิดหุ้นจะถูกส่งไปที�อื�น ซ��งบริษัทจะไม่
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หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด กรุ�าติดต่อสอบถามได้ที� บรษิทั ยูนิค ไม่นิ�ง เซอร์วสิเซส จ�ากดั (มหาชน) 

เลขที� 26/23 อาคาร อรกานต ์ชั �น 7 ซอยชดิลม ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330     โทรศพัท์ 

0-2655-7501-2 ต่อ 104  โทรสาร 0-2655-7504 

 จ�งเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 

                   

ขอแสดงความนบัถอื 

โดยค�าส ั �งค�ะกรรมการบรษิทั 

 

                          
    (นายโดม  ลิ�วลมวบิลูย์) 

                                                            กรรมการและรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 :  หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ  

 

หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 
 

 

1. ชื�อบริษทัจดทะเบียนที�จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

ช��อบรษิทั    : บรษิทั ยูนิค ไมนิ�ง เ�อรว์สิเ�ส จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) 

ช��อภาษาองักฤษ   : UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED  

ช��อย่อ    : UMS 

 

2. วนั เดือน ปี และคร ั �งที�ของการประชุมคณะกรรมการของบริษทัที�มีมติให้จดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร ั �งที� 9/2561 เม��อวนัที� 9 พฤศจิกายน 2561 มมีติอนุมตัิให้นําเสนอต่อ 

ที�ประชุม�ู�้�อหุ้นของบริษทัเพ��อพิจารณาอนุมตัิจ ัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบรษิทัจํานวนไม่เกนิ 201,353,774 หุ้น  

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท     เพ��อเสนอขายใหแ้ก�ู่�้�อหุน้เดมิ (Right offering)   ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดมิต่อ 

2 หุน้สามญัใหม่ (ในกรณีที�มเีศษของหุ้นให้ปดัทิ�ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.75 บาท และกาํหนดวนัจอง���อและรบั

ชาํระเงนิคา่หุน้สามญัเพิ�มทุนในวนัที� 21 - 27  ธนัวาคม 2561  

 

3. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

ประเภทของหุน้เพิ�มทุน  : หุน้สามญัที�ออกใหมข่อง บรษิทั ยูนิค ไมนิ�ง เ�อร์วสิเ�ส จํากดั (มหาชน)  

จํานวนหุน้ที�จดัสรร  : ไมเ่กนิ 201,353,774 หุน้  

อตัราสว่น  : 5 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 2 หุน้ใหม ่(ในกรณีที�มเีศษของหุน้ใหป้ดัทิ�ง) 

ราคาเสนอขาย   : 0.75 บาท(เจด็สบิหา้สตางค)์ ต่อหุน้  

ทุนจดทะเบยีน ณ วนัที� 

9 พฤศจกิายน 2561 

: 251,692,219 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจํานวน 503,384,438 หุน้  

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทุนชาํระแลว้ ณ วนัที� 

9 พฤศจกิายน 2561 

: 251,692,219 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจํานวน 503,384,438 หุน้  

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทุนที�จะชาํระเพิ�มจาก

การจดัสรรหุน้ในครั �งนี�  

: ไมเ่กนิ 100,676,887.00 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจํานวนไมเ่กนิ 201,353,774 หุน้  

มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ทุนชาํระแลว้ภายหลงั 

การจดัสรรหุน้ในครั �งนี�  

: 352,369,106.00 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจํานวน 704,738,212 หุน้  

มลูคา่ที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท (ภายใต้สมมติ�านว่า�ู�้�อหุ้นทุกรายจอง���อหุ้นเพิ�มทุน

ตามสทิธเิตม็จํานวน) 

วธิกีารจดัสรร : จดัสรรใหแ้ก�ู่�้�อหุน้เดมิของบรษิทัที�มรีายช��อปราก�ในสมุดทะเบยีนรายช��อ�ู�้�อหุน้ ณ 

วนัที�กาํหนดรายช��อ�ู�้�อหุน้ที�มสีทิธใินการจอง���อหุน้สามญัเพิ�มทุนในวนัที�   23 

พฤศจกิายน  2561  

 

 

ส่วนที� 1 : ข้อมลูการจดัสรรหุ้นเพิ�มทุน 
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4.  กาํหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อสิทธิในการจองซื�อหุ้นเพิ�มทนุ 

กาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุ้นที�มสีทิธิในการจอง�ื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบรษิทัที�เสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิตาม

สดัสว่นการถอืหุน้ (Record Date) ในวนัที� 23 พฤศจกิายน 2561   

5. กาํหนดวนัจองซื�อและรบัชาํระเงินค่าหุ้นเพิ�มทนุ    

5.1. กาํหนดวนัจองซื�อและรบัชาํระเงินค่าหุ้นเพิ �มทนุ 

วนัที� 21 - 27  ธนัวาคม 2561  

  5.2. วิธีการจองซื�อและการชาํระเงินค่าหุ้นเพิ �มทนุ 

5.2.1. ผูถ้ือหุน้สามารถจอง�ื�อหุ้นเพิ�มทุนได้ ระหว่างวนัที� 21 – 27 ธนัวาคม 2561 รวม 5 วนัทําการ          

ในระหวา่งเวลา 8.30 น. – 15.00 น. โดยตดิต่อที�  

 ฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีีตี� จํากดั  

 เลขที� 179 อาคารบางกอก�ิตี� ทาวเวอร์ ช ั �น 25 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร 

 กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 02-343-9630-45 (�ม่รบัการจองซื�อทาง�ปร��ีย�และโทรสาร)  

ทั �งนี� บรษิทัขอสงวนสทิธิในการตดัสทิธิการจอง�ื�อ หากไม่ได้รบัเอกสารการจอง�ื�อหุ้นภายในเวลาที�

กาํหนดไวข้า้งตน้ 

5.2.2. ผูถ้อืหุน้จะตอ้งกรอกรายละเอยีดการจอง�ื�อในใบจอง�ื�อหุน้ใหถู้กต้องครบถ้วนและชดัเจน โดยจะต้อง

ระบจุํานวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้แต่ละรายตอ้งการจอง�ื�อตามสดัสว่นการจอง�ื�อหุ้นตามสทิธิที�ไดแ้สดงไวใ้นใบรบัรองการจอง

�ื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน พรอ้มลงลายมอืชื�อ หากผูจ้อง�ื�อเป�นนิติบุคคล   จะต้องลงนามโดยผูม้อีํานาจลงนามของนิติ

บคุคลนั �นพรอ้มประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี และแนบเอกสารประกอบการจอง�ื�อดงัต่อไปนี� 

(1)  ใบรบัรองการจองซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุน ���งบรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

(“ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์”) ในฐานะนายทะเบยีนของบรษิทั ไดจ้ดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นแต่ละราย ���งจะระบุ

จํานวนหุน้ที�ผูถ้อืหุน้มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามสดัสว่นการถอืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

(2)  เอกสารประกอบการแสดงตน 

- ผูถ้อืหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย : สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้ง กรณีที�ชื�อ/นามสกลุไมต่รงกบัชื�อใบรบัรองสทิธฯิ ตอ้งแนบเอกสารแสดงตนที�เกี�ยวขอ้ง 

���งออกโดยหน่วยงานราชการมาดว้ย เชน่ ทะเบยีนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกลุ เป�นตน้ 

- ผูถ้ือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที�มใิช่สญัชาติไทย : สําเนาใบต่างดา้วหรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง 

พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

- ผูถ้อืหุน้ประเภทนิตบิคุคลที�จดทะเบยีนในประเทศไทย : สําเนาหนังสอืรบัรองนิติบุคคลที�ออกโดย

กระทรวงพาณิชย์อายุไมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่นวนัจอง�ื�อ      พรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจ

ลงนามของนิตบิคุคลนั �น และประทบัตราสาํคญัของนิตบิคุคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีํานาจลงนามของนิติ

บคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

- ผูถ้อืหุน้ประเภทนิติบุคคลที�จดทะเบยีนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสอืสําคญัแสดงการจดัตั �งนิติ

บคุคล �บบัล่าสดุที�ออกไม่เกนิ 12 เดอืน นับจากวนัที�คดัสําเนา พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง

โดยผูม้อีํานาจลงนามของนิตบิคุคลนั �น และประทบัตราสาํคญัของนิตบิคุคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสําเนา

ใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้อีํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว 

พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง ทั �งนี�เอกสารทั �งหมดต้องไดร้บัการลงลายมอืชื�อโดยเจ้าหน้าที�   
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  5.3. การคืนเงินค่าจองซื�อหุ้นและการคืนเชค็ค่าจองซื�อหุ้น   

5.3.1 กรณีที�ผูถ้อืหุน้ที�จอง�ื�อไ�ไ่ดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย์ เนื�องจากป�บิตัผิดิเงื�อนไขการจอง�ื�อ และ/

หรอื ไ�ส่า�ารถเรยีกเก�บเงนิคา่จอง�ื�อหลกัทรพัย์ตา�เช�คค่าจอง�ื�อหลักทรพัย์ บรษิทัจะคนืเช�คค่าจอง�ื�อหลกัทรพัย์

ให้แก่ผูถ้ือหุ้นที�จอง�ื�อที�ไ�่ไดร้บัการจดัสรรหลกัทรพัย์  อนัเนื�อง�าจากการป�บิตัิผดิเงื�อนไขการจอง�ื�อ และ/หรอื 

�นาคารไ�่สา�ารถเรยีกเก�บเงนิค่าจอง�ื�อหลกัทรพัย์ตา�เช�คค่าจอง�ื�อหลกัทรพัย์  �ดยผูจ้อง�ื�อดงักล่าวต้องติดต่อ

ขอรบัเช�คจากบรษิทัตา�ที�อยู่ที�ระบไุวใ้นขอ้ 1 ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสิ�นสดุระยะเวลาการจอง�ื�อหลกัทรพัย์ 

5.3.2 กรณีผูถ้ือหุ้นชําระเงนิเกนิกว่าสิท�ิที�ไดร้บั บรษิัทจะคนืเงินส่วนที�ไ�่ไดร้บัการจดัสรร�ดยไ�่�ี

ดอกเบี�ยหรอืคา่เสยีหายใด� �ดยจ่ายเป�นเช�คขดีคร่อ�เ�พาะสั �งจ่ายผูจ้อง�ื�อหลกัทรพัย์ตา�ชื�อที�ระบุไวใ้นใบจอง�ื�อ 

และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตา�ที�อยู่ที�ระบไุวใ้นทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ภายใน 10 วนัทําการ นับจากวนัสิ�นสุดระยะเวลา

การจอง�ื�อหุน้ ทั �งนี� กรณีที�ไ�่สา�ารถคนืเงนิค่าจองให้แก่ผูจ้อง�ื�อหลกัทรพัย์ไดภ้ายในกําหนดเวลาดงักล่าว บรษิทั

จะต้องชําระดอกเบี�ยให้แก่ผู้จอง�ื�อหลักทรพัย์ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปี �ดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจอง�ื�อ

หลักทรพัย์ที�ไ�่ได้รบัการจัดสรร นับจากวนัที�พ้นกําหนดระยะเวลา 10 วนัทําการดงักล่าว  จนถึงวนัที�ผู้จอง�ื�อ

หลกัทรพัย์ไดร้บัคนืเงนิค่าจอง�ื�อหลกัทรพัย์แล้ว อย่างไรก�ด ีไ�่ว่าในกรณีใด� หากได�้กีารส่งเช�คคนืเงนิค่าจอง�ื�อ

หลกัทรพัย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตา�ที�อยู่ที�ระบใุนทะเบยีนผูถ้อืหุน้�ดยถูกตอ้งแลว้ ใหถ้อืวา่ผูจ้อง�ื�อไดร้บัคนืเงนิค่า

จอง�ื�อแลว้�ดยชอบ และผูจ้อง�ื�อจะไ��่สีทิ�เิรยีกรอ้งดอกเบี�ยหรอืคา่เสยีหายใด� อกีต่อไป 

  5.4. วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์

ผูจ้อง�ื�อสา�ารถเลอืกใหบ้รษิทัดาํเนินการในกรณีใดกรณีหนึ�ง ดงัต่อไปนี� 

5.4.1. ในกรณีที�ผูจ้อง�ื�อประสงค์จะขอรบัใบหุ้นสา�ญั      �ดยให้ออกใบหุ้นในนา�ของผู้จอง�ื�อ     

นายทะเบยีนของบรษิทั คอื ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ จะดําเนินการส่ง�อบใบหุ้นตา�จํานวนที�ไดร้บัการจดัสรรให้แก่     

ผูไ้ดร้บัการจดัสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั     ตา�ชื�อและที�อยู่ที�ระบุไวใ้นทะเบยีนผูถ้ือหุ้นภายใน 15      

วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจอง�ื�อหุน้ ในกรณีนี� ผูจ้อง�ื�อจะไ�่สา�ารถขายหุ้นที�ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์

ได้จนกว่าจะไดร้บัใบหุ้น �ึ�งอาจจะได้รบัภายหลงัจากที�หุ้นของบรษิัทได้รบัอนุญาตให้เขา้ทําการ�ื�อขายในตลาด

หลกัทรพัย์ 

5.4.2. ในกรณีที�ผูจ้อง�ื�อไ�่ประสงค์จะขอรบัใบหุน้แต่ประสงค์จะใชบ้รกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์  

แต่ผูจ้อง�ื�อหุ้นไ�่�บีญัช�ีื�อขายหลกัทรพัย์ กล่าวคอื ผูจ้อง�ื�อหุน้ประสงค์ที�จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อก

หลกัทรพัย์ ส�าชกิเลขที� 600 กรณีนี� บรษิทัจะดําเนินการนําหุ้นที�ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์  และ

ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์จะบนัทึกยอดบญัชจีํานวนหุ้นตา�จํานวนที�ผูจ้อง�ื�อที�ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิัท     

ผูอ้อกหลกัทรพัย์ ส�าชกิเลขที� 600 และออกหลกั�านการฝากให้แก่ผูจ้อง�ื�อภายใน 7 วนัทําการ นับจากวนัปิดการ

จอง�ื�อหุน้ เ�ื�อผูท้ี�ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตอ้งการขายหุ้น ผูท้ี�ไดร้บัจดัสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบญัช ี600 ดงักล่าว 

�ดยต้องติดต่อผ่านบรษิทัหลกัทรพัย์ทั �วไป �ึ�งอาจจะ�คี่า�รร�เนีย�ในการดําเนินการตา�ที�ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 

และ /หรอื บรษิทัหลกัทรพัย์นั �น� กาํหนด ดงันั �นในกรณีนี� ผูท้ี�ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสา�ารถขายหุ้นที�ไดร้บัการจดัสรร

ในตลาดหลกัทรพัย์ไดท้นัทีที�ตลาดหลกัทรพัย์อนุญาตให้หุ้นของบรษิทัทําการ�ื�อขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์ และผูท้ี�

ไดร้บัจดัสรรหุน้ไดด้าํเนินการถอนหุน้ออกจากบญัช ี600 ดงักล่าวแลว้ 

5.4.3. ในกรณีที�ผูจ้อง�ื�อไ�ป่ระสงคจ์ะขอรบัใบหุ้น แต่ประสงค์จะใชบ้รกิารของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์

และผูจ้อง�ื�อหุ้น�บีญัชี�ื�อขายหลกัทรพัย์อยู่แล้ว กล่าวคอื ผู้จอง�ื�อหุ้นประสงค์ที�จะฝากหุ้นไวใ้นบญัชีของบรษิัท

หลกัทรพัย์�ึ�งผูจ้อง�ื�อหุน้�บีญัช�ีื�อขายหลกัทรพัย์อยู่ �ดยชื�อผูจ้อง�ื�อและชื�อเจ้าของบญัช�ีื�อขายหลกัทรพัย์จะต้อง

เป�นชื�อเดยีวกนั ��ิะนั �นแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิ�ทิี�จะดาํเนินการออกใบหุน้ใหแ้กผู่จ้อง�ื�อตา�ขอ้ 5.4.1 แทน 
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สรปุผลการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ 
 

ผูถ้ือหุ้น 
จาํนวนหุ้นที�จอง�ื�อ 

ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผูถ้อืหุน้ ก. 400 4 

ผูถ้อืหุน้ ข. 320 28 

ผูถ้อืหุน้ ค. 200 17 

รวม 920 49 
 

7. วตัถปุระสงคก์ารเพิ�มทนุและการใช้เงินทนุส่วนที�เพิ�ม   

วตัถุประสงคข์องการเพิ�มทุนในครั �งนี�      เพื�อเป็นหนึ�งในแนวทางแกไ้ขปญัหาฐานะการเงนิของบรษิทั     

เพิ�มเตมิจากเดมิที�บรษิทัไดก้ําหนดไว ้   เพื�อลดความเสี�ยงที�บรษิทัอาจเขา้ขา่ยถูกเพกิถอนหลกัทรพัย์ของบรษิทั  

เนื�องจากสว่นของ�ูถ้อืหุน้บรษิทัที�มกีารปรบัลดลงจนตํ�ากว่า�นูย์ รวมทั �ง เพิ�ม�อกาสในการปรบั�ครงสรา้งธุรกจิให้

แขง็แรงและมั �นคงอย่างยั �งยนื  �ดยบรษิทัมแี�นในการนําเงนิทุนที�ไดจ้ากการเพิ�มทุน�ดยการเสนอขายใหแ้ก�ู่ถ้อืหุ้น

เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights offering) คร ั �งนี�ไปใชใ้นการดําเนินการต่าง � �ายในปี 2562 - 2563  ดงันี� 

1) จํานวนประมาณ 150  ลา้นบาท เพื�อใชใ้นการชําระคนืหนี�เงนิกูย้ืมและดอกเบี�ยคา้งชาํระจากกจิการที�

เกี�ยวขอ้งกนั  

2) ในกรณีที�เงนิเพิ�มทุนคงเหลอืจากวตัถุประสงค์การใชเ้งนิในขอ้ 1) บรษิทัจะนําเงนิคงเหลอืดงักล่าวมาใช้

เป็นเงนิหมนุเวยีนในการทําธุรกจิ 
 

8. ประโยชน์ที�บริษทัจะได้รบัจากการจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ 

1. ลดความเสี�ยงที�บรษิทัอาจเขา้ขา่ยถูกเ�กิถอนหลกัทร�ัย์ของบรษิทั     เนื�องจากสว่นของผูถ้ือหุ้นบรษิทั

ที�มกีารปรบัลดลงจนตํ�ากวา่ศนูย์ 

2. ลดภาระตน้ทุนทางการเงนิ เนื�องจากมกีาร�าํระคนืหนี��หแ้กก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
 

9. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรบัเงินปันผลของหุ้นส่วนที�เพิ�มทนุ 

นโยบายเงนิปนัผล  

1. บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลไมต่ํ�ากว่าอตัรารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิ

ได ้  และหกัสาํรองตามกฎหมายของบรษิทั   ทั �งนี�    ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากที�ประ�มุผูถ้อืหุน้ เวน้แต่  

บรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามจําเป็นตอ้ง��เ้งนิเ�ื�อการขยายกจิการ    

2. ผูจ้อง�ื�อหุน้เ�ิ�มทุนคร ั �งนี�จะมสีทิธริบัเงนิปนัผลตั �งแต่ผูจ้อง�ื�อหุน้เ�ิ�มทุนดงักล่าวไดร้บัการจดทะเบยีน

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้  

3. อื�น �   

- ไมม่-ี  

10. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสาํหรบัใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุในหุ้นของบริษทั 

-ไมม่-ี 
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9. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรบัเงินปันผลของหุ้นส่วนที�เพิ�มทนุ 

นโยบายเงนิปนัผล  

1. บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลไมต่ํ�ากว่าอตัรารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิ

ได ้  และหกัสาํรองตามกฎหมายของบรษิทั   ทั �งนี�    ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากที�ประ�มุผูถ้อืหุน้ เวน้แต่  

บรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามจําเป็นตอ้ง��เ้งนิเ�ื�อการขยายกจิการ    

2. ผูจ้อง�ื�อหุน้เ�ิ�มทุนคร ั �งนี�จะมสีทิธริบัเงนิปนัผลตั �งแต่ผูจ้อง�ื�อหุน้เ�ิ�มทุนดงักล่าวไดร้บัการจดทะเบยีน

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแลว้  

3. อื�น �   

- ไมม่-ี  

10. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสาํหรบัใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุในหุ้นของบริษทั 

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

ชื�อบรษิทั: บรษิทั ยูนิค ไมนิ�ง เซอรว์สิเซส จํากดั (มหาชน)  (“บรษิทั” หรอื “UMS”) 

ประเภทธุรกจิ:       นําเขา้ถ่านหินคุณภาพด ีมคี่าพลงังานความรอ้นสูง และมผีลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมน้อย 

เพื�อจดัจําหน่ายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรม  

ที�ต ั �งสาํนกังานให�่: 26/23 อาคาร อรกานต์ ช ั �น 7 ซอยชดิลม ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั   

      กรงุเทพมหานคร  10330  

เลขทะเบยีนบรษิทั: 0107547000095    

โทรศพัท์:  (662) 2655-7501-2  

โทรสาร:  (662) 2655-7504 

  โฮมเพจบรษิทัฯ:    www.umspcl.com  

 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษทั 

ลกัษณะของบริการหลกั 

บรษิทั ประกอบธรุกจิการนําเขา้ถ่านหนิคุณภาพด ีมคีา่พลงังานความรอ้นปานกลางถงึสงู   และมผีลกระทบต่อ

สิ�งแวดลอ้มน้อย     โดยนําเขา้จากประเทศอนิโดนีเซยีเพื�อจดัจําหน่ายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมทั �งขนาดให�่  ขนาด

กลางและขนาดเลก็ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดักรุงเทพฯ และปรมิณฑล   รวมถงึจงัหวดัใกลเ้คยีง บรษิทั

มอีุตสาหกรรมที�เป็นเป้าหมายหลกั   คอื  อุตสาหกรรมปนูซเีมนต์    อุตสาหกรรมอาหารและเครื�องดื�ม  อุตสาหกรรม

กระดาษ   และอุตสาหกรรมสิ�งทอ    โดยบรษิทัมกีลยุทธ์นําถ่านหนิดงักล่าวมาทําการคดัเลอืก   และปรบัปรงุคุณภาพ

เพื�อใหถ้่านหนิมคีณุภาพตรงกบัคุณสมบตัเิชงิวศิวกรรมของหมอ้ไอนํ�าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม    นอกจากนี� 

บรษิทัยงัเขา้รว่มประมลูขายถ่านหนิใหก้บับรษิทัเอกชนในอุตสาหกรรมปนูซเีมนต์     และอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้าที�ม ี  

การประมลูจดัซื�อถ่านหนิอกีดว้ย 

 

ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ถ่านหิน “ Coal ” เกดิจากการเปลี�ยนแปลงที�ใชเ้วลาหลายลา้นปีของซากพชื   ภายใตค้วามดนัและความรอ้น

กลายมาเป็นพตี (Peat), ลกิไนต์ (Lignite), ซบับทิูมนิสั (Sub bituminous), บทิูมนิสั (Bituminous) และแอนทราไซท์ 

(Anthracite) ตามลําดบั    ถ่านหนิตามแหล่งต่าง�ในโลกนี�      จงึมคีณุสมบตัติ่างกนัขึ�นกบัชนิดซากพชื    อายุ   การ

เปลี�ยนแปลง และสภาพแวดลอ้มของแหล่งที�เกดิถ่านหนิ       ซึ�งเชื�อเพลงิฟอสซลิที�ยงัคงเหลอืมากกวา่นํ�ามนัและก�าซ

ธรรมชาตสิามารถพบไดท้ั �วโลก 

 

 

 

 

 

 

ส่�นที� 2 : ข้อมลูเบื�องต้นของบริษทั 
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การกาํเนิด...ถ่านหิน 

 

 
 

ถ่านหนิเป�นเ�ื�อเ�ลงิ�อสซลิซ��งมปีรมิา�สํารองอยู่มาก โดยแหล่งถ่านหนิกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ  มากกวา่ 

100 ประเทศทั �วโลก ทําใหถ้่านหนิเป�นเ�ื�อเ�ลงิที�มคีวามมั �นคงดา้นปรมิา�สงู ราคามกีารแขง่ขนักนัสงู สง่ผลใหม้รีาคา

ถูกกว่าเ�ื�อเ�ลงิ�นิดอื�นโดยเ��าะอย่างยิ�งก�าซ�รรม�าตแิละนํ�ามนัเตา     ถ่านหนิเป�นเ�ื�อเ�ลงิ�รรม�าต�ินิดหน��ง     

ซ��งมสีถานะเป�นของแข�งและมแีร�่าต�ที�สาํค�ั คอื คารบ์อน โดยทั �วไปแลว้ถ่านหนิจะมสีนํี�าตาลเขม้หรอืสดีํา  และแบง่ได้

หลายประเภท ถ่านหนิที�มคี��ภา�ดทีี�ส�ด (�จิาร�าจากค่าความรอ้น คา่ความ�ื�นและปรมิา�กํามะถนั) เรยีงตามลําดบั 

ไดแ้ก ่แอนทราไซต์ บทิูมนิสั ซบับทิมูนิสั และลกิไนต์  

 

การจาํแนก...ถ่านหนิ 
 

 
 

บร�ิทั นําเขา้ถ่านหนิประเภทบทิูมนิสัและซบับทิูมนิสั เนื�องจากเป�นถ่านหนิที�มคี��ภา�ด ีมคีา่ความรอ้นใน

ระดบัปานกลาง มคีา่ความ�ื�นและปรมิา�เถ้าในระดบัที�เหมาะสม   โดยเ��าะอย่างยิ�งมปีรมิา�กาํมะถนัที�ตํ�าเมื�อเทยีบ

กบันํ�ามนัเตา (นํ�ามนัเตามปีรมิา�กํามะถนัประมา�รอ้ยละ 0.1-3.0) ทําใหม้มีลภาวะกบัสิ�งแวดลอ้มน้อยมาก สาํหรบั

ถ่านหนิประเภทแอนทราไซต์ บร�ิทัไมไ่ดนํ้าเขา้ถ่านหนิประเภทนี�เนื�องจากมรีาคาสงูกว่ามาก อกีทั �งปรมิา�การใ�้

ภายในประเทศมจีํากดัและไมม่แีนวโน้มการขยายตวั    ส่วนถ่านหนิประเภทลกิไนต์เป�นถ่านหนิค��ภา�ตํ�าที�ส�ด        
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การกาํเนิด...ถ่านหิน 

 

 
 

ถ่านหนิเป�นเ�ื�อเ�ลงิ�อสซลิซ��งมปีรมิา�สํารองอยู่มาก โดยแหล่งถ่านหนิกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ  มากกวา่ 

100 ประเทศทั �วโลก ทําใหถ้่านหนิเป�นเ�ื�อเ�ลงิที�มคีวามมั �นคงดา้นปรมิา�สงู ราคามกีารแขง่ขนักนัสงู สง่ผลใหม้รีาคา

ถูกกว่าเ�ื�อเ�ลงิ�นิดอื�นโดยเ��าะอย่างยิ�งก�าซ�รรม�าตแิละนํ�ามนัเตา     ถ่านหนิเป�นเ�ื�อเ�ลงิ�รรม�าต�ินิดหน��ง     

ซ��งมสีถานะเป�นของแข�งและมแีร�่าต�ที�สาํค�ั คอื คารบ์อน โดยทั �วไปแลว้ถ่านหนิจะมสีนํี�าตาลเขม้หรอืสดีํา  และแบง่ได้

หลายประเภท ถ่านหนิที�มคี��ภา�ดทีี�ส�ด (�จิาร�าจากค่าความรอ้น คา่ความ�ื�นและปรมิา�กํามะถนั) เรยีงตามลําดบั 

ไดแ้ก ่แอนทราไซต ์บทิูมนิสั ซบับทิมูนิสั และลกิไนต์  

 

การจาํแนก...ถ่านหนิ 
 

 
 

บร�ิทั นําเขา้ถ่านหนิประเภทบทิูมนิสัและซบับทิูมนิสั เนื�องจากเป�นถ่านหนิที�มคี��ภา�ด ีมคีา่ความรอ้นใน

ระดบัปานกลาง มคีา่ความ�ื�นและปรมิา�เถ้าในระดบัที�เหมาะสม   โดยเ��าะอย่างยิ�งมปีรมิา�กาํมะถนัที�ตํ�าเมื�อเทยีบ

กบันํ�ามนัเตา (นํ�ามนัเตามปีรมิา�กํามะถนัประมา�รอ้ยละ 0.1-3.0) ทําใหม้มีลภาวะกบัสิ�งแวดลอ้มน้อยมาก สาํหรบั

ถ่านหนิประเภทแอนทราไซต์ บร�ิทัไมไ่ดนํ้าเขา้ถ่านหนิประเภทนี�เนื�องจากมรีาคาสงูกว่ามาก อกีทั �งปรมิา�การใ�้

ภายในประเทศมจีํากดัและไมม่แีนวโน้มการขยายตวั    ส่วนถ่านหนิประเภทลกิไนต์เป�นถ่านหนิค��ภา�ตํ�าที�ส�ด        
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มปีรมิาณกํามะถนัมาก ทําใหม้ผีลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มสงู ดงันั �น   ถ่านหนิประเภทนี�จ�งไมเ่ป็นที�นิยมของลูกคา้ และ

บรษิทัไมไ่ดนํ้าเขา้ถ่านหนิประเภทลกิไนต์  

 

กระบวนการในวงจรการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เริ�มจากนําเขา้ถ่านหนิจากประเทศอนิโดนีเซยีและจําหน่าย

ใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดให�่ทั �งหมดและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง

บางราย บรษิทัสามารถจดัสง่ถ่านหนิใหลู้กคา้ไดท้นัที โดยไมต่อ้งนํามาพกัที�คลงัสนิคา้ของบรษิทั แต่สาํหรบัลูกคา้

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางรายและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ตอ้งการถา่นหนิที�ผา่นกระบวนการคดัเลอืก 

ปรบัปรงุคณุภาพและการคดัขนาด  โดยในการนําเขา้ถ่านหนิแต่ละคร ั �งประมาณ 50,000 ตนัต่อการจดัซื�อ ซ��งจะมถี่าน

หนิที�มคีณุสมบตัแิตกต่างกนัในดา้นคา่ความรอ้น ความชื�น ปรมิาณขี�เถา้ และปรมิาณกํามะถนั   ซ��งบรษิทัจําเป็นตอ้ง

ทําการคดัเลอืกคุณภาพถ่านหนิกอ่น     ซ��งถ่านหนิที�นําเขา้แต่ละประเภทจะมคีุณสมบตัแิตกต่างกนั  เชน่ ในดา้นคา่

ความรอ้น ความชื�น แมว้า่จะมาจากเหมอืงเดยีวกนักต็าม (ถ่านหนิในแต่ละชั �นดนิจะมคีณุสมบตัแิตกต่างกนั   เชน่   

ซบับทิูมนิสั อาจแยกออกเป็นหลายชนิด ข��นอยู่กบัคา่ความรอ้น ความชื�น ปรมิาณขี�เถ้า และปรมิาณกํามะถนั เป็นตน้) 

หลงัจากนั �น บรษิทัจ�งนําถ่านหนิมาผสมกนัตามสตูรเ�พาะของบรษิทัเพื�อใหไ้ดคุ้ณสมบตัติามที�ลูกคา้ตอ้งการ  และ

บรษิทัจะทําการคดัขนาดถ่านหนิเพื�อใหม้คีุณภาพที�เหมาะสมสําหรบัหมอ้ไอนํ�าของโรงงานอุตสาหกรรมหากลูกคา้

ตอ้งการ เนื�องจากหมอ้ไอนํ�ามกีารออกแบบเชงิวศิวกรรมที�แตกต่างกนัออกไป เพื�อใหก้ารเผาผลา�เชื�อเพลงิเป็นไป

อย่างสมบรูณ์มากที�สดุ และบรษิทัจะใหบ้รกิารจดัสง่สนิคา้ใหก้บัลูกคา้ โดยจดัสง่ทุกวนัเพื�อความสะดวกในการใชง้าน

ของลูกคา้ และยงัเป็นการชว่ยลดจํานวนถ่านหนิที�จะตอ้งเกบ็ในโกดงัเกบ็ถ่านหนิของลูกคา้อกีดว้ย    เนื�องจากลูกคา้

หลายรายไมม่สีถานที�เพยีงพอในการเกบ็ถ่านหนิ 
 

บรษิทั มบีรษิทัย่อยและบรษิทัที�เขา้รว่มลงทุน ดงันี�  
 

ชื�อบริษทั ประเภทธุรกิจ

บรษิทั ยูเอม็เอส ไลทเ์ตอร ์ จาํกดั การขนส่งและการขนถ่ายสนิคา้ทางนํ�า(ในประเทศ)

บรษิทั ยูเอม็เอส พอรต์ เซอรว์สิเซส  จาํกดั ท่าเทยีบเรอื

บรษิทั ยูเอม็เอส ดสิทรบิวิชั �น  จํากดั นําเขา้และจําหน่ายปุ๋ยเคม ีปุ๋ ยอนิทรยี์

บรษิทั ยูเอม็เอส เพลเลท เอน็เนอรย์ี�  จํากดั จําหน่ายและส่งอกเชื�อเพลงิชวีมวล

รายชื�อบริษทัย่อยและบริษทัที�เข้าร่วมลงทุน

 
 

การตลาดและการแข่งขนั 

นโยบายการตลาด 

บรษิทั ทําแผนการตลาดเชงิรุกโดยใชจ้ดุแขง็ของถ่านหนิซ��งเป็นพลงังานที�มตีน้ทุนตํ�ากวา่การใชนํ้�ามนัเตา และ

ยงัมปีรมิาณสาํรองที�มากกวา่   ซ��งบรษิทัประสบความสําเรจ็เป็นอย่างดใีนการเพิ�ม�านลูกคา้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดเลก็   โดยบรษิทัมกีลยุทธ์การตลาดในดา้นต่างๆ ที�สาํค�ั ดงันี� 

กลยุทธ์การแขง่ขนั 

(1) ดา้นสนิคา้และบรกิาร   

บรษิทั มกีลยุทธ์ที�สาํค�ัทางดา้นผลติภณั�ซ์��งแตกตา่งจากบรษิทัคูแ่ขง่ทั �วไป    โดยบรษิทัมกีระบวนการ

คดัเลอืกและปรบัปรงุคุณภาพถ่านหนิใหเ้หมาะสมกบัหมอ้ไอนํ�าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เพื�อใหเ้กดิประสทิธภิาพ

สงูสดุในการเผาผลา�เชื�อเพลงิ ณ ปจัจุบนั บรษิทัดาํเนินนโยบายนี�ใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ 

เป็นการสรา้งมลูค่าเพิ�มใหก้บัสนิคา้เพื�อลดการแขง่ขนัดา้นราคาโดยเ�พาะกบัผูจ้ดัจําหน่ายถ่านหนิรายให�ใ่นประเทศ 
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โดยบรษิทัมุง่เน้นการทําตลาดโดยเจาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ที�มอียู่เป็นจํานวนมาก 

เนื�องจากบรษิทัมกีาํไรข ั �นตน้ที�สงูกวา่การขายถ่านหนิให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  

บรษิทั มขี ั �นตอนในการตรวจสอบคุณภาพถ่านหนิอย่างละเอยีดเพื�อใหลู้กคา้มคีวามมั �นใจในคุณภาพถ่านหนิ 

โดยมขี ั �นตอนเริ�มจาก กอ่นสง่ถ่านหนิจากประเทศอนิโดนีเซยี ผูจ้ดัจําหน่าย/ผูผ้ลติจะมกีารตรวจสอบคุณภาพถ่านหนิ

โดยสถาบนัที�ไดร้บัมาตรฐานการตรวจสอบจากประเทศอนิโดนีเซยี        โดยตรวจสอบคุณภาพในดา้นคา่ความรอ้น 

คา่คารบ์อน  คา่ความชื�น ค่าขี�เถา้ที�เกดิจากการเผาไหมแ้ละคา่ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ หลงัจากนําเขา้มาในประเทศไทย

แลว้ บรษิทัจะทําการตรวจสอบคุณภาพของถ่านหนิซํ�าอกีคร ั �งหนึ�ง     โดยบรษิทัจะทําการเกบ็ตวัอย่างถ่านหนิขณะที�

ทําการขนถ่านหนิขึ�นจากเรอื  เพื�อนําไปตรวจสอบคุณภาพโดยองคก์รชั �นนําที�ไดร้บัความยอมรบัเชน่ บรษิทั เอสจเีอส 

(ประเทศไทย) จํากดั , บรษิทั  โคเทคนา อนิสเปคชั �น (ประเทศไทย) จํากดั หรอืหน่วยงานอื�นซึ�งเป็นที�ยอมรบัเป็นการ

ทั �วไป  กอ่นการสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ หรอืในบางกรณีลูกคา้มขีอ้ตกลงในการตรวจสอบคณุภาพเพิ�มเตมิโดยเ�พาะ

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บรษิทัจะจดัสง่ตวัอย่างถ่านหนิใหก้บับรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากดั หรอืองค์กร

ชั �นนําอื�น� ที�เป็นบรษิทัรบัทําการตรวจสอบที�ไดม้าตรฐาน เป็นที�ยอมรบัตรวจสอบคุณภาพกอ่น 

นอกจากนี� ในเรื�องของการใหบ้รกิาร บรษิทัสามารถใหบ้รกิารไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี 

โดยบรษิทัสามารถจดัสง่สนิคา้ใหก้บัลูกคา้ไดต้ลอด    หากลูกคา้มคีวามตอ้งการใชถ้่านหนิกจ็ะสามารถจดัสง่ไดท้นัที

ตามเวลาที�ลูกคา้ตอ้งการ สง่ผลใหลู้กคา้ไมจ่ําเป็นตอ้งเกบ็สตอ็กสนิคา้มากและลูกคา้มคีวามสะดวกในการใชง้านเพิ�มขึ�น

อกีดว้ย 

อนึ�ง บรษิทั มหีอ้งป�บิตัิการทางวทิยาศาสตร ์(Laboratory)  เพื�อควบคมุคุณภาพสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน 

กอ่นสง่มอบให้กบัลูกคา้ 

 

(2) ดา้นการขยายฐานลูกคา้ 

เนื�องจากถ่านหนิเป็นเชื�อเพลงิที�มรีาคาตํ�ารวมถงึเป็นแหล่งเชื�อเพลงิที�มปีรมิาณสํารองสงูเมื�อเปรยีบเทยีบ

กบันํ�ามนัเตาและก�าซ�รรมชาต ิ   และมผีลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มน้อยมาก(ถ่านหนิประเภทบทิูมนิสัและซบับทิูมนิสัที�

บรษิทัเป็นผูจ้ําหน่าย)  ดงันั �น ในระยะยาว โรงงานอุตสาหกรรมต่าง�  จงึมแีนวโน้มที�จะเปลี�ยนมาใชถ้่านหนิเพิ�มมาก

ขึ�น บรษิทัมเีป้าหมายในการขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที�ใชนํ้�ามนัเตา เนื�องจากเป็นกลุ่มลูกคา้ที�มี

อยู่เป็นจํานวนมาก อีกทั �ง จะขยายไปสูก่ลุ่มลูกคา้รายใหญ่ เชน่ โรงงานปนูซเีมนต์ โรงงานผลติไฟฟ้า และบรษิทัผูผ้ลติ

กระดาษ เป็นตน้  

 

บรษิทัมโีครงการที�จะเขา้ไปนําเสนอทางเลอืกใหก้บัลูกคา้อื�น� เพิ�มเตมิ     เพื�อใหเ้หน็ถงึประโยชน์ที�ลูกคา้

จะไดร้บัจากการใชถ้่านหนิเป็นแหล่งเชื�อเพลงิแทนนํ�ามนัเตา โดยบรษิทัใชก้ลยุท�์เข้าไปนําเสนอถงึคา่ใชจ้่ายที�ประหยดั

ได ้โดยใชร้ะยะเวลาคนืทุนประมาณ 9-24 เดอืน  รวมถงึ  ใหค้วามรูก้บัลูกคา้เพื�อใหเ้ปลี�ยนทศันคตทิี�ไมถู่กตอ้งเกี�ยวกบั

ถ่านหนิในเรื�องของการก่อใหเ้กดิมลภาวะกบัสิ�งแวดลอ้มทําใหลู้กคา้ใหค้วามสนใจหนัมาใชถ้่านหนิมากขึ�นโดยค่าใชจ้่าย 

ในการผลติเชื�อเพลงิไอนํ�า 1 ตนั     โดยเปรยีบเทยีบระหวา่งถ่านหนิและนํ�ามนัเตาซึ�งไดแ้สดงไวใ้นตารางดา้นล่างนี�    

ถ่านหนิมคีา่ใชจ้่ายในการผลติไอนํ�าเพยีง 382.25 บาทต่อตนั ในขณะที�นํ�ามนัเตามคีา่ใชจ้่ายประมาณ 834.67 บาทต่อ

ตนั ซึ�งจะเหน็ไดว้า่ถ่านหนิมตีน้ทุนการผลิตไอนํ�าที�ตํ�ากว่านํ�ามนัเตา อกีทั �งราคานํ�ามนัของตลาดคอ่นขา้งผนัผวน ไม่

คงที�ทําใหส้ามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาของนํ�ามนัไดย้ากและไมค่งที� ทําใหบ้รษิทัคาดวา่จะขยายฐานลูกคา้ได้

เพิ�มขึ�นจากจุดเด่นของถ่านหนิเรื�องนี�  
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โดยบรษิทัมุง่เน้นการทําตลาดโดยเจาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ที�มอียู่เป็นจํานวนมาก 

เนื�องจากบรษิทัมกีาํไรข ั �นตน้ที�สงูกวา่การขายถ่านหนิให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  

บรษิทั มขี ั �นตอนในการตรวจสอบคุณภาพถ่านหนิอย่างละเอยีดเพื�อใหลู้กคา้มคีวามมั �นใจในคุณภาพถ่านหนิ 

โดยมขี ั �นตอนเริ�มจาก กอ่นสง่ถ่านหนิจากประเทศอนิโดนีเซยี ผูจ้ดัจําหน่าย/ผูผ้ลติจะมกีารตรวจสอบคุณภาพถ่านหนิ

โดยสถาบนัที�ไดร้บัมาตรฐานการตรวจสอบจากประเทศอนิโดนีเซยี        โดยตรวจสอบคุณภาพในดา้นคา่ความรอ้น 

คา่คารบ์อน  คา่ความชื�น ค่าขี�เถา้ที�เกดิจากการเผาไหมแ้ละคา่ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ หลงัจากนําเขา้มาในประเทศไทย

แลว้ บรษิทัจะทําการตรวจสอบคุณภาพของถ่านหนิซํ�าอกีคร ั �งหนึ�ง     โดยบรษิทัจะทําการเกบ็ตวัอย่างถ่านหนิขณะที�

ทําการขนถ่านหนิขึ�นจากเรอื  เพื�อนําไปตรวจสอบคุณภาพโดยองคก์รชั �นนําที�ไดร้บัความยอมรบัเชน่ บรษิทั เอสจเีอส 

(ประเทศไทย) จํากดั , บรษิทั  โคเทคนา อนิสเปคชั �น (ประเทศไทย) จํากดั หรอืหน่วยงานอื�นซึ�งเป็นที�ยอมรบัเป็นการ

ทั �วไป  กอ่นการสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ หรอืในบางกรณีลูกคา้มขีอ้ตกลงในการตรวจสอบคณุภาพเพิ�มเตมิโดยเ�พาะ

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บรษิทัจะจดัสง่ตวัอย่างถ่านหนิใหก้บับรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากดั หรอืองค์กร

ชั �นนําอื�น� ที�เป็นบรษิทัรบัทําการตรวจสอบที�ไดม้าตรฐาน เป็นที�ยอมรบัตรวจสอบคุณภาพกอ่น 

นอกจากนี� ในเรื�องของการใหบ้รกิาร บรษิทัสามารถใหบ้รกิารไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี 

โดยบรษิทัสามารถจดัสง่สนิคา้ใหก้บัลูกคา้ไดต้ลอด    หากลูกคา้มคีวามตอ้งการใชถ้่านหนิกจ็ะสามารถจดัสง่ไดท้นัที

ตามเวลาที�ลูกคา้ตอ้งการ สง่ผลใหลู้กคา้ไมจ่ําเป็นตอ้งเกบ็สตอ็กสนิคา้มากและลูกคา้มคีวามสะดวกในการใชง้านเพิ�มขึ�น

อกีดว้ย 

อนึ�ง บรษิทั มหีอ้งป�บิตัิการทางวทิยาศาสตร ์(Laboratory)  เพื�อควบคมุคุณภาพสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐาน 

กอ่นสง่มอบให้กบัลูกคา้ 

 

(2) ดา้นการขยายฐานลูกคา้ 

เนื�องจากถ่านหนิเป็นเชื�อเพลงิที�มรีาคาตํ�ารวมถงึเป็นแหล่งเชื�อเพลงิที�มปีรมิาณสํารองสงูเมื�อเปรยีบเทยีบ

กบันํ�ามนัเตาและก�าซ�รรมชาต ิ   และมผีลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มน้อยมาก(ถ่านหนิประเภทบทิูมนิสัและซบับทิูมนิสัที�

บรษิทัเป็นผูจ้ําหน่าย)  ดงันั �น ในระยะยาว โรงงานอุตสาหกรรมต่าง�  จงึมแีนวโน้มที�จะเปลี�ยนมาใชถ้่านหนิเพิ�มมาก

ขึ�น บรษิทัมเีป้าหมายในการขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที�ใชนํ้�ามนัเตา เนื�องจากเป็นกลุ่มลูกคา้ที�มี

อยู่เป็นจํานวนมาก อีกทั �ง จะขยายไปสูก่ลุ่มลูกคา้รายใหญ่ เชน่ โรงงานปนูซเีมนต์ โรงงานผลติไฟฟ้า และบรษิทัผูผ้ลติ

กระดาษ เป็นตน้  

 

บรษิทัมโีครงการที�จะเขา้ไปนําเสนอทางเลอืกใหก้บัลูกคา้อื�น� เพิ�มเตมิ     เพื�อใหเ้หน็ถงึประโยชน์ที�ลูกคา้

จะไดร้บัจากการใชถ้่านหนิเป็นแหล่งเชื�อเพลงิแทนนํ�ามนัเตา โดยบรษิทัใชก้ลยุท�์เข้าไปนําเสนอถงึคา่ใชจ้่ายที�ประหยดั

ได ้โดยใชร้ะยะเวลาคนืทุนประมาณ 9-24 เดอืน  รวมถงึ  ใหค้วามรูก้บัลูกคา้เพื�อใหเ้ปลี�ยนทศันคตทิี�ไมถู่กตอ้งเกี�ยวกบั

ถ่านหนิในเรื�องของการก่อใหเ้กดิมลภาวะกบัสิ�งแวดลอ้มทําใหลู้กคา้ใหค้วามสนใจหนัมาใชถ้่านหนิมากขึ�นโดยค่าใชจ้่าย 

ในการผลติเชื�อเพลงิไอนํ�า 1 ตนั     โดยเปรยีบเทยีบระหวา่งถ่านหนิและนํ�ามนัเตาซึ�งไดแ้สดงไวใ้นตารางดา้นล่างนี�    

ถ่านหนิมคีา่ใชจ้า่ยในการผลติไอนํ�าเพยีง 382.25 บาทต่อตนั ในขณะที�นํ�ามนัเตามคีา่ใชจ้่ายประมาณ 834.67 บาทต่อ

ตนั ซึ�งจะเหน็ไดว้า่ถา่นหนิมตีน้ทุนการผลิตไอนํ�าที�ตํ�ากว่านํ�ามนัเตา อกีทั �งราคานํ�ามนัของตลาดคอ่นขา้งผนัผวน ไม่

คงที�ทําใหส้ามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาของนํ�ามนัไดย้ากและไมค่งที� ทําใหบ้รษิทัคาดวา่จะขยายฐานลูกคา้ได้

เพิ�มขึ�นจากจุดเด่นของถ่านหนิเรื�องนี�  
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รายการ น��ามนั��า C ถ่านหิน (บิทมิูนัส) 

ประสทิธภิาพของ Boiler 85% 65% 

คา่พลงังานความรอ้นต่อหน่วย (Kcal/หน่วย) 9,700 5,000 

ราคาเ�ื�อเพลงิ  11.19 บาทต่อลติร* 
2.02 บาทต่อ

กโิลกรมั 

คา่ใ�จ้่ายในการ�ลติเ�ื�อเพลงิ�อนํ�า 1 ตนั (บาท) 834.67 382.25 

   *  รา�าปร�กา����ั�ี � 36 จากกรมสรรพสามติ �นั�ี � 8 เดอืน กนัยายน ปี 2560 

   * รา�าเ��ี �ย�อ���าน�นิตาม Indonesia Coal Index ปี 2560 

   * ��า��ามร�อน�ี �ต�อ�การ�นการร�เ�ยน�� า�ี � ��ามดนั 1 bar 100oC = 615 kcal/kgH2O  

   �ี �มา: www.eppo.go.th , www.argusmedia.com, https://www.excise.go.th/NEWS/Fueloilexc/index.htm 

 

 

 
 

นอกจากนี� บรษิทัยงัม�ีอ่งทางการจําหน่าย�่านหนิ�่านบรษิทัตวัแทนจดัจําหน่ายหมอ้�อนํ�า โดยหลงัจากที�

บรษิทั�ดเ้ขา้�ปนําเสนอขอ้มลูการใ�แ้หล่งเ�ื�อเพลงิจาก�่านหนิและลูกคา้มคีวามสนใจในการเปลี�ยนมาใ��้่านหนิ

ดงักล่าว บรษิทัจะแนะนําบรษิทัตวัแทนจดัจําหน่ายหมอ้�อนํ�าให้กบัลูกคา้ดว้ย  โดยแนะนําประเภทของหมอ้�อนํ�าที�ตรง

กบัคุ�ภาพ�่านหนิของบรษิทั ทั �งนี�  เพื�อใหก้ารใ��้่านหนิเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ  

 

ในอกีดา้นหน��งบรษิทัเหล่านี�จะทําการตลาดในการขายหมอ้�อนํ�าใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมต่าง� และ

แนะนําลูกคา้ใหก้บัทางบรษิทั โดยหลงัจากที��ื�อหมอ้�อนํ�าแลว้   โรงงานอุตสาหกรรมนั �นก�จะทําการ�ื�อ�่านหนิของ

บรษิทัจากคาํแนะนําของบรษิทัตวัแทนจดัจําหน่ายหมอ้�อนํ�า   ���ง�อ่งทางการจําหน่ายดงักล่าวทําใหบ้รษิทัสามาร�

ขาย�่านหนิ�ดเ้พิ�มข��น  

 

อย่าง�รก�ตาม การเพิ�ม�านลูกคา้ใหห้นัมาใ��้่านหนิเพิ�มจะตอ้งใ�ร้ะยะเวลาพอสมควร เนื�องจากโดยทั �ว�ป

การตดิตั �งหมอ้�อนํ�าขนาดเล�กจะใ�เ้วลาประมา� 3-4 เดอืน (รวมเวลาในการนําเขา้หมอ้�อนํ�า)   แต่�า้เป�นหมอ้�อนํ�า

ขนาดกลาง��งขนาดให�่จะใ�เ้วลาตดิตั �งนาน��ง 8-15 เดอืน    บรษิทัจ�งจะเริ�มขาย�่านหนิของบรษิทั�ด ้  นอกจากนี�

ลูกคา้ส่วนให�่จะทําการทดลองเปลี�ยนหมอ้�อนํ�าจากการใ�นํ้�ามนัเตาเป�นเ�ื�อเพลงิเป�นการใ��้่านหนิแทนกอ่น  และ
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ถา้ไมม่ปีญัหาในการใชง้านประมาณ 3-6 เดอืน ลูกคา้จงึจะทําการเปลี�ยนหมอ้ไอนํ�าที�เหลอืเพื�อใชถ้่านหนิเป็นเชื�อเพลงิ 

ทําใหบ้รษิทัคาดวา่จะมยีอดขายเพิ�มขึ�นไดอ้ย่างต่อเนื�อง  

 

(3) ดา้นการบรหิารตน้ทุน 

บรษิทั มกีารวางแผนการซื�อสนิคา้ที�มปีระสทิธภิาพ    โดยการบรหิารสนิคา้คงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสม 

การวางแผนการขนสง่ที�เป็นระบบ รวมถงึ การมคีลงัสนิคา้และท่าเรอืเป็นของตนเอง ซึ�งอยู่ใกลก้บัโรงงานอุตสาหกรรม

ที�เป็นฐานลูกคา้ ทําใหป้ระหยดัคา่ขนสง่ได ้   นอกจากนี�  บรษิทัมเีรอืลําเลยีงและท่าเรอืที�ป็นของบรษิทัเอง  ทําใหล้ด

คา่ใชจ้่ายในการขนสง่โดยรวมลง  

บรษิทั มคีวามสมัพนัธ์ที�ดกีบัผูจ้ดัจําหน่าย/ผูผ้ลติถ่านหนิที�ตดิต่อกนัมาหลายปีสง่ผลใหบ้รษิทัสามารถซื�อถ่าน

หนิไดใ้นระดบัราคาที�แขง่ขนัได ้โดยทั �วไปในการสั �งซื�อถ่านหนิจากผูจ้ดัจําหน่าย สว่นราคาถ่านหนิจะมกีารกําหนดให้

เป็นไปตามกลไกตลาด นอกจากนี�  บรษิทันําเขา้ถ่านหนิจากแหล่งอื�นๆเพิ�มเตมิอกีหลายแหล่ง เพื�อใหม้อีํานาจในการ

ต่อรองการซื�อถ่านหนิและสามารถแขง่ขนัดา้นราคาได ้ 

 

ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้และชอ่งทางการจดัจําหน่าย 

บรษิทั จาํหน่ายถ่านหนิใหแ้กโ่รงงานอุตสาหกรรมในประเทศ     โดยแบง่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ขนาดกลางและขนาดเลก็ บรษิทั มนีโยบายในการขยายฐานลูกคา้ไปยงัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็มากขึ�น 

ซึ�งกลุ่มโรงงานเหล่านี�ไมไ่ดเ้ป็นเป้าหมายของผูจ้ดัจําหน่ายถ่านหินรายใหญ่ในประเทศ    จงึเป็นการลดการแขง่ขนัใน

ดา้นราคากบัผูจ้ดัจําหน่ายถ่านหนิรายใหญ่    ปจัจุบนับรษิทั มกีลุ่มลูกคา้ที�เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาด

กลางประมาณ 100 ราย และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประมาณ 10 ราย ซึ�งมฐีานลูกคา้อยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมปนูซเีมนต์ โรงกระดาษขนาดใหญ่ และโรงผลติไฟฟ้าเป็นหลกั 

 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทั จะอยู่ในอุตสาหกรรมที�ตอ้งใชพ้ลงังานความรอ้นผลติไอนํ�าในกระบวนการผลติ 

ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมถุงมอืยาง และอุตสาหกรรมสิ�งทอ เป็นตน้ ซึ�งในปจัจุบนั

สว่นใหญ่ใชพ้ลงังานความรอ้นจากนํ�ามนัเตา  ทําใหบ้รษิทั มโีอกาสในการนําเสนอทางเลอืกให้กบัลูกคา้กลุ่มนี�ใหห้นัมา

ใชพ้ลงังานจากถ่านหนิทดแทนนํ�ามนัเตาเพื�อใหม้ตีน้ทุนพลงังานที�ตํ�าลง   บรษิทั   มกีารจดัจําหน่ายไปยงัหลายๆ 

อุตสาหกรรมเพื�อลดความเสี�ยงจากการที�อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�งอาจมผีลกระทบจากว�ัจกัรของเศรษฐกจิ 

ทั �งนี� เพื�อทําใหบ้รษิทัมรีายไดท้ี�ม ั �นคงในระยะยาว    โดยบรษิทัจะใหพ้นกังานขายตรงซึ�งมคีวามรู ้   ความเขา้ใจ ใน 

ตวัสนิคา้ของบรษิทัเขา้ไปนําเสนอถงึขอ้เปรยีบเทยีบระหว่างการใชนํ้�ามนัเตาและถ่านหนิ ทั �งในดา้นค่าใชจ้่ายและ

ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหลู้กคา้สามารถตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

 

บรษิทัแบง่กลุ่มลูกคา้ตามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี� 

1.กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ 

กลุ่มลูกคา้กลุ่มนี�เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของบรษิทัโดยลูกคา้กลุ่มนี�มอียู่มากทั �งในจงัหวดักรงุเทพมหานคร 

สมทุรสาคร สมทุรปราการ นครปฐม ราชบรุ ีปทุมธานี สระบรุแีละอยุธยา     ผูบ้รหิารคาดวา่ในภาคกลางมโีรงงาน

อุตสาหกรรมที�ใชนํ้�ามนัเตาอยู่ประมาณ 5,000 โรงงาน   ทําใหบ้รษิทัมชีอ่งวา่งทางการตลาดอกีมาก โดยบรษิทัแบง่

ลูกคา้กลุ่มนี�ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดงันี� 

1.1 กลุ่มลูกคา้เดมิที�มกีารใชถ้่านหนิอยู่แลว้ 

กลุ่มลูกคา้นี�เป็นกลุ่มที�มคีวามรูแ้ละคุน้เคยกบัการใชถ้่านหนิเป็นอย่างด ีเป็นฐานลูกคา้ในการซื�อขาย

กบับรษิทัมาหลายปี และไวว้างใจในคุณภาพสนิคา้ของบรษิทัมาโดยตลอด   โดยส่วนใหญ่ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมสิ�งทอ อุตสาหกรรมถุงมอืยาง และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นตน้  
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ถา้ไมม่ปีญัหาในการใชง้านประมาณ 3-6 เดอืน ลูกคา้จงึจะทําการเปลี�ยนหมอ้ไอนํ�าที�เหลอืเพื�อใชถ้่านหนิเป็นเชื�อเพลงิ 

ทําใหบ้รษิทัคาดวา่จะมยีอดขายเพิ�มขึ�นไดอ้ย่างต่อเนื�อง  

 

(3) ดา้นการบรหิารตน้ทุน 

บรษิทั มกีารวางแผนการซื�อสนิคา้ที�มปีระสทิธภิาพ    โดยการบรหิารสนิคา้คงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัที�เหมาะสม 

การวางแผนการขนสง่ที�เป็นระบบ รวมถงึ การมคีลงัสนิคา้และท่าเรอืเป็นของตนเอง ซึ�งอยู่ใกลก้บัโรงงานอุตสาหกรรม

ที�เป็นฐานลูกคา้ ทําใหป้ระหยดัคา่ขนสง่ได ้   นอกจากนี�  บรษิทัมเีรอืลําเลยีงและท่าเรอืที�ป็นของบรษิทัเอง  ทําใหล้ด

คา่ใชจ้่ายในการขนสง่โดยรวมลง  

บรษิทั มคีวามสมัพนัธ์ที�ดกีบัผูจ้ดัจําหน่าย/ผูผ้ลติถ่านหนิที�ตดิต่อกนัมาหลายปีสง่ผลใหบ้รษิทัสามารถซื�อถ่าน

หนิไดใ้นระดบัราคาที�แขง่ขนัได ้โดยทั �วไปในการสั �งซื�อถ่านหนิจากผูจ้ดัจําหน่าย สว่นราคาถ่านหนิจะมกีารกําหนดให้

เป็นไปตามกลไกตลาด นอกจากนี�  บรษิทันําเขา้ถ่านหนิจากแหล่งอื�นๆเพิ�มเตมิอกีหลายแหล่ง เพื�อใหม้อีํานาจในการ

ต่อรองการซื�อถ่านหนิและสามารถแขง่ขนัดา้นราคาได ้ 

 

ลกัษณะของกลุ่มลูกคา้และชอ่งทางการจดัจําหน่าย 

บรษิทั จําหน่ายถ่านหนิใหแ้กโ่รงงานอุตสาหกรรมในประเทศ     โดยแบง่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ขนาดกลางและขนาดเลก็ บรษิทั มนีโยบายในการขยายฐานลูกคา้ไปยงัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็มากขึ�น 

ซึ�งกลุ่มโรงงานเหล่านี�ไมไ่ดเ้ป็นเป้าหมายของผูจ้ดัจําหน่ายถ่านหินรายใหญ่ในประเทศ    จงึเป็นการลดการแขง่ขนัใน

ดา้นราคากบัผูจ้ดัจําหน่ายถ่านหนิรายใหญ่    ปจัจุบนับรษิทั มกีลุ่มลูกคา้ที�เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาด

กลางประมาณ 100 ราย และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประมาณ 10 ราย ซึ�งมฐีานลูกคา้อยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมปนูซเีมนต์ โรงกระดาษขนาดใหญ่ และโรงผลติไฟฟ้าเป็นหลกั 

 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทั จะอยู่ในอุตสาหกรรมที�ตอ้งใชพ้ลงังานความรอ้นผลติไอนํ�าในกระบวนการผลติ 

ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมถุงมอืยาง และอุตสาหกรรมสิ�งทอ เป็นตน้ ซึ�งในปจัจุบนั

สว่นใหญ่ใชพ้ลงังานความรอ้นจากนํ�ามนัเตา  ทําใหบ้รษิทั มโีอกาสในการนําเสนอทางเลอืกให้กบัลูกคา้กลุ่มนี�ใหห้นัมา

ใชพ้ลงังานจากถ่านหนิทดแทนนํ�ามนัเตาเพื�อใหม้ตีน้ทุนพลงังานที�ตํ�าลง   บรษิทั   มกีารจดัจําหน่ายไปยงัหลายๆ 

อุตสาหกรรมเพื�อลดความเสี�ยงจากการที�อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�งอาจมผีลกระทบจากว�ัจกัรของเศรษฐกจิ 

ทั �งนี� เพื�อทําใหบ้รษิทัมรีายไดท้ี�ม ั �นคงในระยะยาว    โดยบรษิทัจะใหพ้นกังานขายตรงซึ�งมคีวามรู ้   ความเขา้ใจ ใน 

ตวัสนิคา้ของบรษิทัเขา้ไปนําเสนอถงึขอ้เปรยีบเทยีบระหว่างการใชนํ้�ามนัเตาและถ่านหนิ ทั �งในดา้นค่าใชจ้่ายและ

ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหลู้กคา้สามารถตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

 

บรษิทัแบง่กลุ่มลกูคา้ตามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี� 

1.กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ 

กลุ่มลูกคา้กลุ่มนี�เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของบรษิทัโดยลูกคา้กลุ่มนี�มอียู่มากทั �งในจงัหวดักรงุเทพมหานคร 

สมทุรสาคร สมทุรปราการ นครปฐม ราชบรุ ีปทุมธานี สระบรุแีละอยุธยา     ผูบ้รหิารคาดวา่ในภาคกลางมโีรงงาน
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1.2 กลุ่มลูกคา้ที�ยงัไมเ่คยใชถ้่านหนิเป็นแหล่งเชื�อเพลงิ 
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2.กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
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แนวโน้มอุตสาหกรรม 

ถ่านหนิยงัถอืวา่เป็นแหล่งพลงังานที�มคีวามสําคญัในการพ�ันาอุตสาหกรรม เพราะถ่านหนิเป็นพลงังานที�ราคา

ตํ�ากว่าก�าซ�รรมชาตแิละนํ�ามนัเตา   โดยเฉพาะอย่างยิ�งในประเท�ที�มอีตัราการขยายตวัทางเ�รษ�กจิสงู เชน่ประเท�

ในแถบเอเชยี รวมถงึประเท�ไทยนั �นยงัคงใชถ้่านหนิอยู่เนื�องจากราคาที�ถูก  

แนวโน้มกาํลงัการผลติถ่านหนิทั �วโลกในอีก 10 ปีขา้งหน้าซึ�งคาดวา่จะเพิ�มสงูถงึ 1 พนัลา้นตนั โดยเฉพาะการ

เพิ�มกาํลงัผลติในทวปีเอเชยี และเชื�อเพลงิถ่านหนิยงัเป็นตวัขบัเคลื�อนพลงังานในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดย

คาดวา่สดัสว่นการใชถ้่านหนิในภาพรวมจะเพิ�มจาก 46% ในปจัจุบนั เป็น 60% และสดัสว่นการใชถ้่านหนิผลติไฟฟ้าจะ

เพิ�มขึ�นจาก 32% เป็น 50% ภายในปี 2583 หรอือกี 23 ปีขา้งหน้า 

 



20

21 
 

 

สหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศยกั�์ใหญ่ที�มกีารใชพ้ลงังานมากที�สดุแห่งหนึ�งของโลกและกเ็ป็นหนึ�งในประเทศที�ใช้

ทั �งเชื�อเพลงิฟอส�ลิเป็นพลงังานหลกั ควบคูไ่ปกบัการเพิ�มกาํลงัการผลติของพลังงานหมนุเวยีน ทั �งพลงังาน

แสงอาทติย์ และพลงังานลม  สาํนกับรหิารสารสนเทศพลงังานของสหรฐัอเมรกิา (EIA) เปิดเผยรายงานมมุมอง

พลงังานระยะสั �น (Short-Term Energy Outlook, September 2017) ระบวุา่ สดัสว่นการใชถ้่านหนิในการผลติไฟฟ้า

ของสหรฐัในปี 2560 จะเพิ�มขึ�นไปอยู่ที� รอ้ยละ 31 และจะเพิ�มไปอยู่ที�รอ้ยละ 32 ในปี 2562 

รวมถึงเหตุการณ์ในประเทศญี�ปุ่นหลงัจากเกดิเหตุแผ่นดนิไหวและภยัพิบตัิทาง�รรมชาติ ที�นําไปสู่การระงบั

โรงไฟฟ้านิวเคลยีรเ์กอืบทุกแห่งในประเทศ และเปลี�ยนเป็นการวางแผนจะสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 46 แห่งในอนาคต ใน

ระหว่างที�ย ังไม่สามารถผลิตพลงังานเองได ้จึงอาศยัการนําเข้าจากประเทศจีนบางส่วน รฐับาลญี�ปุ่นให้เหตุผลว่า 

พลงังานถ่านหนิเป็นพลงังานที�มรีาคาถูกกวา่ และเป็นตวัสรา้งความมั �นคงทางดา้นพลงังานให้ประเทศที�สําคญั รวมถึง

ขณะนี�  ญี�ปุน่ตอ้งพึ�งพาการนําเขา้พลงังานกว่ารอ้ยละ 95 และหากสามารถผลิตไดเ้อง จะสามารถพึ�งพาตนเองไดใ้น

การผลติพลงังานไวใ้ชเ้อง 

สถานการณ์ราคาถ่านหนิอนิโดนีเชยี 12 เดอืน  ปี 2560 

 
  �� ��� : www.argusmedia.com 

การใช้ถ่านหินและลิกไนต์ในประเทศไทย 

ในปี 2560 (ม.ค.-ต.ค.) ปรมิาณการใชถ้่านหนินําเขา้และลกิไนต์รวมประมาณ 15.55 พนัตนัเทียบเท่านํ�ามนัดบิ

(KTOE) เพิ�มขึ�นรอ้ยละ  3.7  ตามขอ้มลูภาพดา้นล่าง  
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ท� ��า : สาํนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

ปรมิาณการใชร้วมประมาณ 33.113 ลา้นตนั การใชล้กิไนต์ในปี 2560 (ม.ค.-ต.ค.) ประมาณ 13.767 ลา้นตนั 

แบง่เป็นภาคการผลติไฟฟ้าของกฟผ.จํานวน 13.413 ลา้นตนั   และอกี 0.353 ลา้นตนั นําไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรม

ต่างๆ ไดแ้ก ่การผลติปนูซเีมนต์ กระดาษ อาหาร  ในขณะ�ี�การใช�้่านหนินําเขา้ในปี 2560  ประมาณ 19.346 ลา้นตนั 

เพิ�มข��นรอ้�ละ 6.0  เป็นการใชใ้นอุตสาหกรรมจํานวน 12.623 ล้านตนั  �ี�เหลอือกีประมาณ 6.722 ลา้นตนัใชเ้ป็น

เชื�อเพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้าของ SPP และ IPP 
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 ท� ��า : สาํนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

  

การจดัหาผลิตภณัฑ์และบริการ 

 บรษิทั มกีระบวนการในการจดัหาผลติภณั��และบรกิารตามขั �นตอนดงัต่อไปนี� 

1. บรษิทั นําเขา้ถ่านหนิจากประเทศอนิโดนีเซยี  ซึ�งเป�นแหล่งผลติถ่านหนิที�ให�่ตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก  

บรษิทั ทําการคดัเลอืกเหมอืงถ่านหนิที�มคีุณภาพดทีี�ให้คา่ความรอ้นสงู  มคีา่ความ�ื�นตํ�า มปีรมิาณขี�เถา้และปรมิาณ

กาํมะถนัตํ�า    เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้และเป�นมติรต่อสิ�งแวดลอ้ม    อกีทั �ง  ถ่านหนิที�ประเทศ

อนิโดนีเซยียงัมปีรมิาณถ่านหนิจํานวนมากเมื�อเทยีบกบัแหล่งอื�นในต่างประเทศ และประหยดัค่าขนสง่   เนื�องจาก

สามารถขนสง่โดยทางเรอืไดป้ระมาณ 50,000 ตนั  

2. เรอืเดนิทะเลจากประเทศอนิโดนีเซยีจะเขา้มาจอดท่าที�เกาะส�ีงั อําเภอศรรีา�า จงัหวดั�ลบรุ ี   จากนั �น    

จะทําการขนถ่ายถ่านหนิลงเรอืโป๊ะอีกทอดหนึ�ง ซึ�งเรอืโป๊ะนี�สามารถขนถ่ายถ่านหนิไดค้ร ั �งละประมาณ 1,500-2,500 

ตนัต่อลํา   โดยเดนิทางมาขึ�นที�ท่าเทยีบเรอืจงัหวดัพระนครศรอียุ�ยา 

3. บรษิทั สามารถจดัสง่ถ่านหนิโดยตรงใหก้บัลูกคา้ไดท้นัที  ทั �งโดยทางเรอืหรอืทางรถบรรทุก และในกรณีที�

บรษิทัตอ้งการขนยา้ยถ่านหนิเขา้คลงัสนิคา้สามารถเก�บในพื�นที�โรงงานของบรษิทั จงัหวดัพระนครศรอียุ�ยา เพื�อ

คดัเลอืกและปรบัปรงุคุณภาพ แลว้จงึสง่ถ่านหนิใหก้บัลูกคา้ โดยรถบรรทุกของบรษิทัผู้รบัเหมาต่อไป  

4. บรษิทั มนีโยบายในการเก�บสนิคา้คงคลงัในระดบัที�เหมาะสม              เพื�อใหส้ามารถสง่สนิคา้ไดท้นักบัความต้องการ

ของลูกคา้  

5. ระยะเวลาตั �งแต่การสั �งซื�อถ่านหนิจากประเทศอนิโดนเีซยีจนกระทั �งขนสง่ถ่านหนิเขา้เก�บคลงัสนิคา้ใ�เ้วลา

ประมาณ 45 วนั 

 



23

23 
 

 

 
 ท� ��า : สาํนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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จากขอ้มลูในอดตีพบวา่ราคาถ่านหนิมกีารเปลี�ยนแปลงตามราคาตลาด�ลก �ดยบรษิทัมนี�ยบายในการจดัหา    

ถ่านหนิจากผูจ้ดัจําหน่ายหลายราย   เพื�อสํารองปรมิาณถ่านหนิใหเ้หมาะสมกบัการขยายตวัทาง�ุรกจิของบรษิทัและ

ถ่วงดลุอํานาจการต่อรองราคาสนิคา้กบัผูจ้ดัจําหน่ายรายอื�น� หลายราย   �ึ�งเป็นการกระจายความเสี�ยงในการจดั�ื�อ

ถ่านหนิ 
 

นอกจากปจัจยัดา้นราคาแลว้ ความน่าเชื�อถอืและไวว้างใจในแหล่งที�มาของถ่านหนิเป็นอกีปจัจยัหนึ�งที�บรษิทั 

ใหค้วามสาํค�ัเป็นอย่างยิ�งทั �งในดา้นคุณ�าพถ่านหนิ, กาํลงัการผลติ, ระบบขนสง่ถ่านหนิมายงัท่าเรอืและชื�อเสยีงของ

ผูจ้ดัจําหน่ายถ่านหนิ เป็นตน้  และดว้ยความสมัพนั�์ที�ดกีบัคูค่า้เป็นระยะเวลายาวนาน   ทําใหบ้รษิทัมั �นใจวา่จะไดร้บั

การสง่มอบถ่านหนิคุณ�าพดจีากคู่คา้ตามส�ั�าอย่างต่อเนื�อง 
 

 บรษิทั  มนี�ยบายจดัหาถ่านหนิที�มคีุณ�าพดเีป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้ม   ตรงกบัความตอ้งการลูกคา้    มี

กระบวนการตรวจสอบควบคมุคณุ�าพถ่านหนิ ตั �งแต่�ื�อจากผูจ้ําหน่าย เหมอืง การขนสง่ และการผลติสนิคา้สาํเรจ็รปู 

จนสง่ถงึลูกคา้  เพื�อสรา้งความมั �นใจและพึ�งพอใจของลูกคา้ 

 

สินทรพัยข์องบริษทัและบริษทัย่อยที�สาํคญั 
 

สนิทรพัย์ที�สาํค�ัของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ดงันี� 
 

ประเภททรพัยสิ์น มลูค่าตามบญัชี (บาท) 

 31 ธ.ค. 60 

ที�ดนิ 199,228,122 

ส่วนปรบัปรุงที�ดนิ  3,434,802 

อาคาร 49,846,550 

ยานพาหนะและเรอืลําเลยีง 103,893,467 

เครื�องจกัร 9,951,261 

อุปกรณ์สํานกังาน 1,404,700 

งานระหว่างก่อสรา้ง 697,162 

สทุธิ 368,456,064 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน 213,094,727 

รวมสินทรพัยที์�สาํคญัทั �งสิ�น 581,550,791 
 

รายการเคลื�อนไหวของที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดอืนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2561 มดีงัต่อไปนี� 
 

ประเภททรพัยสิ์น 

(งบการเงินรวม) 

มลูค่าตามบญัชี (บาท)  

30 ก.ย. 61 

ราคาตามบ�ัช ีณ วนัที� 1 มกราคม 2561  389,371,110 

�ื�อเพิ�ม 7,040,901 

จําหน่าย (129,629) 

ค่าเสื�อมราคาสําหรบังวด (14,928,161) 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3,355,569 

�อนสนิทรพัยเ์พื�อการลงทุนไปเป็นเพื�อขาย (16,253,726) 

ราคาตามบญัชี � วนัที� 30กนัยายน 2561 368,456,064 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อมไีวข้าย 234,888,247 
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ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ที��ชค้ํ�าประกนัวงเงนิกูต้่าง �  สามารถสรปุได ้ ดงันี� 

 ที�ดนิบางส่วนและสิ�งปลูกสรา้งบนที�ดนิ และเคร��องจกัรบางสว่น�องบรษิทัที�ตําบลคลองสะแก   อําเภอ   

นครหลวง จงัหวดัพระนครศรอียุธยามลูคา่สทุธติามบญัชจีํานวน  214.5  ลา้นบาท(ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2560 : 217.0 ลา้นบาท) ไดถู้กจํานองไวก้บัธนาคารแห่งหน��งเพ��อคํ�าประกนัเงนิกูย้�ม  

 เร�อ�นลําเลยีง�องบรษิทัย่อยแห่งหน��งจํานวน 1 ลํา มลูคา่สทุธติามบญัชจีํานวน 14.2 ลา้นบาท (ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 2560 : 12.6 ลา้นบาท) ไดถู้กจํานองไวก้บัธนาคารแห่งหน��งเพ��อเป็นหลกัประกนัเงนิเบกิเกนิ

บญัชธีนาคาร  

3. ข้อมลูราย�ื�อกรรมการ ผูบ้ริหารและผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก 

 3.1. กรรมการและผูบ้ริหาร ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 มดีงันี� 

ลาํดบั ราย�ื�อ ตาํแหน่ง 

1 นาย เฉลมิชยั มหากจิศริ ิ ประธานกรรมการ  

2 นาย ธราธร วงศป์ระศาสตร ์
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 

3 นาย นิตพิฒัน์  อํานาจเถลงิศกัดิ �   กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 นาย เอกทพิย์ ทพิย์ภวงั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

5 นาย สวุชิา    พานิชผล   กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

6 นาย �ดม  ลิ�วลมวบิลูย์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 

3.2. โครงสร้างการถอืหุ้น 

รายช��อผูถ้�อหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที� 23 พฤศจกิายน  2561  

ลาํดบั ราย�ื�อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ

1 บรษิทั อะธนี ��ลดิ�งส ์จาํกดั 453,610,136      90.11%

2 นาย ประยุทธ  มหากจิศริิ 6,558,900         1.30%

3 น.ส. อําพร ศร�ีพธิ �ทอง 2,548,966         0.51%

4 นาย สุธ ี ลิ�มอตบิลูย์ 1,766,666         0.35%

5 นาง รชัดา ฉนัทรวรางค์ 1,443,366         0.29%

6 นาย สุชาต ิ สุดานนทไ์พบูลย์ 897,500            0.18%

7 น.ส. อรณิชา  สุวฒันพมิพ์ 800,000            0.16%

8 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 717,768            0.14%

9 นาย บญัญตั ิวุฒเิศรษฐไพบลูย์ 700,000            0.14%

10 นาย วศนิน์  ผาตกุิลเศรษฐ์ 688,400            0.14%

11 รายอ��น � 33,652,736        6.69%

รวม 503,384,438       100.00%
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ภาระผกูพนั 
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3.2. โครงสร้างการถอืหุ้น 

รายช��อผูถ้�อหุน้ 10 รายแรก ณ วนัที� 23 พฤศจกิายน  2561  

ลาํดบั ราย�ื�อ จาํนวนหุ้น ร้อยละ

1 บรษิทั อะธนี ��ลดิ�งส ์จาํกดั 453,610,136      90.11%

2 นาย ประยุทธ  มหากจิศริิ 6,558,900         1.30%

3 น.ส. อําพร ศร�ีพธิ �ทอง 2,548,966         0.51%

4 นาย สุธ ี ลิ�มอตบิลูย์ 1,766,666         0.35%

5 นาง รชัดา ฉนัทรวรางค์ 1,443,366         0.29%

6 นาย สุชาต ิ สุดานนทไ์พบูลย์ 897,500            0.18%

7 น.ส. อรณิชา  สุวฒันพมิพ์ 800,000            0.16%

8 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 717,768            0.14%

9 นาย บญัญตั ิวุฒเิศรษฐไพบลูย์ 700,000            0.14%

10 นาย วศนิน์  ผาตกุิลเศรษฐ์ 688,400            0.14%

11 รายอ��น � 33,652,736        6.69%

รวม 503,384,438       100.00%
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4. ประวติัการเพิ�มทนุและประวติัการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที�ผา่นมา 

 ในปี 2559 บรษิทัมกีารเพิ�มทุน  ดงันี� 

- วนัที� 17 กมุภาพนัธ์ 2559 ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตั ิเรื�อง การเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุน ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering)      เป็นจํานวน 

179,029,741.50 บาท จากทุนจดทะเบยีนปจัจุบนัที�ชาํระแลว้ 76,727,032.00 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่

เป็นจํานวน  255,756,773.50  บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน  358,059,483 หุน้ มลูคา่ที�ตราไว้

หุน้ละ 0.50 บาท  และที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัิการแกไ้ขหนงัสอืบรคิณ�์สนธขิอ้ 4 ของบรษิทั

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั เป็นดงันี� ทุนจดทะเบยีน 255,756,773.50 บาท แบง่

ออกเป็นหุน้จํานวน 511,513,547 หุน้  มลูคา่หุน้ที�ตราไว ้0.50 บาท โดยแบง่เป็นหุน้สามญัจํานวน 

511,513,547 หุน้  

- วนัที� 26 เมษายน 2559 สบืเนื�องจากตามที�ประชมุวสิามญั คร ั �งที� 1/2559 เมื�อวนัที� 17 กมุภาพนัธ์ 2559 มมีติ

ใหบ้รษิทัเพิ�มทุนจดทะเบยีน     โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนให้แกผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right 

Offering) จํานวนไมเ่กนิ 358,059,483 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท   ทั �งนี� ผูม้าใชส้ทิธใินการ�ื�อหุน้สามญัเพิ�ม

ทุนมาใชส้ทิธไิมค่รบตามจํานวนที�กาํหนดไว ้ไมส่อดคลอ้งกบัทุนจดทะเบยีน   ดงันั �น   ที�ประชมุผูถ้อืหุน้มมีติ

อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนจํานวน 255,756,773.50 บาท    ���งประกอบดว้ยหุน้สามญัจํานวน 511,513,547 

หุน้จากผูท้ี�ไมม่าใชส้ทิธ�ิื�อหุน้เพิ�มทุนจํานวน 8,129,109 หุน้    เป็นทุนจดทะเบยีนใหมจ่ํานวน 251,692,219 

บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 503,384,438 หุน้  มลูคา่หุน้ที�ตราไว ้0.50 บาท และไดม้มีตอินุมตัแิกไ้ขหนงัสอื

บรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4 โดยยกเลกิขอ้ความเดมิ และแกไ้ขขอ้ความใหม่ ตามการใชส้ทิธ�ิื�อหุน้เพิ�มทุน  

ดงันี�  ทนุจดทะเบยีนจํานวน  251,692,219.00 บาท แบง่ออกเป็นหุน้จํานวน 503,384,438 หุน้ มลูคา่หุน้ที�ตรา

ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยแบง่เป็นหุน้สามญัจํานวน  503,384,438 หุน้ 

- บรษิทัไมม่กีารจ่ายปนัผลตั �งแต่ปี 2555 – ปจัจุบนั  

 

5. ข้อมลูทั �วไปของบริษทัย่อย และบริษทัที�เข้าร่วมลงทนุ 

โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั   
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บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 4 แห่ง ���งลกัษ�ะการประกอบธุรกจิของบรษิทัย่อย มดีงันี� 

1. บริษทั ยูเอม็เอส ดิสทริบิวชั �น จาํกดั (เดมิ: บรษิทั ยูเอม็เอส ลอจสิตกิสแ์มแนจเมนท์ จํากดั) จดทะเบยีน 

จดัตั �งวนัที� 20 ตุลาคม 2549 (ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 5 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้ 99.99%) ปจัจุบนัดาํเนินธุรกจิ

ดา้นนําเขา้และจําหน่าย ปุ๋ ยเคม ีปุ๋ ยอนิทรยี์ และวสัดทุางการเกษตรทุกชนิด 

2. บริษทั ยูเอม็เอส ไลท์เตอร ์จาํกดั จดทะเบยีนจดัตั �งวนัที� 24 มกราคม 2550 (ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 110 

ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้ 99.99%)   ดาํเนินธุรกจิดา้นการขนสง่ และขนถ่ายทางนํ�า   �ดยมเีรอืขนสง่ขนาด 2,000 -

2,500 ตนัต่อลํา  ปจัจุบนั บรษิทั� มเีรอืลําเลยีงทั �งสิ�น 10 ลํา 

3. บริษทั ยูเอม็เอส เพลเลท เอน็เนอรย์ี� จาํกดั (เดมิ: บรษิทัยูเอม็เอส ขนสง่ จํากดั) จดทะเบยีนจดัตั �งวนัที� 24  

มกราคม 2550 (ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 18 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้ 99.99%)  ดาํเนินธุรกจิเป็นผูจ้ําหน่าย และ

สง่ออกเชื�อเ�ลงิชวีมวล  

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

ชาํระแลว้ 18 ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้ 99.99%) ดาํเนินธุรกจิท่าเทยีบเรอืที�อําเ�อนครหลวง จดัหวดัอยุธยา �ดยมี

สนิคา้ที�ใชบ้รกิารผา่นท่า �ดแ้ก ่ถา่นหนิ ปนูเมด็ แรเ่หลก็ เป็นตน้  
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บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 4 แห่ง ���งลกัษ�ะการประกอบธุรกจิของบรษิทัย่อย มดีงันี� 

1. บริษทั ยูเอม็เอส ดิสทริบิวชั �น จาํกดั (เดมิ: บรษิทั ยูเอม็เอส ลอจสิตกิสแ์มแนจเมนท์ จํากดั) จดทะเบยีน 

จดัตั �งวนัที� 20 ตุลาคม 2549 (ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 5 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้ 99.99%) ปจัจุบนัดาํเนินธุรกจิ

ดา้นนําเขา้และจําหน่าย ปุ๋ ยเคม ีปุ๋ ยอนิทรยี์ และวสัดทุางการเกษตรทุกชนิด 

2. บริษทั ยูเอม็เอส ไลท์เตอร ์จาํกดั จดทะเบยีนจดัตั �งวนัที� 24 มกราคม 2550 (ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 110 

ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้ 99.99%)   ดาํเนินธุรกจิดา้นการขนสง่ และขนถ่ายทางนํ�า   �ดยมเีรอืขนสง่ขนาด 2,000 -

2,500 ตนัต่อลํา  ปจัจุบนั บรษิทั� มเีรอืลําเลยีงทั �งสิ�น 10 ลํา 

3. บริษทั ยูเอม็เอส เพลเลท เอน็เนอรย์ี� จาํกดั (เดมิ: บรษิทัยูเอม็เอส ขนสง่ จํากดั) จดทะเบยีนจดัตั �งวนัที� 24  

มกราคม 2550 (ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 18 ลา้นบาท สดัสว่นการถอืหุน้ 99.99%)  ดาํเนินธุรกจิเป็นผูจ้ําหน่าย และ

สง่ออกเชื�อเ�ลงิชวีมวล  

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

ชาํระแลว้ 18 ลา้นบาท สดัส่วนการถอืหุน้ 99.99%) ดาํเนินธุรกจิท่าเทยีบเรอืที�อําเ�อนครหลวง จดัหวดัอยุธยา �ดยมี

สนิคา้ที�ใชบ้รกิารผา่นท่า �ดแ้ก ่ถ่านหนิ ปนูเมด็ แรเ่หลก็ เป็นตน้  
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2558 2559 2560 ไตรมาส 3/2561

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % บาท %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88.04          10.41    79.75          8.24     82.97          11.31    57.24          8.07        

เงินลงทนุระยะสั �น -              -        40.01          4.13     -              -       -              -          

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น 60.64          7.17      65.69          6.79     31.30          4.27      29.97          4.23        

ลกูหนี �อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน -              -        0.01            0.00     0.00            0.00      -              -          

สินค้าคงเหลือ 28.48          3.37      133.00        13.74   10.96          1.49      14.74          2.08        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 0.40            0.05      8.04            0.83     2.54            0.35      236.09        33.29      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 177.56      21.00   326.50      33.74   127.77      17.42   338.03      47.66     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษัทย่อย -              -        -              -       -              -       -              -          

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ -              -        223.63        23.11   213.09        29.05    -              -          

ที�ดิน อาคารและอุปกร�์ 663.98        78.52    409.53        42.32   389.37        53.08    368.46        51.95      

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 3.96            0.47      3.24            0.33     2.62            0.36      2.26            0.32        

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื�น 0.13            0.02      4.79            0.50     0.74            0.10      0.54            0.08        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 668.07      79.00   641.20      66.26   605.83      82.58   371.25      52.34     

รวมสินทรัพย์ 845.63      100.00  967.70      100.00 733.59      100.00 709.28      100.00   

หนี �สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี �สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 156.73        18.53    167.59        17.32   42.00          5.73      37.96          5.35        

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น 21.13          2.50      107.16        11.07   13.96          1.90      14.01          1.97        

เจ้าหนี �อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 2.43            0.29      2.41            0.25     9.09            1.24      29.53          4.16        

เงินกู้ยืมระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 575.00        68.00    570.00        58.90   645.00        87.92    645.00        90.94      

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�ถ�งกําหนดชําระภายในหน��งปี 263.98        31.22    -              -       -              -       -              -          

หนี �สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ถ�งกําหนดชําระภายในหน��งปี 0.58            0.07      -              -       -              -       -              -          

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -              -        -              -       -              -       -              -          

คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 6.55            0.77      8.09            0.84     2.90            0.39      1.42            0.20        

หนี �สินหมนุเวียนอื�น 1.76            0.21      2.64            0.27     1.25            0.17      1.52            0.21        

รวมหนี �สินหมุนเวียน 1,028.15    121.58  857.90      88.65   714.19      97.36   729.43      102.84   

หนี �สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -              -        -              -       -              -       -              -          

หนี �สินตามสญัญาเช่าการเงิน -              -        -              -       -              -       -              -          

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2.08            0.25      1.05            0.11     1.76            0.24      2.09            0.29        

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน 2.08          0.25     1.05          0.11    1.76          0.24     2.09          0.29       

รวมหนี �สิน 1,030.22    121.83  858.95      88.76   715.95      97.59   731.52      103.14   

ส่วนของผู้ ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

    ทุนจดทะเบียน 76.73          -        251.69        -       251.69        -       251.69        -          

    ทุนที�ออกและชําระแล้ว 76.73          9.07      251.69        26.01   251.69        34.31    251.69        35.49      

ส่วนเกินทุน -              -        -              -       -              -       -              -          

   ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 241.39        28.55    416.36        43.03   416.36        56.76    416.36        58.70      

กําไร (ขาดทุน) สะสม -              -        -              -       -              -       -              -          

   จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 10.50          1.24      10.50          1.09     10.50          1.43      10.50          1.48        

   ยงัไม่ได้จัดสรร (ขาดทนุสะสม) (513.21)       (60.69)   (569.80)       (58.88)  (660.90)       (90.09)  (700.79)       (98.80)     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (184.59)     (21.83)  108.75      11.24   17.64        2.41     (22.24)       (3.14)      

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคมุ -              -        -              -       -              -       -              -          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (184.59)     (21.83)  108.75      11.24   17.64        2.41     (22.24)       (3.14)      

รวมหนี �สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 845.63      100.00  967.70      100.00 733.59      100.00 709.28      100.00   

 หมายเหตุ - ตารางข้างต้นมีการปัดเศษทศนิยม  

���นที� 3 : ข้อมลูทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลงั 3 ปี ในงบการเงินของบริษทั 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % บาท %

รายได้

รายได้จากการขาย 532.03        92.12    433.03        89.64   412.07        91.96    168.57        83.02      

รายได้จากการให้บริการ 45.48          7.88      50.03          10.36   36.05          8.04      34.47          16.98      

รวมรายได้ 577.51      100.00  483.06      100.00 448.12      100.00 203.04      100.00   

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน

ต้นทุนขาย 494.11        85.56    391.92        81.13   393.75        87.87    168.89        83.18      

ต้นทุนการให้บริการ 23.74          4.11      33.82          7.00     21.78          4.86      21.81          10.74      

รวมต้นทุน 517.86      89.67   425.74      88.13   415.53      92.73   190.70      93.92     

กาํไรขั �นต้น 59.65        10.33   57.32        11.87   32.59        7.27     12.34        6.08       

    รายได้อ��น 7.70            1.33      2.99            0.62     6.43            1.43      2.31            1.14        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 67.35        11.66   60.30        12.48   39.02        8.71     14.65        7.21       

    ค่าใช้จา่ยในการขาย 47.38          8.20      38.30          7.93     28.23          6.30      5.54            2.73        

     ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 170.55        29.53    62.79          13.00   65.77          14.68    36.45          17.95      

     ขาดทุน(กําไร)จากอตัรา�ลกเ�ลี�ยนสทุ�ิ -              -        -              -       -              -       -              -          

     การกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ -              -        -              -       -              -       (11.49)         (5.66)       

รวมค่าใช้จ่าย 217.93      37.74   101.08      20.93   94.00        20.98   30.49        15.02     

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (150.58)     (26.07)  (40.78)       (8.44)   (54.99)       (12.27)  (15.85)       (7.80)      

ต้นทนุทางการเงิน 55.38          9.59      38.60          7.99     32.55          7.26      22.46          11.06      

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (205.96)     (35.66)  (79.38)       (16.43)  (87.54)       (19.54)  (38.31)       (18.87)    

ภาษีเงินได้ 0.02            0.00      0.01            0.00     3.13            0.70      1.58            0.78        

ขาดทุนสําหรับงวด (205.98)     (35.67)  (79.39)       (16.43)  (90.67)       (20.23)  (39.88)       (19.64)    

กําไรขาดทนุเบ�ดเสร�จอ��นสําหรับง�ด -              -        -              -       -              -       -              -          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (205.98)     (35.67)  (79.39)       (16.43)  (90.67)       (20.23)  (39.88)       (19.64)    

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน -              -        -              -       -              -       -              -          

ส่�นที�เ�� นของบริษัทให�่ (205.98)       (35.67)   (79.39)         (16.43)  (90.67)         (20.23)  (39.88)         (19.64)     

ส่�นที�เ�� นของส�่นได้เสียที�ไ�่�ีอํานาจค�บค�ุ -              -        -              -       -              -       -              -          

ขาดทุนสําหรับงวด (205.98)     (35.67)  (79.39)       (16.43)  (90.67)       (20.23)  (39.88)       (19.64)    

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -              -        -              -       -              -       -              -          

ส่�นที�เ�� นของบริษัทให�่ (205.98)       (35.67)   (79.39)         (16.43)  (90.67)         (20.23)  (39.88)         (19.64)     

ส่�นที�เ�� นของส�่นได้เสียที�ไ�่�ีอํานาจค�บค�ุ -              -        -              -       -              -       -              -          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (205.98)     (35.67)  (79.39)       (16.43)  (90.67)       (20.23)  (39.88)       (19.64)    

ขาดทุนต่อหุ้นขั �น�� �น�าน (บาท) (2.42)         (0.13)         (0.18)         (0.08)         

 หมายเหตุ - ตารางข้างต้นมกีารปัดเศษทศนิยม
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % บาท %

รายได้

รายได้จากการขาย 532.03        92.12    433.03        89.64   412.07        91.96    168.57        83.02      

รายได้จากการให้บริการ 45.48          7.88      50.03          10.36   36.05          8.04      34.47          16.98      

รวมรายได้ 577.51      100.00  483.06      100.00 448.12      100.00 203.04      100.00   

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน

ต้นทุนขาย 494.11        85.56    391.92        81.13   393.75        87.87    168.89        83.18      

ต้นทุนการให้บริการ 23.74          4.11      33.82          7.00     21.78          4.86      21.81          10.74      

รวมต้นทุน 517.86      89.67   425.74      88.13   415.53      92.73   190.70      93.92     

กาํไรขั �นต้น 59.65        10.33   57.32        11.87   32.59        7.27     12.34        6.08       

    รายได้อ��น 7.70            1.33      2.99            0.62     6.43            1.43      2.31            1.14        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 67.35        11.66   60.30        12.48   39.02        8.71     14.65        7.21       

    ค่าใช้จา่ยในการขาย 47.38          8.20      38.30          7.93     28.23          6.30      5.54            2.73        

     ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 170.55        29.53    62.79          13.00   65.77          14.68    36.45          17.95      

     ขาดทุน(กําไร)จากอตัรา�ลกเ�ลี�ยนสทุ�ิ -              -        -              -       -              -       -              -          

     การกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ -              -        -              -       -              -       (11.49)         (5.66)       

รวมค่าใช้จ่าย 217.93      37.74   101.08      20.93   94.00        20.98   30.49        15.02     

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (150.58)     (26.07)  (40.78)       (8.44)   (54.99)       (12.27)  (15.85)       (7.80)      

ต้นทนุทางการเงิน 55.38          9.59      38.60          7.99     32.55          7.26      22.46          11.06      

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (205.96)     (35.66)  (79.38)       (16.43)  (87.54)       (19.54)  (38.31)       (18.87)    

ภาษีเงินได้ 0.02            0.00      0.01            0.00     3.13            0.70      1.58            0.78        

ขาดทุนสําหรับงวด (205.98)     (35.67)  (79.39)       (16.43)  (90.67)       (20.23)  (39.88)       (19.64)    

กําไรขาดทนุเบ�ดเสร�จอ��นสําหรับง�ด -              -        -              -       -              -       -              -          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (205.98)     (35.67)  (79.39)       (16.43)  (90.67)       (20.23)  (39.88)       (19.64)    

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน -              -        -              -       -              -       -              -          

ส่�นที�เ�� นของบริษัทให�่ (205.98)       (35.67)   (79.39)         (16.43)  (90.67)         (20.23)  (39.88)         (19.64)     

ส่�นที�เ�� นของส�่นได้เสียที�ไ�่�ีอํานาจค�บค�ุ -              -        -              -       -              -       -              -          

ขาดทุนสําหรับงวด (205.98)     (35.67)  (79.39)       (16.43)  (90.67)       (20.23)  (39.88)       (19.64)    

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -              -        -              -       -              -       -              -          

ส่�นที�เ�� นของบริษัทให�่ (205.98)       (35.67)   (79.39)         (16.43)  (90.67)         (20.23)  (39.88)         (19.64)     

ส่�นที�เ�� นของส�่นได้เสียที�ไ�่�ีอํานาจค�บค�ุ -              -        -              -       -              -       -              -          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (205.98)     (35.67)  (79.39)       (16.43)  (90.67)       (20.23)  (39.88)       (19.64)    

ขาดทุนต่อหุ้นขั �น�� �น�าน (บาท) (2.42)         (0.13)         (0.18)         (0.08)         

 หมายเหตุ - ตารางข้างต้นมกีารปัดเศษทศนิยม
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2558 2559 ไตรมาส 3/2561

งบกระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ขาดทนุสําหรับงวด (205.98)        (79.39)           (90.67)           (39.88)            

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 53.61           39.60            36.10            17.95             

กลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่าสินทรัพย์ -               -                -                (11.49)            

ค่าตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 1.25             0.72              0.61              -                 

ขาดทนุจากการด้อยค่าที�ดิน อาคารและอปุกร�์ 70.88           -                -                -                 

ดอกเบี �ยรับ (0.28)            (0.52)             (0.24)             (0.09)              

ต้นทนุทางการเงิน 55.38           38.60            32.55            22.46             

ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดข� �นจริง -               (0.36)             0.36              -                 

ค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 0.33             (0.59)             (0.16)             (0.05)              

(กลบัรายการ)/ค่าเผื�อมูลค่าสินค้าที�ลดลง 161.91         (21.76)           0.66              (4.46)              

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายที�ดิน อาคาร และอปุกร�์ (4.34)            (0.03)             (0.04)             (1.16)              

กําไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุระยะสั �น -               (0.27)             (0.10)             -                 

กําไรจากการเปลี�ยนแปลงของมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

    ทางการเงินที�ถือไว้เพื�อค้า -               (0.01)             0.01              -                 

ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน -               -                -                -                 

ภาษีเงินได้ 0.02             0.01              3.13              1.58               

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมการดาํเนินงานก่อน 132.78        (23.99)         (17.79)         (15.14)          

การเปลี�ยนแปลงในสินทรั�ย�และหนี �สินดาํเนินงาน -               -                -                -                 

ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น 5.64             (4.80)             34.55            1.39               

ลกูหนี �อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน -               (0.01)             0.01              -                 

สินค้าคงเหลือ 85.59           (82.76)           121.39          0.67               

สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น 0.61             (7.64)             5.50              1.34               

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น 4.07             (3.81)             6.47              2.95               

เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น (82.00)          86.38            (96.69)           (1.57)              

เจ้าหนี �อื�นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 0.56             (0.03)             0.02              -                 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (0.72)            1.68              (5.07)             (1.48)              

หนี �สินหมนุเวียนอื�น 0.90             0.89              (1.40)             0.27               

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 0.00             0.02              0.59              0.33               

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 147.42        (34.10)         46.99          (11.23)          

รับดอกเบี �ย 0.28             0.52              0.24              -                 

จ่ายดอกเบี �ย -               -                -                -                 

รับ(จ่าย) ภาษีเงนิได้ 0.22             (0.50)             (2.41)             (2.76)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 147.92        (34.08)         44.81          (13.98)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -               -                -                -                 

เงินสดจ่ายลงทนุในเงินลงทนุระยะสั �น -               (140.00)         (5.00)             -                 

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุระยะสั �น -               100.27          45.10            -                 

รับดอกเบี �ย -               -                -                0.09               

�ื �อที�ดิน อาคารและอปุกร�์ (1.43)            (8.80)             (5.84)             (6.99)              

ขายที�ดิน อาคารและอปุกร�์ 7.74             0.02              0.49              1.29               

�ื �อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน -               -                -                (0.06)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 6.31           (48.51)         34.75          (5.68)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน -               -                -                -                 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ -               349.93          -                -                 

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท -               -                -                -                 

จ่ายชําระหนี �สินตามสญัญาเช่าการเงิน (0.95)            (0.58)             -                -                 

เงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบันการเงินเพิ�มข� �น/(ลดลง) (97.22)          10.87            74.41            (4.04)              

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 225.00         65.00            -                -                 

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั �นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั -               (70.00)           (125.00)         -                 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 120.00         -                -                -                 

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (182.32)        (263.98)         -                -                 

จ่ายต้นทนุทางการเงิน (55.50)          (38.72)           (26.03)           (2.03)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 9.00           52.52          (76.62)         (6.07)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 163.24        (30.07)         2.94            (25.73)          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด � วันที� 1 มกราคม 90.05           88.04            79.75            82.97             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด � วันสิ �นงวดบั�ชี 253.29        57.97          82.70          57.24           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย -               -                -                -                 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 88.04           79.75            82.97            57.24             

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -               -                -                -                 

88.04         79.75          82.97          57.24           
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