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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
เสนอขาย  

 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 70,000,000 หนวย  

ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป 
       อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญใหม 1 หุน ในราคาหุนละ 8.50 บาท 
    โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 
                                 ในอตัราสวน 2 หุนสามัญเดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
 
จํานวนหุนสามัญที่ออกเพ่ือรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 70,000,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 0.50 บาท  

 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด  
 

วันท่ียื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 

วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช 
วันที่ 17 ตุลาคม 2550 

 
คําเตือน :  
 “กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออก  
หลักทรัพยและเง่ือนไขของหลักทรัพยรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงที่เกี่ยวของเปนอยางดี 
การมีผลบังคับใชของแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําให
ลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขายหรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรอง
ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนแตอยางใด ทั้งนี้ การรับรอง
ความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนความรับผิดชอบของผู
เสนอขายหลักทรัพย  
 หากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควร
ตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 
82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดง
รายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ” 
          บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง
หนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคาร  
จีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันทําการของสํานักงาน 
ระหวางเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือ ทาง http://www.sec.or.th 



 
 

สารบัญ 
 
 
  หนา 
สวนท่ี 1 ขอมูลสรุป  1 
   
สวนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 1 
 1. ปจจัยความเสี่ยง 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
3. การประกอบธุรกิจ 
4. การวิจัยและพัฒนา 
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
6. โครงการในอนาคต 
7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
8. โครงสรางเงินทุน 
9. การจัดการ 
10. การควบคุมภายใน 
11. รายการระหวางกัน 
12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 
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44 
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61 

   
สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 1 
   
สวนท่ี 4 การรับรองความถูกตองของขอมูล 1 
   
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท  
เอกสารแนบ 2 ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
เอกสารแนบ 4 งบการเงินของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 – 2549 และไตรมาส 2 

ป 2550 
 

เอกสารแนบ 5 ขอกําหนดสิทธิ  
 
 



    
                                                                                                 บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1 หนา 1 

สวนที่ 1 
ขอมลูสรุป 

 
สรุปขอมลูบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย 
 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “UMS”) กอตั้งโดยบริษัทยูนิคแกส แอนด ปโตร
เคมีคัลส จํากัด (มหาชน) (UGP) และนายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ ซ่ึงถือหุนรอยละ 51 และ 49 ตามลําดับ ไดจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทฯข้ึนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2537 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 1 ลานบาท โดยเริ่มตนประกอบธุรกิจการนําเขา
ถานหินคุณภาพดีจากตางประเทศ และจัดจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆภายในประเทศ เน่ืองจาก
ผูบริหารเล็งเห็นถึงโอกาสและแนวโนมการเติบโตที่ดีของอุตสาหกรรมถานหิน เน่ืองจากมีปจจัยสนับสนุนหลายประการ 
ไดแก ผลิตภัณฑถานหินเปนเช้ือเพลิงที่มีราคาต่ําและมีปริมาณสํารองมากเมื่อเปรียบเทียบกับนํ้ามันเตาและกาซธรรมชาติ 
ประกอบกับประสบการณของผูบริหารในอุตสาหกรรมพลังงานที่ผานมา ทําใหผูบริหารมีความมั่นใจในการดําเนินธุรกิจน้ีให
ประสบความสําเร็จและเติบโตอยางมั่นคงตอไป 
 เดือนมกราคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2547 มีมติใหบริษัทฯแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาทเปน 70 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท เพ่ือเสนอขายตอประชาชน โดยกําหนดราคาขาย 7.95 บาทตอหุน รวมเงินทุนที่ไดจากการหุนเทากับ 159 ลานบาท 
และบริษัทฯเขาจดทะเบียนซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ วันที่ 16 กรกฎาคม 2547  
 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
  บริษัทฯประกอบธุรกิจการนําเขาถานหินคุณภาพดี มีคาพลังงานความรอนสูง และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอย โดยนําเขาจากประเทศอินโดนีเซียเพ่ือจัดจําหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกลเคียง บริษัทฯมีอุตสาหกรรมที่เปน     
เปาหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยบริษัทฯมีกลยุทธนําถานหิน
ดังกลาวมาทําการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพเพ่ือใหถานหินมีคุณภาพตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหมอไอน้ําของ
แตละโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯยังเขารวมประมูลขายถานหินใหกับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาที่มีการประมูลจัดซื้อถานหินอีกดวย บริษัทฯถือหุนในบริษัทยอย 3 บริษัท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.99% 99.99% 99.99% 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด  (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน 70 ลานบาท 

บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบรคิเครท  จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท 
(ทุนชําระแลว 5 ลานบาท) 

บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท 

(ชําระเต็มมูลคา) 

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท 

(ชําระเต็มมูลคา) 



    
                                                                                                 บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1 หนา 2 

 บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ดําเนินการผลิตถานอัดกอนใหกับ
ลูกคาอุตสาหกรรมที่ใชไอนํ้าในกระบวนการผลิต โดยบริษัทนําถานที่มีขนาดเล็กมาก (0-5 มิลลิเมตร) นํามาอัดเปนถานหิน
กอน โดยถานหินขนาดเล็กมากจะขายไดราคาต่ํากวาถานหินกอนประมาณรอยละ 10-20 ดังน้ัน การผลิตถานอัดกอนจึง
เปนการเพิ่มมูลคาถานหินของบริษัทฯ เพ่ือใหขายไดราคาที่สูงข้ึน ปจจุบันบริษัทฯอยูระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑ  

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2550 ดําเนินธุรกิจดานการขนสงและ
ขนถายทางน้ํา ไดแก การขนสงทางเรือขนาดประมาณ 500 - 2,000 ตันตอลํา ทั้งนี้ บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด คาด
วาจะมีรายไดจากการขนสงถานหินของบริษัทฯประมาณรอยละ 60 เพ่ือลดตนทุนการขนสงทางน้ําของบริษัทฯลง และ
รายไดรับจางงานขนสงของบริษัทอ่ืนๆอีกประมาณรอยละ 40 เพ่ือสรางรายไดใหกับบริษัทฯเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2550 บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด มีเรือโปะจํานวนรวม 21 ลํา ขนาดบรรทุกรวมประมาณ 23,100 ตัน เพื่อดําเนิน
ธุรกิจ  

บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2550 ดําเนินธุรกิจดานการขนสงและขน
ถายทางบก ไดแก การขนสงโดยรถบรรทุก ทั้งนี้ บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด จะรับงานขนสงของบริษัทฯเปนหลกัเพ่ือลด
ตนทุน และสามารถรับงานขนสงของบริษัทอ่ืนๆเชนกัน เพ่ือสรางรายไดใหกับบริษัทฯเพิ่มข้ึน ขณะนี้อยูระหวางจัดทําแผน
ธุรกิจและคาดวาจะเริ่มดําเนินงานไดในชวงไตรมาส 4 ป 2550 

 
ลักษณะผลิตภณัฑหรือบริการ 

ถานหินเปนเช้ือเพลิงฟอสซิลซึ่งมีปริมาณสํารองอยูมาก โดยแหลงถานหินกระจายอยูในประเทศตางๆมากกวา 
100 ประเทศทั่วโลก ทําใหถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงสูง ราคามีการแขงขันกันสูง สงผลใหมีราคาถูกกวาเชื้อเพลิง
ชนิดอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่ง กาซธรรมชาติและน้ํามันเตา โดยถานหินเปนเช้ือเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่งซ่ึงมีสถานะเปน
ของแข็งและมีแรธาตุที่สําคัญ คือ คารบอน โดยทั่วไปแลวถานหินจะมีสีนํ้าตาลเขมหรือสีดําและแบงไดหลายประเภท ซึ่ง
ถานหินแตละประเภทมีคุณสมบัติที่สําคัญตามตารางดานลาง 
 
ประเภทของถานหิน คาความรอน 

(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 
ความชื้น 

( เปอรเซนต)* 
ปริมาณเถา 

(เปอรเซนต)* 
ปริมาณกํามะถนั 

(เปอรเซนต) 
แอนทราไซต 6,500 - 8,000 5 - 8 5-12 0.1-1.0 
บิทูมินัส 5,500 - 6,500 8 - 15 1-12 0.1-1.5 

ซับบิทูมินัส 4,500 - 5,500 24 - 30 1-10 0.1-1.5 
ลิกไนต 3,000 - 4,000 30 - 38 15-20 2.0-5.0 

* แสดงคาเปอรเซนตโดยน้ําหนัก 
  จากตารางขางตน จะเห็นไดวาถานหินที่มีคุณภาพดีที่สุดเรียงตามลําดับ ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทู
มินัส และลิกไนต โดยบริษัทฯเนนการนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส เน่ืองจากเปนถานหินที่มีคุณภาพดี มี
คาความรอนในระดับปานกลาง คาความชื้นและปริมาณเถาที่ไมสูงมากนัก รวมถึงมีปริมาณกํามะถันต่ําใกลเคียงกับนํ้ามัน
เตา (นํ้ามันเตามีปริมาณกํามะถันประมาณ 0.1-3.0 เปอรเซนต) ทําใหมีมลภาวะกับสิ่งแวดลอมนอยมาก โดยสวนใหญ
บริษัทฯจะนําเขาถานหินประเภทซับบิทูมินัส และมีการนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสเปนครั้งคราว (Spot) ตามคําสั่งของ
ลูกคารายใหญเทานั้น เนื่องจากถานหินประเภทบิทูมินัสมีราคาแพง สวนถานหินประเภทแอนทราไซต บริษัทฯไมไดนําเขา
ถานหินประเภทนี้เน่ืองจากมีราคาสูงกวามาก บริษัทฯจึงไมไดเนนทําการตลาดสําหรับถานหินประเภทนี้ สวนถานหิน
ประเภทลิกไนตเปนถานหินคุณภาพต่ํา มีปริมาณกํามะถันมาก ทําใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูง ดังน้ันถานหนิประเภทนี้
จึงไมเปนที่นิยมของลูกคา  
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มาตรฐานคุณภาพอากาศจากปลองระบายซึ่งกําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เลมที่ 122 ตอนพิเศษ 37 ง 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 กําหนดใหสารมลพิษที่ปากปลองระบายของโรงงานอุตสาหกรรม เชน คาซัลเฟอรไดออกไซด มี
คาไมเกิน 700 ppm (part per million) ในขณะที่ถานหินของบริษัทฯ เม่ือนําไปใชในโรงงานอุตสาหกรรมและวัดคากาซที่
ปากปลองระบายไดคาซัลเฟอรไดออกไซดต่ํากวามาตรฐาน โดยทั่วไป ไดคาไมเกิน 100 ppm (part per million) ดังน้ัน
ถานหินที่บริษัทฯจําหนายจึงไมกอใหเกิดปญหากับส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 
 ขั้นตอนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เริ่มจากนําเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซียและจําหนายใหกับโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญทั้งหมดและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางราย บริษัทฯ
สามารถจัดสงถานหินใหลูกคาไดทันที โดยไมตองพักสินคาที่คลังสินคาของบริษัทฯ แตสําหรับลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางบางรายและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตองการถานหินที่ผานกระบวนการคัดเลือก ปรับปรุงคุณภาพและ
การคัดขนาด โดยในการนําเขาถานหินแตละครั้ง (50,000 – 70,000 ตัน) จะมีถานหินที่มีคุณสมบัติแตกตางกันในดานคา
ความรอน ความชื้น ปริมาณข้ีเถา และปริมาณกํามะถัน ซึ่งบริษัทฯจําเปนตองทําการคัดเลือกคุณภาพถานหินกอน ซ่ึงถาน
หินที่นําเขาแตละประเภทจะมีคุณสมบัติแตกตางกัน เชน ในดานคาความรอน ความชื้น แมวาจะมาจากเหมืองเดียวกันก็
ตาม (ถานหินในแตละช้ันดินจะมีคุณสมบัติแตกตางกัน เชน ซับบิทูมินัส อาจแยกออกเปนหลายชนิด ข้ึนอยูกับคาความ
รอน ความชื้น ปริมาณขี้เถา และปริมาณกํามะถัน เปนตน) หลังจากนั้นบริษัทฯจึงนําถานหินมาผสมกันตามสูตรเฉพาะของ
บริษัทฯเพื่อใหไดคุณสมบัติตามที่ลูกคาตองการ  และบริษัทฯจะทําการคัดขนาดถานหินเพื่อใหมีคุณภาพที่เหมาะสมสาํหรบั
หมอไอน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมหากลูกคาตองการ เน่ืองจากหมอไอน้ํามีการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่แตกตางกันออกไป 
เพ่ือใหการเผาผลาญเช้ือเพลิงเปนไปอยางสมบูรณมากที่สุด และบริษัทฯจะใหบริการจัดสงสินคาใหกับลูกคา โดยจัดสงทุก
วันเพื่อความสะดวกในการใชงานของลูกคา และยังเปนการชวยลดจํานวนถานหินที่จะตองเก็บในโกดังเก็บถานหินของ
ลูกคาอีกดวย เน่ืองจากลูกคาหลายรายไมมีสถานที่เพียงพอในการเก็บถานหิน 

กลยุทธการแขงขัน 
(1) ดานสินคาและบรกิาร   
บริษัทฯมีกลยุทธที่สําคัญทางดานผลิตภัณฑซ่ึงแตกตางจากบริษัทคูแขงทั่วไป โดยบริษัทฯมีกระบวนการ

คัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินใหเหมาะสมกับหมอไอน้ําของแตละโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง ณ ปจจุบัน บริษัทฯดําเนินนโยบายนี้ใหกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 
เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเพ่ือลดการแขงขันดานราคาโดยเฉพาะกับผูจัดจําหนายถานหินรายใหญในประเทศ โดย
บริษัทฯมุงเนนการทําตลาดโดยเจาะในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีอยูเปนจํานวนมาก เน่ืองจาก
บริษัทฯมีกําไรขั้นตนที่สูงกวาการขายถานหินใหกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  

นอกจากนี้ ในเรื่องของการใหบริการ บริษัทฯสามารถใหบริการไดตามความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทฯสามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง หากลูกคามีความตองการใชถานหินก็จะ
สามารถจัดสงไดทันทีตามเวลาที่ลูกคาตองการ โดยบริษัทฯมีรถบรรทุกเปนของบริษัทฯเองทั้งส้ิน 14 คัน ทําใหสามารถสง
สินคาไปใหกับลูกคาไดทุกวัน สงผลใหลูกคาไมจําเปนตองเก็บสต็อกสินคามากและลูกคามีความสะดวกในการใชงาน
เพิ่มขึ้นอีกดวย 

บริษัทฯไดเริ่มทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือใหสามารถประยุกตใชถานหินไดเพ่ิมมากข้ึนในหลาย
อุตสาหกรรม โดยบริษัทฯมีโครงการที่จะผลิตถานอัดกอน (Briquette) ซึ่งเปนการนําสารปรุงแตง (Additives) เขามาผสม
กับถานขนาดเล็กมาก (0-5 มิลลิเมตร) เพ่ือใหไดถานอัดกอนซ่ึงมีคุณภาพตรงกับความตองการของลูกคามากข้ึน และเปน
การเพิ่มมูลคาถานหิน เน่ืองจากถานหินกอนสามารถขายไดในราคาที่ดีกวาถานหินขนาดเล็กมาก ทั้งน้ี บริษัทฯวาง
แผนการขายถานหินกอน (Briquette) ไดภายในไตรมาส 4 ป 2550  
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(2) ดานการขยายฐานลูกคา 
เน่ืองจากถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีราคาต่ํารวมถึงเปนแหลงเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสํารองสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ

นํ้ามันเตาและกาซธรรมชาติ และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยมาก (ถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัสที่บริษัทฯ
เปนผูจําหนาย) ดังน้ันในระยะยาว โรงงานอุตสาหกรรมตางๆจึงมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนมาใชถานหินเพ่ิมมากข้ึน บริษัทฯมี
เปาหมายในการขยายฐานลูกคาไปยังกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชน้ํามันเตา เนื่องจากเปนกลุมลูกคาที่มีอยูเปนจํานวน
มาก สวนกาซธรรมชาติ บริษัทฯอยูระหวางการศึกษาโครงการแปลงถานหินเปนกาซ ซ่ึงคาดวานาจะเริ่มดําเนินการไดในป 
2551 

บริษัทฯมีโครงการที่จะเขาไปนําเสนอทางเลือกใหกับลูกคาอ่ืนๆเพ่ิมเติม เพื่อใหเห็นถึงประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ
จากการใชถานหินเปนแหลงเช้ือเพลิงแทนน้ํามันเตา โดยบริษัทฯใชกลยุทธเขาไปนําเสนอถึงคาใชจายที่ประหยัดได โดยใช
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9-24 เดือน รวมถึงใหความรูกับลูกคาเพ่ือใหเปลี่ยนทัศนคติที่ไมถูกตองเกี่ยวกับถานหินในเรื่อง
ของการกอใหเกิดมลภาวะกับส่ิงแวดลอม ทําใหลูกคาใหความสนใจหันมาใชถานหินมากขึ้น โดยคาใชจายในการผลิต
เชื้อเพลิงไอน้ํา 1 ตัน โดยเปรียบเทียบระหวางถานหินและนํ้ามันเตา โดยถานหินมีคาใชจายในการผลิตไอน้ําเพียง 374 
บาทตอตัน ในขณะที่นํ้ามันเตามีคาใชจายประมาณ 1,010 บาทตอตัน ซ่ึงจะเห็นไดวาถานหินมีตนทุนการผลิตไอนํ้าที่ต่ํา
กวาน้ํามันเตามาก ทําใหบริษัทฯคาดวาจะขยายฐานลูกคาไดเพ่ิมขึ้นจากจุดเดนของถานหินจุดนี้  
 (3) ดานการบรหิารตนทุน 

บริษัทฯมีการวางแผนการซื้อสินคาที่มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม การ
วางแผนการขนสงที่เปนระบบ รวมถึงการมีคลังสินคาซึ่งอยูใกลกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนฐานลูกคา ทําใหประหยัดคา
ขนสงไดมาก และบริษัทฯไดวางแผนในการซื้อ/เชา เรือโปะและรถบรรทุกเพ่ิมขึ้นภายใตการดําเนินงานของบริษัทยอย ทํา
ใหลดคาใชจายในการจางบริษัทขนสงภายนอกลง  

ลักษณะของกลุมลกูคา 
บริษัทฯจําหนายถานหินใหแกโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ โดยแบงเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาด

กลางและขนาดเล็ก บริษัทฯมีนโยบายในการขยายฐานลูกคาไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมากข้ึน ซ่ึงกลุม
โรงงานเหลานี้ไมไดเปนเปาหมายของผูจัดจําหนายถานหินรายใหญในประเทศ จึงเปนการลดการแขงขันในดานราคากับผูจัด
จําหนายถานหินรายใหญ ในป 2549 บริษัทฯมีกลุมลูกคาที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางจํานวน
ประมาณ 170 ราย (ปริมาณการใชถานหินนอยกวา 72,000 ตันตอป) และกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญประมาณ 3 
ราย (ปริมาณการใชถานหินมากกวา 72,000 ตันตอป หรือปริมาณการสั่งซื้อมากกวา 10,000 ตันตอครั้ง) ซ่ึงมีฐานลูกคาอยู
ในกลุมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตเปนหลัก ในป 2549 บริษัทฯมีกลุมลูกคาแยกตามประเภทอุตสาหกรรมไดดังน้ี 

 
กลุมอุตสาหกรรม รอยละของรายไดป 2549 (%) 

อาหาร 36.01 
สิ่งทอ 27.94 

ปูนซีเมนต 17.93 
กระดาษ 11.52 
อ่ืนๆ 6.60 
รวม 100.00 
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ภาวะการแขงขนั 
การจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเปนธุรกิจที่มีผูประกอบการนอยราย โดยบริษัทฯมี

คูแขง คือ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) โดยบริษัททั้งสองจะแขงขันกับ
บริษัทฯในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ สวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กบริษัทฯมีคูแขง ไดแก บริษัท 
ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) เชนกัน และผูประกอบการนําเขาถานหินรายกลางและรายเล็กอีกประมาณ 7 ราย 
บริษัทฯเนนเพ่ิมลูกคาในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมากกวากลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการแขงขันทางดานราคา  

  แนวโนมอุตสาหกรรม 
ในป 2549 ปริมาณการใชถานหินและลิกไนตรวมเทากับ 30.43 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากป 2548 รอยละ 2.85 

ประกอบดวยการใชลิกไนต 18.95 ลานตัน และถานหินนําเขา 11.48 ลานตัน โดยการใชลิกไนตแบงออกเปนการใชลิกไนต
ในภาคการผลิตไฟฟาของ กฟผ. จํานวน 15.82 ลานตัน สวนอีก 3.13 ลานตัน นําไปใชในภาคอุตสาหกรรม ไดแก การผลิต
ปูนซีเมนต กระดาษและเย่ือกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ โดยการใชลิกไนตลดลงมากเนื่องจากอุปทานในประเทศ
ลดลงจากการที่บริษัท ลานนา รีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) หยุดผลิต เน่ืองจากปริมาณสํารองหมดทําใหตองใชถานหิน
นําเขาแทน ขณะที่การใชถานหินเพ่ิมข้ึนรอยละ 33.89 เปนการใชในอุตสาหกรรมจํานวน 7.98 ลานตัน ที่เหลืออีก 3.49 
ลานตันใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของ SPP และ IPP 

ในป 2550 การใชถานหินและลิกไนตคาดวาจะยังคงเพ่ิมขึ้นในระดับสูงถึงรอยละ 13.4 เน่ืองจากโรงไฟฟา BLCP 
ที่ใชถานหินนําเขาเปนเช้ือเพลิงไดเริ่มทําการผลิตในชวงป 2549 จะสามารถผลิตเต็มกําลังการผลิต 1,400 เมกกะวัตต ในป 
2550 ซ่ึงคาดวาจะใชถานหินจํานวน 3.5 ลานตัน สําหรับการใชถานหินในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นมากเชนกัน 
เพื่อทดแทนลิกไนตในประเทศที่มีจํานวนจํากัด เน่ืองจากบริษัท ลานนา รีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) หยุดการผลิต 

หนวย : (ลานตัน) 

ที่มา : www.eppo.go.th 
 

การจัดหาผลติภัณฑและบริการ 
บริษัทฯมกีระบวนการในการจัดหาผลิตภณัฑและบริการตามขัน้ตอนดังตอไปน้ี 
1. บริษัทฯนําเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเปนแหลงผลิตถานหินที่ใหญติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดย

บริษัทฯไดทําการคัดเลือกเหมืองถานหินที่มีคุณภาพดี ใหคาความรอนสูง มีคาความชื้นต่ํา มีปริมาณกํามะถันต่ํา สอดคลอง
กับความตองการของลูกคา เน่ืองจากประเทศอินโดนีเซียอยูใกลกับประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับถานหินแหลงอ่ืนใน
ตางประเทศ จึงประหยัดคาขนสงและทําใหถานหินของบริษัทฯมีตนทุนที่ต่ําลง โดยบริษัทฯจะเปดเลตเตอรออฟเครดิต

2549   
2548 ปริมาณ อัตราเพิ่ม (%) สัดสวน (%) 

การใชลิกไนต 21.02 18.95 -9.80 100.00 
ผลิตกระแสไฟฟา (กฟผ.) 16.57 15.82 -4.56 83.48 
อุตสาหกรรม 4.45 3.13 -29.36 16.52 
การใชถานหิน 8.57 11.48 33.89 100.00 
อุตสาหกรรม 6.50 7.98 22.91 69.57 
ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP) 2.07 3.49 68.31 30.43 

ความตองการ 29.59 30.43 2.85  
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ใหกับผูจําหนายที่ประเทศอินโดนีเซีย และนําเขาครั้งละประมาณ 50,000 - 70,000 ตัน โดยขนสงทางเรือเดินทะเลเพ่ือ
นําเขามาในประเทศไทย   

2. เรือเดินทะเลจากประเทศอินโดนีเซียจะเขามาจอดทาที่เกาะสีชัง จากนั้นขนถายลงเรือโปะอีกทอดหนึ่งซ่ึงเรือ
โปะสามารถขนถายถานหินไดครั้งละ 500-2,000 ตัน โดยเดินทางมาขึ้นที่ทาเรือ จังหวัดสมุทรสาคร  
 3. บริษัทฯสามารถจัดสงถานหินตรงใหลูกคาไดทันทีหรือขนยายถานหินเขาคลังสินคาที่ตําบลชัยมงคล จังหวัด
สมุทรสาคร เพ่ือคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ แลวจึงสงถานหินใหกับลูกคา โดยรถบรรทุกของบริษัทฯและรถบรรทุกของ
บริษัทผูรับเหมาตอไป  

บริษัทฯมีนโยบายในการเก็บสินคาคงคลังประมาณ 90 วัน เพ่ือใหสามารถสงสินคาไดทันกับความตองการของ
ลูกคา และบริษัทฯมีการนําเขาถานหิน 1-2 ครั้งตอเดือน โดยระยะเวลาตั้งแตการสั่งซ้ือถานหินจนกระทั่งขนสงถานหินเขา
เก็บคลังสินคาใชเวลาประมาณ 1 เดือน  
 
ปจจัยความเสี่ยง  
 

1.  ความเสี่ยงจากตนทุนสินคามีราคาแปรผันไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก 
ตนทุนราคาถานหินที่บริษัทฯนําเขามีองคประกอบหลัก คือ ราคาถานหิน คาระวางเรือ และอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงดานราคาของ
องคประกอบเหลานี้จึงมีผลกระทบโดยตรงกับตนทุนสินคาของบริษัทฯ โดยหากราคาถานหิน คาระวางทางเรือมีการปรับ
ราคาขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนมีการออนคาลง จะสงผลใหตนทุนสินคาของบริษัทฯสูงข้ึน โดยในป 2549 คาถานหินและคา
ระวางเรือคิดเปนประมาณรอยละ 76 และ รอยละ 17 ของมูลคาการสั่งซ้ือสินคาทั้งหมด ตามลําดับ  

ราคาถานหินและคาระวางเรือมีการปรับตัวข้ึนลงตามปจจัยดานอุปสงคและอุปทานในตลาดโลก สําหรับถานหิน 
บริษัทฯทําสัญญาซื้อขายระยะยาวกับผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลักเปนระยะเวลา 3 ป และมีการตกลงกําหนดราคาในลักษณะป
ตอป โดยอางอิงราคาในตลาดโลก นอกจากนี้ในป 2550 บริษัทฯไดทําสัญญาซื้อขายถานหินกับผูจัดจําหนาย/ผูผลิตเพ่ิมอีก
จํานวน 3 ราย ซ่ึงไดตกลงราคาเปนที่เรียบรอยแลว โดยอางอิงราคาในตลาดโลกเชนกัน ดังน้ันในระหวางปที่ราคาถานหินมี
การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะอุปสงคและอุปทานจึงไมมีผลกระทบดานตนทุนกับบริษัทฯ สําหรับคาระวางเรือ บริษัทฯ
ทําสัญญากับบริษัทเดินเรือ โดยบริษัทฯจะตกลงกําหนดราคาลวงหนาประมาณ 5-10 เที่ยว โดยอางอิงราคาในตลาดโลก
เชนกัน ทั้งน้ี บริษัทฯมีทีมงานในการติดตามขอมูลของราคาถานหินและคาระวางเรืออยางใกลชิด เพ่ือใหบริษัทฯสามารถ
บริหารตนทุนสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  จากการที่บริษัทฯนําเขาถานหินจากตางประเทศและคาระวางเรือมีตนทุนเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมรกิา สงผล
ใหในป 2549 บริษัทฯมีมูลคาการสั่งซ้ือสินคาทั้งหมดรอยละ 93 เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ในขณะทีจ่ําหนายใหกับ
โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศเทานั้นซ่ึงรายไดทั้งหมดเปนสกุลเงินบาท ทําใหบริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเกิดขึ้นหากคาเงินบาทมีการออนคาลง และบริษัทฯมีตนทุนที่สูงข้ึน อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีการปองกัน
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ของ
ราคาถานหินและคาระวางเรือที่นําเขาทั้งหมด ดังนั้นจากนโยบายดังกลาวทําใหบริษัทฯสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของ
อัตราแลกเปล่ียนลงได 

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูจัดจําหนาย/ผูผลิตรายใหญนอยราย 
ปจจุบัน บริษัทฯนําเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเปนแหลงสงออกถานหินที่ใหญติดอันดับ 1 ใน 3  

ของโลก โดยในป 2547-2549 บริษัทฯนําเขาถานหินผานผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลักรายหนึ่งในสัดสวนประมาณรอยละ 99  
และสวนที่เหลือนําเขาจากผูจัดจําหนาย/ผูผลิตรายอ่ืน ทั้งนี้หากผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลักยกเลิกการขายถานหินใหกับ
บริษัทฯอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจโดยตรง อยางไรก็ตาม ผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลักเปนผูผลิตถานหินขนาดใหญ
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ของประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเปนบริษัทที่มีช่ือเสียงและฐานะการเงินที่ดี โดยเปนเหมืองถานหินขนาดใหญติดอันดับ 1 ใน 5 
ของประเทศอินโดนีเซีย สามารถผลิตถานหินคุณภาพดีและมีคุณสมบัติเปนที่ตองการของลูกคาในประเทศ โดยบรษัิทฯคาด
วาเหมืองถานหินหลักแหงนี้ยังคงสามารถผลิตถานหินใหกับบริษัทฯไดมากกวา 25 ปข้ึนไป นอกจากนี้ปจจุบันผูจัด
จําหนาย/ผูผลิตหลักสามารถผลิตถานหินไดประมาณ 11,000,000 ตันตอป และมีการสํารวจเหมืองถานหินใหมอยาง
ตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมปริมาณสํารองถานหินสําหรับจัดจําหนายในอนาคต โดยปริมาณถานหินที่จัดจําหนายใหกับทางบริษัทฯ 
คิดเปนประมาณรอยละ 6-9 ของกําลังการผลิตทั้งหมดเทานั้น ดังน้ันบริษัทฯจึงมีความมั่นคงในการนําเขาถานหินเขามาจัด
จําหนายใหกับลูกคาในประเทศ  

บริษัทฯมีนโยบายในการจัดซื้อถานหินจากผูจัดจําหนาย/ผูผลิตถานหินรายอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในกรณีผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลักไมสามารถสงถานหินใหกับบริษัทฯ ซ่ึงในป 2550 บริษัทฯไดทําสัญญาซื้อถานหิน
จากผูจัดจําหนาย/ผูผลิตในประเทศอินโดนีเซียเพ่ิมเติมอีก 2 ราย ในสัดสวนรวมประมาณรอยละ 35 ของคาดการณปริมาณ
การนําเขาถานหินทั้งหมดในป 2550 สวนอีกรอยละ 65 เปนของผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลัก ดังน้ัน บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงใน
ดานการพึ่งพาผูจัดจําหนาย/ผูผลิตลดลงในระดับหน่ึง  

3. ความเสี่ยงจากผูประกอบการรายใหม 
ธุรกิจการนําเขาและจัดจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศเปนธุรกจิทีผู่ประกอบการราย

ใหมไมมีความจําเปนที่จะตองลงทุนในอุปกรณเครื่องจักรมากนักและเปนตลาดที่มีผูแขงขันนอยราย ทําใหมีโอกาสที่จะมีผู
แขงขันรายใหมเขามาประกอบธุรกิจน้ีได ดังน้ันบริษัทฯจึงไดมีการวางกลยุทธที่สําคัญทางดานผลิตภัณฑใหแตกตางจาก
บริษัทคูแขงทั่วไปเพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมและสามารถสนองความตองการของลูกคาไดมากที่สุด โดยจะตองอาศัย
ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินดังกลาวรวมถึงจะตองมีความรูที่จะสามารถ
ใหคําแนะนํากับลูกคาใหใชถานหินใหเหมาะสมกับประเภทของหมอไอนํ้าที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม ในปจจุบันบริษัทฯมี
ลูกคาเปนจํานวนมาก ทําใหบริษัทฯสามารถนําเขาถานหินดวยเรือขนาดใหญ สงผลใหบริษัทฯมีคาระวางเรือที่ถูกกวาคา
ระวางเรือในกรณีที่นําเขาถานหินจํานวนนอย ซึ่งผูประกอบการรายใหมไมสามารถนําเขาถานหินจํานวนมากในคราว
เดียวกันสําหรับชวงเริ่มตนการดําเนินกิจการ ซ่ึงเปนขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

4.   ความเสี่ยงดานพลังงานอื่นทดแทนและการขยายฐานลูกคา 
โดยทั่วไป แหลงพลังงานหลักที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีอยู 3 ประเภทใหญๆ คือ นํ้ามัน

เตา กาซธรรมชาติ และถานหิน นํ้ามันเตาเปนแหลงเชื้อเพลิงที่โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเลือกใช เน่ืองจากการจัดหา
ซ้ือทําไดสะดวก การใชงานที่ไมยุงยากและการบํารุงรักษาหมอไอนํ้าทําไดงาย สวนกาซธรรมชาติสวนใหญจะใชใน        
อุตสาหกรรมโรงไฟฟา เน่ืองจากมีราคาถูกกวาน้ํามันเตา สวนการใชถานหินยังไมเปนที่แพรหลายในอุตสาหกรรมตางๆ
มากนักเนื่องจากผูใชยังขาดความรูในการใชถานหินไดดีเพียงพอ ในสวนของเชื้อเพลิงทดแทนชนิดอ่ืนที่มีราคาต่ํากวา เชน 
แกลบ จะไมมีผลกระทบตอยอดขายถานหินของบริษัทฯมากนัก เน่ืองจากแกลบเปนเช้ือเพลิงที่มีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอ
ตอการผลิตไอน้ําของโรงงานอุตสาหกรรม 
  อยางไรก็ตาม จากอดีตจนถึงปจจุบันถานหินมีจุดเดนในเร่ืองของการเปนเช้ือเพลิงที่มีตนทุนต่ําโดยมีคาใชจาย
ในการผลิตเชื้อเพลิงไอน้ําต่ํากวาน้ํามันเตาประมาณ 3 เทา ลูกคามีระยะเวลาคืนทุนเฉล่ียประมาณ 9-24 เดือน ขึ้นอยูกับ
ปริมาณการใชถานหินและประเภทของหมอไอน้ํา บริษัทฯจึงคาดวาการใชถานหินในอนาคตมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นมาก
กวาเดิมเปนจํานวนมาก 

5.  ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 
ถานหินที่นํามาใชในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทูมินัสและลิกไนต 

เมื่อนําถานหินมาเผาไหม ออกซิเจนในอากาศจะทําปฏิกิริยากับถานหินที่มีสวนประกอบของกํามะถัน ทําใหเกิดกาซพิษ
ออกมา ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด ทําใหปอดอักเสบ และฝุนละอองของถานหินอาจทําใหเกิดโรคภูมิแพ โดยเฉพาะ
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ถานลิกไนตจะกอใหเกิดมลภาวะกับสิ่งแวดลอมสูง ในขณะที่ถานหินประเภทอื่นๆจะกอใหเกิดมลภาวะกับสิ่งแวดลอมนอย
มาก 

ปจจุบัน บริษัทฯนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส โดยถานหินทั้ง 2 ประเภทเปนถานหินที่มี
คุณภาพดีและมีกํามะถันในระดับต่ํา (ปริมาณกํามะถันอยูในชวง 0.1-1.5 เปอรเซ็นต ในขณะที่นํ้ามันเตามีกํามะถันอยู
ในชวง 0.1-3.0 เปอรเซ็นต) ทําใหมีผลกระทบกับส่ิงแวดลอมนอยเม่ือนํามาใชงาน และจากการที่บริษัทฯมีระบบในการ
จัดเก็บถานหินอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยมีมาตรการในการควบคุมฝุนอยางรัดกุม เชน การจัดใหมีผาใบคลุมรอบ
กองถานหิน การฉีดน้ําดักฝุนไมใหฟุงกระจาย การสรางรั้วรอบคลังสินคา และรถที่บรรทุกถานหินจะมีผาใบปดคลุมมิดชิด
ไมใหเศษถานหินตกพ้ืน เปนตน ทําใหไมเกิดปญหากับส่ิงแวดลอมจากถานหินของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ทัศนคติทางดานลบของประชาชนตอการดําเนินธุรกิจถานหิน ทําใหกอนที่บริษัทฯจะดําเนินการ
กอสรางคลังสินคาที่ตําบลสวนสม จังหวัดสมุทรสาคร ประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงกับคลังสินคาไดรองเรียนถึงผลกระทบ
ทางดานส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นตอบริษัทฯและหนวยงานราชการ เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนตน และได
คัดคานการกอสรางคลังสินคาดังกลาว จากปจจัยดังกลาว บริษัทฯจึงไดจัดตั้งหนวยงานเฉพาะกิจ ซ่ึงประกอบดวยตัวแทน
จากหนวยงานทางภาครัฐ ตัวแทนจากชุมชนใกลเคียง และตัวแทนบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบขอรองเรียนดังกลาว 
ซ่ึงผลการตรวจสอบไมปรากฎวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามขอรองเรียนดังกลาว ประกอบ
กับบริษัทฯไดช้ีแจงขอรองเรียนตางๆ รวมทั้งบริษัทฯสามารถทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนที่ใกลเคียงไดเปนผลสําเร็จ 
จึงทําใหทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่ใกลเคียงดังกลาวดีข้ึน จนสงผลใหบริษัทฯสามารถเริ่มกอสรางคลังสินคาที่ตําบลสวน
สมไดตั้งแตตนไตรมาส 3 ป 2550 เปนตนมา และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2550   

โครงการในอนาคต 
  บริษัทฯมีโครงการในอนาคตที่จะสรางรายได ลดคาใชจายในการดําเนินงาน ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯมีกาํไรสุทธิที่
เติบโตเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองรวมถึงการสรางความมั่นคงทางธุรกิจ โดยบริษัทฯมีโครงการสําคัญที่จะผลักดันใหเกิดขึ้น 
ไดแก โครงการสรางคลังสินคาและทาเทียบเรือที่ตําบลสวนสม จังหวัดสมุทรสาคร โครงการผลิตถานอัดกอน (Briquette) 
โครงการดานการขนสง (Logistics) โครงการแปลงถานหินเปนกาซ (Coal Gasification) และโครงการสรางคลังสินคา
จังหวัดอยุธยา โดยรายละเอียดอางอิงไดในหัวขอ 6. โครงการในอนาคต 

 
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน                       
      (หนวย : ลานบาท) 
สรุปขอมูลทางการเงิน 2547 2548 2549* 6เดือนแรกป2550* 
รายไดรวม 970.58 1,135.77 1,379.43 1,052.78 
กําไรสุทธิ 134.54 164.50 173.70 119.26 
สินทรัพยรวม 426.79 725.60 858.15 1,073.05 
หน้ีสินรวม 80.81 320.12 418.97 549.61 
รวมสวนของผูถือหุน 345.98 405.48 439.18 523.44 
อัตราสวนกําไรขั้นตน (%) 32.53 31.00 30.57 26.59 
อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) 13.86 14.48 12.59 11.33 
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาทตอหุน) ** 2.47 2.90 3.14 3.74 
กําไรสุทธิตอหุน (บาทตอหุน) ** 1.13 1.18 1.24 0.85 
กําไรสุทธิตอหุน (Fully Diluted) (บาทตอหุน) 0.64 0.78 0.83 0.57 
หมายเหต ุ* งบการเงินรวม 

** ปรับมูลคาที่ตราไวเปน 0.50 บาท เพ่ือการเปรียบเทียบ 
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รายได  
บริษัทฯมีรายไดจากการขายถานหินในป 2547 2548 และ 2549 เทากับ 962.71 1,125.71 และ 1,373.01 ลาน

บาท ตามลําดับ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดเทากับรอยละ 16.93 และรอยละ 21.97 ตามลําดับ สวนในชวง 6 เดือนแรก
ของป 2549 และ ในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 มีรายไดจากการขายถานหินเทากับ 568.31 และ 1,041.68 ลานบาท 
ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นรอยละ 83.29 เนื่องจากบริษัทฯมีฐานลูกคาเพ่ิมมากข้ึนและอุตสาหกรรมภายในประเทศมีการเติบโต 
สงผลใหมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเชนกัน  

ในดานปริมาณการขายถานหิน บริษัทฯมียอดจําหนายถานหินเปรียบเทียบระหวางป 2547 และ 2548 ลดลงรอย
ละ 1.45 แตรายไดรวมในป 2548 ยังคงสูงกวาป 2547 เน่ืองจากราคาขายเฉลี่ยในป 2548 สูงกวาป 2547 จากการที่ป 
2547 มีการขายใหกับลูกคาขนาดใหญสูงถึง 380.71 ลานบาท แตหากเปรียบเทียบในป 2548 และ 2549 ปริมาณการขาย
เพิ่มขึ้นรอยละ 34.55 โดยรายไดของลูกคากลุมตางๆแสดงดังตาราง 

 
2547 2548 2549 6 เดือนแรก ป 2550 

โรงงาน 
อุตสาหกรรม 

จํานวน   
 (ลานบาท) รอยละ 

จํานวน    
 (ลานบาท) 

รอยละ  จํานวน    
(ลานบาท) รอยละ 

 จํานวน     
(ลานบาท) รอยละ 

ขนาดใหญ 380.71 39.22 164.00 14.44 246.17 17.85 357.94 34.00 
ขนาดกลางและเล็ก 582.00 59.96 961.71 84.67 1,126.83 81.69 665.54 63.22 

รายไดอ่ืน 7.87 0.82 10.06 0.89 6.43 0.46 29.30 2.78 
รวม 970.57 100.00 1,135.77 100.00 1,379.43 100.00 1,052.78 100.00 

 
ตนทุนขาย  

ตนทุนขายถานหินของบริษัทฯมีองคประกอบหลัก คือ คาถานหินและคาระวางเรือ โดยในป 2549 คาถานหินและ
คาระวางเรือมีสัดสวนประมาณรอยละ 93 ของมูลคาการสั่งซ้ือสินคาทั้งหมด โดยในป 2547 2548 และ 2549 บริษัทฯมี
ตนทุนขายเทากับ 649.53 776.72 และ 953.34 ลานบาท โดยบริษัทฯมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 32.53, 31.00 และ 
30.57 ซ่ึงมีแนวโนมลดลงเนื่องจากตนทุนสินคา ไดแก ถานหิน คาระวางเรือ และคาขนสงในประเทศมีแนวโนมปรับเพ่ิมขึ้น 

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2549 และ 6 เดือนแรกของป 2550 บริษัทฯมีตนทุนขายเทากับ 395.58 และ 764.68 
ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตรากําไรขั้นตน เทากับ รอยละ 30.39 และ 26.59 ตามลําดับ อัตรากําไรข้ันตนลดลงเนื่องจาก
สาเหตุหลักคือ ชวง 6 เดือนแรกของป 2550 มีสัดสวนรายไดของลูกคาขนาดใหญซึ่งมีอัตรากําไรข้ันตนต่ํากวาลูกคาขนาด
กลางและเล็กสูงรอยละ 34.00 ในขณะที่ชวง 6 เดือนแรกของป 2549 บริษัทฯมีสัดสวนรายไดจากลูกคาขนาดใหญนอยกวา 
นอกจากนี้ ตนทุนสินคาไดปรับเพ่ิมข้ึน โดยเปนผลจากทั้งราคาถานหินและคาระวางเรือไดปรับเพ่ิมขึ้นมากในชวงตนป แต
คาเงินบาทที่แข็งคาข้ึนไดชวยลดผลกระทบดานตนทุนลง ดังนั้นเมื่อรวมปจจัยดานการเพิ่มขึ้นของคาถานหินและคาระวาง
เรือและการแข็งคาของเงินบาทเขาดวยกัน สงผลใหตนทุนในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 ปรับเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

คาใชจายในการขายและบริหาร 
บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2547 2548 2549 เทากับ 122.49, 144.32 และ 190.66 ลานบาท 

ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมขึ้นรอยละ 17.82 หรือรอยละ 32.11 ตามลําดับ ทั้งน้ี ในป 2547 2548 2549 บริษัทฯมีสัดสวนของ
คาใชจายในการขายและบริหารคิดเปนรอยละ 12.62, 12.71 และ 13.82 ของรายไดรวม ตามลําดับ สัดสวนคาใชจายในการ
ขายและบริหารตอรายไดรวมในป 2548 และ 2549 มีแนวโนมปรับเพ่ิมขึ้นจากป 2547 เน่ืองจากเดือนกรกฎาคม 2548 
รัฐบาลประกาศลอยตัวราคาน้ํามันดีเซล ซ่ึงนํ้ามันดีเซลเปนคาใชจายหลักในสวนของคาใชจายในการขายและบริหาร โดย



    
                                                                                                 บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 1 หนา 10 

ในป 2548 บริษัทฯไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ทยอยปรับราคาขึ้นในชวงครึ่งปหลัง และในป 2549 บริษัทฯไดรับ
ผลกระทบเต็มป  

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2549 และในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและบริหาร
เทากับ 82.40 และ 126.52 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นรอยละ 53.55 โดยคิดเปนรอยละ 14.41 และ 12.02 ของรายไดรวม 
ตามลําดับ บริษัทฯมีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 ที่ลดลงเนื่องจากบริษัทฯมี
สัดสวนรายไดในการขายใหกับลูกคาขนาดใหญสูงขึ้น โดยคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดของลูกคาขนาดใหญจะ
ต่ํากวาของลูกคาขนาดกลางและขนาดเล็ก  

กําไร 
บริษัทฯมีกําไรสุทธิในป 2547 2548 และ 2549 เทากับ 134.54, 164.50 และ 173.70 ลานบาท ตามลําดับ โดย

บริษัทฯมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 13.86 14.48 และ 12.59 ตามลําดับ ในป 2548 บริษัทฯมีอัตรากําไรสุทธิดีขึ้นเม่ือ
เปรียบเทียบกับป 2547 เนื่องจากบริษัทฯไดรับสิทธิประโยชนในการจายภาษีเหลือรอยละ 20 จากเดิมในป 2547 บริษัทฯ
ตองจายภาษีในอัตรารอยละ 30 จากสิทธิประโยชนในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ อยางไรก็ดี ในป 
2549 บริษัทฯมีภาระจายดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีการกูยืมเงินเพ่ิมขึ้นจากการเก็บถานหินไวเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับ
อัตราดอกเบี้ยที่ทยอยปรับเพ่ิมขึ้นดวย สงผลใหอัตรากําไรสุทธิในป 2549 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับป 2548  

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2549 และ ในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 บริษัทฯมีกําไรสุทธิเทากับ 69.13 และ 
119.26 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 72.50 เนื่องจากบริษัทฯมกีารจําหนายถานหินเพ่ิมมากขึ้น บริษัทฯมีอัตรากําไรสุทธิชวง 6 
เดือนแรกของป 2549 และชวง 6 เดือนแรกของป 2550 เทากับรอยละ 12.09 และ 11.33 ตามลําดับ ลดลงเน่ืองจาก
ผลกระทบของอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลง 

อัตราสวนสภาพคลอง 
ณ สิ้นป 2547 2548 2549 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 5.89, 1.91, 

1.66 และ1.57 เทา ตามลําดับ บริษัทฯมีสภาพคลองอยูในเกณฑที่ดี อยางไรก็ตาม ในป 2548 บริษัทฯมีสภาพคลองปรับ
ลดลงมาก เนื่องจากในป 2548 บริษัทไดกูวงเงินนําเขาระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยเพ่ิมข้ึน สงผลใหหนี้สินระยะส้ันเพ่ิม
สูงขึ้น บริษัทฯมีหนี้สินสวนใหญเปนหนี้สินระยะสั้น โดยบริษัทฯมีหนี้สินระยะส้ัน คือ เงินกูยืมระยะส้ันกับสถาบันการเงิน 
(วงเงิน L/C T/R) ณ สิ้นป 2548 2549 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เทากับ 244.26, 344.65 และ 434.83 ลานบาท 
ตามลําดับ โดยในป 2548 บริษัทฯมีเงินกูยืมระยะส้ันกับสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้นจากป 2547 ที่บริษัทฯไมมีหนี้ระยะสั้นเลย 
เนื่องจากบริษัทฯไดนําเงินสดจากการขายชําระหุนเพิ่มทุนซึ่งยังไมไดนําไปลงทุนในโครงการอนาคตไปใชในการชําระหนี้
ระยะส้ันกอนเพ่ือเปนการลดดอกเบ้ียจายลง ซึ่งเปนการบริหารเงิน โดยบริษัทฯจะไดรับผลประโยชนมากกวาที่จะฝากเงินที่
ไดจากการระดมทุนในธนาคารซึ่งไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ํามาก และในป 2548 บริษัทฯไดถอนการชําระหนี้เงินกูระยะส้ัน
เพื่อนําไปลงทุนในที่ดินและอุปกรณที่คลังสินคาตําบลสวนสม สงผลใหบริษัทฯแสดงตัวเลขเงินกูยืมระยะส้ันเพ่ิมข้ึน  

สวนของผูถือหุน 
บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2547 2548 2549 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เทากับ 345.98, 405.48, 

439.18 และ 523.44 ลานบาท ตามลําดับ โดยในเดือนมกราคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 และ 2/2547 
ไดมีมติใหบริษัทฯทําการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาท เปน 70 ลานบาท เพ่ือนํา
หุนเพ่ิมทุนจํานวน 20 ลานหุนเสนอขายใหกับประชาชน โดยเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปน หุนละ 
1 บาท  

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 มีมติใหเปล่ียนมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 1.00 บาท เปน 0.50 บาท และเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนจาก 70 ลานบาทเปน 105 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 70 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 
บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 70 ลานหุน 
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บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ โดยในป 2547 2548 และ 2549 บริษัทฯได
จายเงินปนผลหุนละ 1.50, 1.00 และ 1.50 บาท ตามลําดับ (ราคาพาร 1.00 บาท) คิดเปนรอยละ 78.04, 42.55 และ 60.45 
ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ สวนในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 บริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.50 บาท 
(ราคาพาร 0.50 บาท) หรือคิดเปนรอยละ 58.70 ของกําไรสุทธ ิ

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 
เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน ณ สิ้นป 2547 2548 2549 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 

พบวาบริษัทฯมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของของผูถือหุนเทากับ 0.23, 0.79, 0.95 และ 1.05 เทา ตามลําดับ อัตราสวนน้ีมี
คาปรับเพ่ิมขึ้น แตอยูในระดับที่สามารถควบคุมความเส่ียงทางการเงินได เน่ืองจากสาเหตุหลัก คือบริษัทฯกูยืมหน้ีระยะส้ัน
เพื่อนําเขาถานหินสําหรับเปนสินคาคงคลังและเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจซ่ึงมีลูกหนี้การคาเพ่ิมข้ึน  

สรุปขอมลูหลักทรัพยที่เสนอขาย 
 ปจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 105 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 210 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 0.50 บาท ประกอบดวยทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้นจํานวน 70 ลานบาท และเปนทุนจดทะเบียนที่ยังไมชําระอีก 35 
ลานบาท โดยทุนจดทะเบียนที่ยังไมชําระเปนหุนสามัญเพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 จํานวน 70 
ลานหุน เน่ืองจากการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ เปนการจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมโดยไมคิดมูลคา 
ดังนั้น บริษัทฯจึงไมไดรับเงินจากการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 อยางไรก็ตาม เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญทั้งจํานวนในอนาคต บริษัทฯมีวัตถุประสงคจะนําเงินที่ไดจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิประมาณ 595 ลานบาท มาใชเพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคต และเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯตอไป  
 ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 บริษัทฯไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯโดยไมคิด
มูลคา เปนจํานวนไมเกิน 70,000,000 หนวย และมีอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป ซ่ึงบริษัทฯจะดําเนินการจัดสรรใหแกผู
ถือหุนเดิมของบริษัทฯที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 ในอัตราสวน 2 หุนเดิม ตอ 1 
หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษใหปดทิ้ง) โดยมีอัตราการใชสิทธิเทากับ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุน
สามัญ 1 หุน (อาจเปล่ียนแปลงไดภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) และมีราคาใชสิทธิเทากับ หุนละ 8.50 บาท (อาจ
เปล่ียนแปลงไดภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 5 ขอกําหนดสิทธิ) ทั้งนี้ 
บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
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สวนที่ 2 
รายละเอียดบริษัททีอ่อกหลกัทรัพย 

 
ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ประเภทธุรกิจ : นําเขาและจัดจําหนายถานหินสําหรับโรงงานอตุสาหกรรม 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร ช้ัน 24 และ 29 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
ที่ตั้งคลังสินคา 1 : เลขที่ 20 หมู 2 ตําบลชัยมงคล (บานบอ) อําเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร 74000 
ที่ตั้งคลังสินคา 2 :    เลขที่ 45/1 หมู 5 ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวดัสมุทรสาคร 74120 (คาดวาจะแลว

เสร็จภายในไตรมาส 4 ป 2550) 
เลขทะเบียนบริษัทฯ : 0107574700099 
โทรศัพท : (66) 2 664-1701-8 
โทรสาร : (66) 2 259-2467, (66) 2 664-1700 
โฮมเพจบริษัทฯ       :     www.uniquecoal.com  
 
 วัตถุประสงคในการใชเงิน 
                เนื่องจากการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1”) ในครั้ง
น้ี เปนการจัดสรรใหผูถือหุนเดิมโดยไมคิดมูลคา ดังน้ัน บริษัทจึงจะไมไดรับเงินจากการขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 
อยางไรก็ตาม เม่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 มีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญทั้งจํานวนในอนาคต บริษัทมีวัตถุประสงคจะ
นําเงินที่ไดจากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ประมาณ 595 ลานบาท มาใชเพ่ือรองรับการ
ขยายงานในอนาคต (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนที่ 2 หนา 27 โครงการในอนาคต) และเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัท 
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1. ปจจัยความเสี่ยง  
 

1.1  ความเสี่ยงจากตนทุนสินคามีราคาแปรผันไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก 
ตนทุนราคาถานหินที่บริษัทฯนําเขามีองคประกอบหลัก คือ ราคาถานหิน คาระวางเรือ และอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงดานราคาของ
องคประกอบเหลานี้จึงมีผลกระทบโดยตรงกับตนทุนสินคาของบริษัทฯ โดยหากราคาถานหิน คาระวางทางเรือมีการปรับ
ราคาขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนมีการออนคาลง จะสงผลใหตนทุนสินคาของบริษัทฯสูงขึ้น ในป 2549 คาถานหินและคา
ระวางเรือคิดเปนประมาณรอยละ 76 และ 17 ของมูลคาการสั่งซื้อสินคาทั้งหมด ตามลําดับ  

  
ผลกระทบของราคาถานหินและคาระวางเรือตอตนทุนสินคา 
ราคาถานหินและคาระวางเรือมีการปรับตัวข้ึนลงตามปจจัยดานอุปสงคและอุปทานในตลาดโลก สําหรับถานหนิ 

บริษัทฯทําสัญญาซื้อขายระยะยาวกับผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลักเปนระยะเวลา 3 ป และมีการตกลงกําหนดราคาในลักษณะป
ตอป โดยอางอิงราคาในตลาดโลก นอกจากนี้ในป 2550 บริษัทฯไดทําสัญญาซื้อขายถานหินกับผูจัดจําหนาย/ผูผลิตเพ่ิมอีก
จํานวน 3 ราย ซ่ึงไดตกลงราคาเปนที่เรียบรอยแลว โดยอางอิงราคาในตลาดโลกเชนกัน ดังน้ันในระหวางปที่ราคาถานหินมี
การเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะอุปสงคและอุปทานจึงไมมีผลกระทบดานตนทุนกับบริษัทฯ สําหรับคาระวางเรือ บริษัทฯ
ทําสัญญากับบริษัทเดินเรือ โดยบริษัทฯจะตกลงกําหนดราคาลวงหนาประมาณ 5-10 เที่ยว โดยอางอิงราคาในตลาดโลก
เชนกัน ทั้งน้ี บริษัทฯมีทีมงานในการติดตามขอมูลของราคาถานหินและคาระวางเรืออยางใกลชิด เพ่ือใหบริษัทฯสามารถ
บริหารตนทุนสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนตอตนทุนสินคา 
จากการที่บริษัทฯนําเขาถานหินจากตางประเทศและคาระวางเรือมีตนทุนเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 

สงผลใหในป 2549 บริษัทฯมีมูลคาการสั่งซ้ือสินคาประมาณรอยละ 93 เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ 
ในขณะที่จําหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศเทานั้นซ่ึงรายไดทั้งหมดเปนสกุลเงินบาท ทําใหบริษัทฯมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นหากคาเงินบาทมีการออนคาลง และบริษัทฯมีตนทุนที่สูงข้ึน อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีการ
ปองกันผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน โดยการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) 
ของราคาถานหินและคาระวางเรือที่นําเขาทั้งหมด ดังน้ันจากนโยบายดังกลาวทําใหบริษัทฯสามารถลดความเสี่ยงในเรื่อง
ของอัตราแลกเปลี่ยนลงได 

 
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูจัดจําหนาย/ผูผลิตรายใหญนอยราย 

ปจจุบัน บริษัทฯนําเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเปนแหลงสงออกถานหินที่ใหญติดอันดับ 1 ใน 3  
ของโลก โดยในป 2547-2549 บริษัทฯนําเขาถานหินผานผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลักรายหนึ่งในสัดสวนประมาณรอยละ 99  
และสวนที่เหลือนําเขาจากผูจัดจําหนาย/ผูผลิตรายอ่ืน ทั้งนี้หากผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลักยกเลิกการขายถานหินใหกับ
บริษัทฯอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจโดยตรง อยางไรก็ตาม ผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลักเปนผูผลิตถานหินขนาดใหญ
ของประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเปนบริษัทที่มีช่ือเสียงและฐานะการเงินที่ดี โดยเปนเหมืองถานหินขนาดใหญติดอันดับ 1 ใน 5 
ของประเทศอินโดนีเซีย สามารถผลิตถานหินคุณภาพดีและมีคุณสมบัติเปนที่ตองการของลูกคาในประเทศ โดยบรษัิทฯคาด
วาเหมืองถานหินหลักแหงนี้ยังคงสามารถผลิตถานหินใหกับบริษัทฯไดมากกวา 25 ปข้ึนไป นอกจากนี้ปจจุบันผูจัด
จําหนาย/ผูผลิตหลักสามารถผลิตถานหินไดประมาณ 11,000,000 ตันตอป และมีการสํารวจเหมืองถานหินใหมอยาง
ตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมปริมาณสํารองถานหินสําหรับจัดจําหนายในอนาคต โดยปริมาณถานหินที่จัดจําหนายใหกับทางบริษัทฯ 
คิดเปนประมาณรอยละ 6-9 ของกําลังการผลิตทั้งหมดเทานั้น ดังน้ันบริษัทฯจึงมีความมั่นคงในการนําเขาถานหินเขามาจัด



    
                                                                                                 บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 2 หนา 3 

จําหนายใหกับลูกคาในประเทศ โดยบริษัทฯมีสัญญาซื้อถานหินจากผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลักของบริษัทฯเปนสัญญา 3 ป 
(ป 2550-2552) โดยผูจัดจําหนาย/ผูผลิตจะตองจัดสงสินคาใหกับทางบริษัทฯตามจํานวนตันที่ตกลงกันไวโดยมีการกําหนด
ราคาปตอปอางอิงตามกลไกของตลาดโลก 

บริษัทฯมีนโยบายในการจัดซื้อถานหินจากผูจัดจําหนาย/ผูผลิตถานหินรายอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือลดปจจัยเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในกรณีผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลักไมสามารถสงถานหินใหกับบริษัทฯ เพ่ือใหบริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจไดโดยไม
เกิดปญหา ซึ่งในป 2550 บริษัทฯพยายามลดการพึ่งพาผูจัดจําหนาย/ผูผลิตรายดังกลาว โดยบริษัทไดทําสัญญาซื้อถานหิน
จากผูจัดจําหนาย/ผูผลิตในประเทศอินโดนีเซียเพ่ิมเติมอีก 2 ราย เพ่ือทดลองใชถานหินดังกลาว ในสัดสวนรวมประมาณ
รอยละ 35 ของคาดการณปริมาณการนําเขาถานหินทั้งหมดในป 2550 สวนอีกรอยละ 65 เปนของผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลัก 
ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเส่ียงในดานการพึ่งพาผูจัดจําหนาย/ผูผลิตลดลงในระดับหน่ึง (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเตมิในสวนที ่
2 หนา 21 สรุปสาระสําคัญของสัญญา) 

นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศที่มีปญหาเหตุการณความไมสงบทางการเมืองเปนระยะ ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบตอความมั่นคงในการประกอบธุรกิจของผูจัดจําหนาย/ผูผลิตได ทําใหมีความเส่ียงที่ผูจัดจําหนาย/ผูผลิตไม
สามารถสงมอบถานหินใหกับบริษัทฯไดตามปกติ อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีนโยบายในการเก็บถานหินประมาณ 3 เดือน 
เพ่ือใหมีความมั่นใจในการสงมอบถานหินใหกับลูกคาได และในชวงที่ผานมา รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียยังคงใหการ
สนับสนุนการสงออกถานหินซึ่งเปนสินคาสําคัญที่สามารถสรางรายไดใหประเทศอินโดนีเซียเปนอยางมาก โดยถานหินถือ
เปนแหลงรายไดหลักที่สําคัญของประเทศ สงผลใหรัฐบาลใหความสนใจและสนับสนุนการประกอบธุรกิจถานหินตลอดมา 
ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความมั่นใจวา บริษัทฯยังคงมีความสามารถในการจัดสงถานหินใหกับลูกคาไดอยางตอเน่ือง  
 

1.3 ความเสี่ยงจากผูประกอบการรายใหม 
ธุรกิจการนําเขาและจัดจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศเปนธุรกจิทีผู่ประกอบการราย

ใหมไมมีความจําเปนที่จะตองลงทุนในอุปกรณเครื่องจักรมากนักและเปนตลาดที่มีผูแขงขันนอยราย ทําใหมีโอกาสที่จะมีผู
แขงขันรายใหมเขามาประกอบธุรกิจน้ีได ดังน้ันบริษัทฯจึงไดมีการวางกลยุทธที่สําคัญทางดานผลิตภัณฑใหแตกตางจาก
บริษัทคูแขงทั่วไปเพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมและสามารถสนองความตองการของลูกคาไดมากที่สุด โดยจะตองอาศัย
ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินดังกลาวรวมถึงจะตองมีความรูที่จะสามารถ
ใหคําแนะนํากับลูกคาใหใชถานหินใหเหมาะสมกับประเภทของหมอไอน้ําที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม 

ปจจุบันบริษัทฯเปนผูจําหนายถานหินในประเทศไทยที่มีการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินใหเหมาะสม
กับหมอไอน้ําสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง และ
สามารถลดตนทุนการผลิตของลูกคาไดเปนอยางดี ทําใหลูกคาใหความไววางใจในการสั่งซ้ือสินคาจากบริษัทฯ ในปจจุบัน
บริษัทฯมีลูกคาเปนจํานวนมาก ทําใหบริษัทฯสามารถนําเขาถานหินดวยเรือขนาดใหญ สงผลใหบริษัทฯมีคาระวางเรือที่ถูก
กวาคาระวางเรือในกรณีที่นําเขาถานหินจํานวนนอย ซึ่งผูประกอบการรายใหมไมสามารถนําเขาถานหินจํานวนมากใน
คราวเดียวกันสําหรับชวงเริ่มตนการดําเนินกิจการ ซ่ึงเปนขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 

1.4   ความเสี่ยงดานพลังงานอื่นทดแทนและการขยายฐานลูกคา 
โดยทั่วไป แหลงพลังงานหลักที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีอยู 3 ประเภทใหญๆ คือ นํ้ามัน

เตา กาซธรรมชาติ และถานหิน นํ้ามันเตาเปนแหลงเชื้อเพลิงที่โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเลือกใช เน่ืองจากการจัดหา
ซ้ือทําไดสะดวก การใชงานที่ไมยุงยากและการบํารุงรักษาหมอไอนํ้าทําไดงาย สวนกาซธรรมชาติสวนใหญจะใชใน        
อุตสาหกรรมโรงไฟฟา เน่ืองจากมีราคาถูกกวาน้ํามันเตา สวนการใชถานหินยังไมเปนที่แพรหลายในอุตสาหกรรมตางๆ
มากนักเนื่องจากผูใชยังขาดความรูในการใชถานหินไดดีเพียงพอ ในสวนของเชื้อเพลิงทดแทนชนิดอ่ืนที่มีราคาต่ํากวา เชน 
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แกลบ จะไมมีผลกระทบตอยอดขายถานหินของบริษัทฯมากนัก เน่ืองจากแกลบเปนเช้ือเพลิงที่มีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอ
ตอการผลิตไอน้ําของโรงงานอุตสาหกรรม 
  อยางไรก็ตาม จากอดีตจนถึงปจจุบันถานหินมีจุดเดนในเร่ืองของการเปนเช้ือเพลิงที่มีตนทุนต่ําโดยมีคาใชจาย
ในการผลิตเชื้อเพลิงไอน้ําต่ํากวาน้ํามันเตาประมาณ 3 เทา อยางไรก็ตาม การเปล่ียนเช้ือเพลิงจากน้ํามันเตาเปนถานหิน 
โรงงานอุตสาหกรรมจะตองมีการลงทุนเปล่ียนหมอไอนํ้าจากที่ใชกับนํ้ามันเตาเปนหมอไอนํ้าที่ใชสําหรับถานหิน แตเม่ือ
พิจารณารวมถึงผลกระทบ เชน ดานตนทุนเช้ือเพลิงรวมถึงคาใชจายในการดําเนินงานและการบํารุงรักษาหมอไอน้ําแลว 
ลูกคามีระยะเวลาคืนทุนเฉล่ียประมาณ 9-24 เดือน ข้ึนอยูกับปริมาณการใชถานหินและประเภทของหมอไอนํ้า ดังนั้นใน
ภาวะปจจุบันที่โรงงานอุตสาหกรรมตางๆจําเปนตองลดตนทุนการผลิตเพื่อใหมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น ใน
หลายอุตสาหกรรมจึงเริ่มพิจารณาการใชถานหินเปนทางเลือกหนึ่งแทนน้ํามันเตา ประกอบกับถานหินเปนเช้ือเพลิงซ่ึงมี
ปริมาณสํารองอยูมากเมื่อเปรียบเทียบกับกาซธรรมชาติและน้ํามันเตา อีกทั้งแหลงถานหินยังกระจายอยูในประเทศตางๆ
มากกวา 100 ประเทศทั่วโลก ทําใหถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงสูง บริษัทฯจึงคาดวาการใชถานหินในอนาคตมี
แนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นมากกวาเดิมเปนจํานวนมาก 
 

1.5  ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 
ถานหินที่นํามาใชในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทูมินัสและลิกไนต 

เมื่อนําถานหินมาเผาไหม ออกซิเจนในอากาศจะทําปฏิกิริยากับถานหินที่มีสวนประกอบของกํามะถัน ทําใหเกิดกาซพิษ
ออกมา ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด ทําใหปอดอักเสบ และฝุนละอองของถานหินอาจทําใหเกิดโรคภูมิแพ โดยเฉพาะ
ถานลิกไนตจะกอใหเกิดมลภาวะกับสิ่งแวดลอมสูง ในขณะที่ถานหินประเภทอื่นๆจะกอใหเกิดมลภาวะกับสิ่งแวดลอมนอย
มาก  

ปจจุบัน บริษัทฯนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส โดยถานหินทั้ง 2 ประเภทเปนถานหินที่มี
คุณภาพดีและมีกํามะถันในระดับต่ํา (ปริมาณกํามะถันอยูในชวง 0.1-1.5 เปอรเซ็นต ในขณะที่นํ้ามันเตามีกํามะถันอยู
ในชวง 0.1-3.0 เปอรเซ็นต) ทําใหมีผลกระทบกับส่ิงแวดลอมนอยเม่ือนํามาใชงาน และจากการที่บริษัทฯมีระบบในการ
จัดเก็บถานหินอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยมีมาตรการในการควบคุมฝุนอยางรัดกุม เชน การจัดใหมีผาใบคลุมรอบ
กองถานหิน การฉีดน้ําดักฝุนไมใหฟุงกระจาย การสรางรั้วรอบคลังสินคา และรถที่บรรทุกถานหินจะมีผาใบปดคลุมมิดชิด
ไมใหเศษถานหินตกพ้ืน เปนตน ทําใหไมเกิดปญหากับส่ิงแวดลอมจากถานหินของบริษัทฯ 

คลังสินคาตําบลชัยมงคลและคลังสินคาตําบลสวนสม ไดดําเนินการตามนโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัทฯอยาง
รัดกุม และบริษัทฯอยูระหวางการดําเนินการขอใบรับรองดานมาตรฐาน ISO 14000 เพ่ือใหมีความมั่นใจในดานการรักษา
ส่ิงแวดลอมของบริษัทฯมากข้ึน ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 ป 2551 

นอกจากนี้ ทัศนคติทางดานลบของประชาชนตอการดําเนินธุรกิจถานหิน ทําใหกอนที่บริษัทฯจะดําเนินการ
กอสรางคลังสินคาที่ตําบลสวนสม จังหวัดสมุทรสาคร ประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงกับคลังสินคาไดรองเรียนถึงผลกระทบ
ทางดานส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นตอบริษัทฯและหนวยงานราชการ เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนตน และได
คัดคานการกอสรางคลังสินคาดังกลาว จากปจจัยดังกลาว บริษัทฯจึงไดจัดตั้งหนวยงานเฉพาะกิจ ซ่ึงประกอบดวยตัวแทน
จากหนวยงานทางภาครัฐ ตัวแทนจากชุมชนใกลเคียง และตัวแทนบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบขอรองเรียนดังกลาว 
ซ่ึงผลการตรวจสอบไมปรากฎวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตามขอรองเรียนดังกลาว ประกอบ
กับบริษัทฯไดช้ีแจงขอรองเรียนตางๆ รวมทั้งบริษัทฯสามารถทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนที่ใกลเคียงไดเปนผลสําเร็จ 
จึงทําใหทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่ใกลเคียงดังกลาวดีข้ึน จนสงผลใหบริษัทฯสามารถเริ่มกอสรางคลังสินคาที่ตําบลสวน
สมไดตั้งแตตนไตรมาส 3 ป 2550 เปนตนมา และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2550   
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
 2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคญั 
 

2.1.1 ประวัติความเปนมา 
 

   บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “UMS”) กอตั้งโดยบริษัทยูนิคแกส 
แอนด ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) (UGP) และนายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ ซึ่งถือหุนรอยละ 51 และ 49 ตามลําดับ ได
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯข้ึนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2537 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตน 1 ลานบาท โดยเริ่มตนประกอบธุรกิจ
การนําเขาถานหินคุณภาพดีจากตางประเทศ และจัดจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆภายในประเทศ 
เนื่องจากผูบริหารเล็งเห็นถึงโอกาสและแนวโนมการเติบโตที่ดีของอุตสาหกรรมถานหิน เน่ืองจากมีปจจัยสนับสนุนหลาย
ประการ ไดแก ผลิตภัณฑถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีราคาต่ําและมีปริมาณสํารองมากเมื่อเปรียบเทียบกับนํ้ามันเตาและกาซ
ธรรมชาติ ประกอบกับประสบการณของผูบริหารในอุตสาหกรรมพลังงานที่ผานมา ทําใหผูบริหารมีความมั่นใจในการ
ดําเนินธุรกิจน้ีใหประสบความสําเร็จและเติบโตอยางมั่นคงตอไป 
 
  2.1.2    พัฒนาการสําคัญของบริษัทฯในชวง 5 ปที่ผานมา 
 
พฤษภาคม 2545 บริษัทไทยอินดัสเตรียลแกส จํากัด (TIG) ไดเขามาซื้อหุนทั้งหมดจากบริษัท ยูนิคแกส แอนด 

ปโตรเคมีคัลส จํากัด (มหาชน) (UGP) โดยบริษัท UGP เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯใน
ขณะนั้น โดยถือหุนอยูรอยละ 40.61 และเพิกถอนบริษัท UGP ออกจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และตอมาบริษัท TIG ไมมีนโยบายที่จะถือหุนของบริษัทยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส 
จํากัด ตอไป ดังน้ันบริษัท TIG จึงขายหุนทั้งหมดใหกับนายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ทําให 
นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯแทนโดยถือหุนทั้งสิ้นรอยละ 52.86  
ทางดานการตลาด บริษัทฯวางกลยุทธที่สําคัญทางดานผลิตภัณฑใหแตกตางจากบริษัทคูแขง
ทั่วไป โดยบริษัทฯทําการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินใหกับลูกคากลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กเพ่ือใหเหมาะสมกับหมอไอน้ําของแตละโรงงานอุตสาหกรรม 
ทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทฯจะทําการตลาดเชิงรกุในกลุม   
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางเพิ่มขึ้น สงผลใหบริษัทฯมีอัตรากําไรขั้นตนที่
สูงขึ้นกวาเดิม ซ่ึงกลยุทธน้ีไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี 

กันยายน 2545              บริษัทฯไดตกลงชําระหนี้กับธนาคารศรีนคร จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีเงินตนและดอกเบ้ียคงคาง
ทั้งหมด 105.2 ลานบาท โดยธนาคารยินดีใหบริษัทฯชําระหนี้ทั้งหมด เปนจํานวนเงิน 62.90 
ลานบาท เพ่ือยุติหนี้ที่มีตอกัน ทําใหหนี้สินลดลงมาก และไดกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้
ทั้งส้ิน 42.30 ลานบาท 

ธันวาคม 2545 บริษัทฯทําการปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โดยการยืดเวลาชําระ
หน้ีและลดอัตราดอกเบี้ยลง โดยมียอดการปรับหน้ีจํานวน 36.33 ลานบาท 

กุมภาพันธ 2546 บริษัทฯทําการปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยการยืดเวลา
ชําระหนี้ โดยมียอดการปรับหน้ีจํานวน 12.98 ลานบาท 

กรกฎาคม 2546  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2546 มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 24.5 ลานบาทเปน 50 
ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 25.5 ลานบาทเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมโดย
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ใหเรียกเก็บเงินคาหุนในครั้งแรกกอนรอยละ 25 จากราคาหุน และบริษัทฯชําระคาหุนครบใน
เดือนตุลาคม 2546 ทําใหบริษัทฯมีทุนชําระแลว 50 ลานบาท 

ธันวาคม 2546                   บริษัทฯสามารถลางขาดทุนสะสมที่เกิดจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจไดหมดโดยใชกําไรจากการ
ดําเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯมีกําไรสะสม 7.21 ลานบาท  

มกราคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2547 มีมติใหบริษัทฯแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาทเปน 70 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 20 ลานหุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายตอประชาชน  

กรกฎาคม 2547 บริษัทฯเขาจดทะเบียนซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ วันที่ 16 กรกฎาคม 2547 
เมษายน 2548 บริษัทฯซื้อที่ดินเพ่ือสรางคลังสินคาและทาเทียบเรือ พ้ืนที่ประมาณ 65 ไร ที่ตําบลสวนสม 

อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
กรกฎาคม 2548 บริษัทฯไดรับรางวัล Newly Listed STAR และ Best Return STAR จากตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 
กรกฎาคม 2549 บริษัทฯไดรับรางวัล Best Return STAR จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนปที่ 2 

ติดตอกัน 
ตุลาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติใหจัดตั้งบริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด เพ่ือดําเนินการผลิต

ถานอัดกอน ทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 20 ลานบาท และชําระแลวจํานวน 5 ลานบาท  
มกราคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 มีมติใหจัดตั้งบริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด เพ่ือ

ดําเนินการขนสงและขนถายสินคาทางน้ํา ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท (ชําระเต็มมูลคาแลว) 
และบริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด เพ่ือดําเนินการขนสงและขนถายสินคาทางบก ทุนจด
ทะเบียน 1 ลานบาท (ชําระเต็มมูลคาแลว)  

มีนาคม 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 มีมติใหเปล่ียนมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 1.00 บาท เปน 
0.50 บาท และเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 70 ลานบาทเปน 105 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหม
จํานวน 70 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 70 ลานหุน ในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
และราคาใชสิทธิหุนละ 8.50 บาท 

มิถุนายน 2550 บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 15 ลานบาท (ชําระ
เต็มมูลคาแลว) 

สิงหาคม 2550 บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 20 ลานบาท (ชําระเต็ม
มูลคาแลว) 

 ทั้งน้ี บริษัทอยูระหวางการดําเนินการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14000 ซ่ึงบริษัทฯคาดวาจะไดรับการ
รับรองทั้งสองมาตรฐานภายในไตรมาส 1 ป 2551 
 

 2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
  บริษัทฯประกอบธุรกิจการนําเขาถานหินคุณภาพดี มีคาพลังงานความรอนสูง และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอย โดยนําเขาจากประเทศอินโดนีเซียเพ่ือจัดจําหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกลเคียง บริษัทฯมีอุตสาหกรรมที่เปน     
เปาหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยบริษัทฯมีกลยุทธนําถานหิน
ดังกลาวมาทําการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพเพ่ือใหถานหินมีคุณภาพตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหมอไอน้ําของ
แตละโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯยังเขารวมประมูลขายถานหินใหกับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
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และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาที่มีการประมูลจัดซื้อถานหินอีกดวย บริษัทฯถือหุนในบริษัทยอย 3 บริษัท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ดําเนินการผลิตถานอัดกอนใหกับ
ลูกคาอุตสาหกรรมที่ใชไอนํ้าในกระบวนการผลิต โดยบริษัทนําถานที่มีขนาดเล็กมาก (0-5 มิลลิเมตร) นํามาอัดเปนถานหิน
กอน โดยถานหินขนาดเล็กมากจะขายไดราคาต่ํากวาถานหินกอนประมาณรอยละ 10-20 ดังน้ัน การผลิตถานอัดกอนจึง
เปนการเพิ่มมูลคาถานหินของบริษัทฯ เพ่ือใหขายไดราคาที่สูงข้ึน ปจจุบันบริษัทฯอยูระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑ 
 บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2550 ดําเนินธุรกิจดานการขนสงและ
ขนถายทางน้ํา ไดแก การขนสงทางเรือขนาดประมาณ 500 - 2,000 ตันตอลํา ทั้งนี้ บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด คาด
วาจะมีรายไดจากการขนสงถานหินของบริษัทฯประมาณรอยละ 60 เพ่ือลดตนทุนการขนสงทางน้ําของบริษัทฯลง และ
รายไดรับจางงานขนสงของบริษัทอ่ืนๆอีกประมาณรอยละ 40 เพ่ือสรางรายไดใหกับบริษัทฯเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
2550 บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด มีเรือโปะจํานวนรวม 21 ลํา ขนาดบรรทุกรวมประมาณ 23,100 ตัน เพ่ือดําเนิน
ธุรกิจ  

บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันที่ 24 มกราคม 2550 ดําเนินธุรกิจดานการขนสงและขน
ถายทางบก ไดแก การขนสงโดยรถบรรทุก ทั้งนี้ บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด จะรับงานขนสงของบริษัทฯเปนหลกัเพ่ือลด
ตนทุน และสามารถรับงานขนสงของบริษัทอ่ืนๆเชนกัน เพ่ือสรางรายไดใหกับบริษัทฯเพิ่มข้ึน ขณะนี้อยูระหวางจัดทําแผน
ธุรกิจและคาดวาจะเริ่มดําเนินงานไดในชวงไตรมาส 4 ป 2550 
 

99.99% 99.99% 99.99% 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด  (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน 70 ลานบาท 

บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบรคิเครท  จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท 
(ทุนชําระแลว 5 ลานบาท) 

บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากดั 
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท 

(ชําระเต็มมูลคา) 

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด 
ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท 

(ชําระเต็มมูลคา) 
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2.3 โครงสรางรายได  
 
 บริษัทฯมโีครงสรางรายไดแยกตามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมตามตารางดานลาง 
 

2547 2548 2549 6 เดือนแรกป 2550 
โรงงาน 

อุตสาหกรรม 
จํานวน   

 (ลานบาท) รอยละ 
จํานวน    

 (ลานบาท) 
รอยละ  จํานวน    

(ลานบาท) รอยละ 
 จํานวน     

(ลานบาท) รอยละ 

ขนาดใหญ 380.71 39.22 164.00 14.44 246.17 17.85 357.94 34.00 

ขนาดกลางและเล็ก 582.00 59.96 961.71 84.67 1,126.83 81.69 665.54 63.22 

รายไดอ่ืน 7.87 0.82 10.06 0.89 6.43 0.46 29.30 2.78 

รวม 970.57 100.00 1,135.77 100.00 1,379.43 100.00 1,052.78 100.00 
หมายเหตุ 

โรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและเล็กมกีารใชถานหนินอยกวา 72,000 ตันตอป 
โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญมีการใชถานหินมากกวา 72,000 ตนัตอปข้ึนไป หรอืส่ังซื้อถานหินมากกวา 10,000 ตัน
ตอครั้ง 
 
2.4 เปาหมายการดาํเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯมีเปาหมายในการเปนผูนําการขายถานหินสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กใน
ประเทศไทย โดยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีในการใชถานหินที่มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมภายในประเทศมา
ประยุกตใช พรอมกับการคัดเลือกถานหินที่มีคุณภาพดี ตรงกับความตองการของโรงงานอุตสาหกรรม และมีผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมนอย โดยมีเปาหมายที่จะมีรายไดเติบโตเฉล่ียรอยละ 30 ตอป ในชวงป 2550-2552 โดยการขยายฐานลูกคาไป
ในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใชน้ํามันเตาและเชื้อเพลิงประเภทกาซใหเปลี่ยนมาใชถานหินแทน โดยนําจุดเดนของ
ถานหินที่มีตนทุนการใชงานที่ต่ํากวาเช้ือเพลิงอ่ืนและการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองของการใชถานหินเปนกลยุทธใน
การขยายฐานลูกคา รวมทั้งเนนการกระจายความเสี่ยงทางดานรายไดของบริษัทฯโดยไมพ่ึงพาโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญเพียงตลาดเดียว แตจะเนนการขยายตลาดไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และกระจายไปยงัหลาย
อุตสาหกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบจากวัฏจักรของเศรษฐกิจ โดย
บริษัทฯคาดวาจะมีลูกคามากกวา 300 บริษัท ภายในป 2552 จาก ณ สิ้นป 2549 ที่มีลูกคาประมาณ 170 บริษัท 
นอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายขยายการดําเนินงานดานการขนสงทางน้ําและทางบก ซ่ึงเปนธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับการขายถาน
หินของบริษัทฯ เพ่ือใหบริษัทฯมีฐานรายไดเติบโตอยางมั่นคง  
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3. การประกอบธุรกิจ 
 

3.1 ลักษณะผลิตภณัฑหรือบริการ 
ถานหินเปนเช้ือเพลิงฟอสซิลซึ่งมีปริมาณสํารองอยูมาก โดยแหลงถานหินกระจายอยูในประเทศตางๆมากกวา 

100 ประเทศทั่วโลก ทําใหถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงสูง ราคามีการแขงขันกันสูง สงผลใหมีราคาถูกกวาเชื้อเพลิง
ชนิดอ่ืนโดยเฉพาะอยางยิ่ง กาซธรรมชาติและน้ํามันเตา โดยถานหินเปนเช้ือเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่งซ่ึงมีสถานะเปน
ของแข็งและมีแรธาตุที่สําคัญ คือ คารบอน โดยทั่วไปแลวถานหินจะมีสีนํ้าตาลเขมหรือสีดําและแบงไดหลายประเภท ซึ่ง
ถานหินแตละประเภทมีคุณสมบัติที่สําคัญตามตารางดานลาง 
 
ประเภทของถานหิน คาความรอน 

(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 
ความชื้น 

( เปอรเซนต)* 
ปริมาณเถา 

(เปอรเซนต)* 
ปริมาณกํามะถนั 

(เปอรเซนต) 
แอนทราไซต 6,500 - 8,000 5 - 8 5-12 0.1-1.0 
บิทูมินัส 5,500 - 6,500 8 - 15 1-12 0.1-1.5 

ซับบิทูมินัส 4,500 - 5,500 24 - 30 1-10 0.1-1.5 
ลิกไนต 3,000 - 4,000 30 - 38 15-20 2.0-5.0 

* แสดงคาเปอรเซนตโดยน้ําหนัก 
 
  จากตารางขางตน จะเห็นไดวาถานหินที่มีคุณภาพดีที่สุดเรียงตามลําดับ ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทู
มินัส และลิกไนต โดยบริษัทฯเนนการนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส เน่ืองจากเปนถานหินที่มีคุณภาพดี มี
คาความรอนในระดับปานกลาง คาความชื้นและปริมาณเถาที่ไมสูงมากนัก รวมถึงมีปริมาณกํามะถันต่ําใกลเคียงกับนํ้ามัน
เตา (นํ้ามันเตามีปริมาณกํามะถันประมาณ 0.1-3.0 เปอรเซนต) ทําใหมีมลภาวะกับสิ่งแวดลอมนอยมาก โดยสวนใหญ
บริษัทฯจะนําเขาถานหินประเภทซับบิทูมินัส และมีการนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสเปนครั้งคราว (Spot) ตามคําสั่งของ
ลูกคารายใหญเทานั้น เนื่องจากถานหินประเภทบิทูมินัสมีราคาแพง สวนถานหินประเภทแอนทราไซต บริษัทฯไมไดนําเขา
ถานหินประเภทนี้เน่ืองจากมีราคาสูงกวามาก บริษัทฯจึงไมไดเนนทําการตลาดสําหรับถานหินประเภทนี้ สวนถานหิน
ประเภทลิกไนตเปนถานหินคุณภาพต่ํา มีปริมาณกํามะถันมาก ทําใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูง ดังน้ันถานหนิประเภทนี้
จึงไมเปนที่นิยมของลูกคา  

มาตรฐานคุณภาพอากาศจากปลองระบายซึ่งกําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เลมที่ 122 ตอนพิเศษ 37 ง 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 กําหนดใหสารมลพิษที่ปากปลองระบายของโรงงานอุตสาหกรรม เชน คาซัลเฟอรไดออกไซด มี
คาไมเกิน 700 ppm (part per million) ในขณะที่ถานหินของบริษัทฯ เม่ือนําไปใชในโรงงานอุตสาหกรรมและวัดคากาซที่
ปากปลองระบายไดคาซัลเฟอรไดออกไซดต่ํากวามาตรฐาน โดยทั่วไป ไดคาไมเกิน 100 ppm (part per million) ดังน้ัน
ถานหินที่บริษัทฯจําหนายจึงไมกอใหเกิดปญหากับส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 
 ขั้นตอนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เริ่มจากนําเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซียและจําหนายใหกับโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญทั้งหมดและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางราย บริษัทฯ
สามารถจัดสงถานหินใหลูกคาไดทันที โดยไมตองพักสินคาที่คลังสินคาของบริษัทฯ แตสําหรับลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางบางรายและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตองการถานหินที่ผานกระบวนการคัดเลือก ปรับปรุงคุณภาพและ
การคัดขนาด โดยในการนําเขาถานหินแตละครั้ง (50,000 – 70,000 ตัน) จะมีถานหินที่มีคุณสมบัติแตกตางกันในดานคา
ความรอน ความชื้น ปริมาณข้ีเถา และปริมาณกํามะถัน ซึ่งบริษัทฯจําเปนตองทําการคัดเลือกคุณภาพถานหินกอน ซ่ึงถาน
หินที่นําเขาแตละประเภทจะมีคุณสมบัติแตกตางกัน เชน ในดานคาความรอน ความชื้น แมวาจะมาจากเหมืองเดียวกันก็
ตาม (ถานหินในแตละช้ันดินจะมีคุณสมบัติแตกตางกัน เชน ซับบิทูมินัส อาจแยกออกเปนหลายชนิด ข้ึนอยูกับคาความ
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รอน ความชื้น ปริมาณขี้เถา และปริมาณกํามะถัน เปนตน) หลังจากนั้นบริษัทฯจึงนําถานหินมาผสมกันตามสูตรเฉพาะของ
บริษัทฯเพื่อใหไดคุณสมบัติตามที่ลูกคาตองการ  และบริษัทฯจะทําการคัดขนาดถานหินเพ่ือใหมีคุณภาพที่เหมาะสมสาํหรบั
หมอไอน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมหากลูกคาตองการ เน่ืองจากหมอไอน้ํามีการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่แตกตางกันออกไป 
เพ่ือใหการเผาผลาญเช้ือเพลิงเปนไปอยางสมบูรณมากที่สุด และบริษัทฯจะใหบริการจัดสงสินคาใหกับลูกคา โดยจัดสงทุก
วันเพื่อความสะดวกในการใชงานของลูกคา และยังเปนการชวยลดจํานวนถานหินที่จะตองเก็บในโกดังเก็บถานหินของ
ลูกคาอีกดวย เน่ืองจากลูกคาหลายรายไมมีสถานที่เพียงพอในการเก็บถานหิน 
  โดยทั่วไป เชื้อเพลิงหลักที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีอยู 3 ประเภทใหญๆ คือ นํ้ามันเตา 
กาซธรรมชาติ และถานหิน นํ้ามันเตาเปนแหลงเชื้อเพลิงที่โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเลือกใชเน่ืองจากการจัดหาซื้อทํา
ไดสะดวก การใชงานที่ไมยุงยากและการบํารุงรักษาหมอไอนํ้าทําไดงาย สวนกาซธรรมชาติสวนใหญจะใชในอุตสาหกรรม
โรงไฟฟา เนื่องจากมีราคาถูกกวาน้ํามันเตา สวนการใชถานหินยังไมเปนที่แพรหลายในอุตสาหกรรมตางๆมากนัก        
แตถานหินมีจุดเดนในดานการเปนเช้ือเพลิงที่มีตนทุนต่ํารวมถึงมีแหลงสํารองมากเมื่อเทียบกับน้ํามันเตาและกาซธรรมชาติ 
ดังนั้นในภาวะปจจุบันที่โรงงานอุตสาหกรรมตางๆจําเปนตองลดตนทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันให
สูงขึ้น ในหลายอุตสาหกรรมจึงเริ่มพิจารณาการใชถานหินเปนทางเลือกทดแทนน้ํามันเตา อยางไรก็ตาม การเปลี่ยน
เชื้อเพลิงจากน้ํามันเตาเปนถานหินนั้น แตละโรงงานอุตสาหกรรมจะตองมีการลงทุนเปล่ียนหมอไอน้ําใหมดวย แตหากมอง
ในระยะยาวแลว  การลงทุนดังกลาวจะสงผลใหโรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดตนทุนคาเชื้อเพลิงไดประมาณรอยละ 50 
ตอป เมื่อเทียบกับนํ้ามันเตา  โดยจากขอมูลของบริษัทฯในอดีตที่ผานมา เม่ือพิจารณารวมถึงผลกระทบทุกดาน เชน ดาน
ตนทุนเช้ือเพลิงรวมถึงคาใชจายในการดําเนินงานและการบํารุงรักษาหมอไอน้ําแลว ลูกคามีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยประมาณ 
9-24 เดือน ขึ้นอยูกับปริมาณการใชถานหินและประเภทของหมอไอน้ํา 
  โดยทั่วไปถานหินเปนเช้ือเพลิงที่มีตนทุนต่ําที่สุดและน้ํามันเตามีตนทุนเชื้อเพลิงสูงสุด แตการใชถานหินจะมี
ตนทุนการลงทุนในหมอไอน้ําสูงกวาน้ํามันเตาและกาซธรรมชาติตามลําดับ เน่ืองจากหมอไอนํ้าถานหินมีอุปกรณมากกวา
และมีขนาดใหญกวา และถานหินจะใชงานไดยากกวาน้ํามันเตาและกาซธรรมชาติ เนื่องจากการลําเลียงเช้ือเพลิงที่เปน
ของแข็งตองใชคนหรือรถในการปอนเชื้อเพลิง ในขณะที่นํ้ามันเตาใชอุปกรณสงถายแรงดันเพ่ือใหของเหลวเคลื่อนที่ สวน
กาซธรรมชาติจะใชวาวลควบคุมความดันซึ่งมีความสะดวกมากกวา และถานหินจะตองมีโกดังเก็บซึ่งใชพ้ืนที่มากกวาดวย  
  ในดานการบํารุงรักษา หมอไอนํ้าถานหินจะทําไดยากกวาเช้ือเพลิงอ่ืนเน่ืองจากหมอไอนํ้ามีขนาดใหญที่สุด มี
อุปกรณมากกวาและทําความสะอาดไดยากกวา  ในขณะที่หมอไอน้ําน้ํามันเตา และกาซธรรมชาติ มีการบํารุงรักษาที่งาย
กวาเนื่องจากมีขนาดเล็กกวา 
  สวนผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กาซธรรมชาติเปนพลังงานที่สะอาด ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งในดานกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดและฝุน ในขณะที่การใชนํ้ามันเตาและถานหินจะกอใหเกิดซัลเฟอรไดออกไซดและฝุนมากนอยเพียงใด
ข้ึนกับประเภทของน้ํามันเตาและถานหิน 
  ปจจุบันหมอไอน้ําสําหรับการใชถานหินมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข้ึน มีเครื่องดักจับฝุนละอองท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน เชน Cyclone, Waste Scrubber และ Filter Bag ทําใหมีความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก  
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  สรุปขอเปรียบเทียบของการใชเชื้อเพลิงทั้ง 3 ประเภท แสดงดังตาราง 
 

หัวขอ ถานหิน  นํ้ามันเตา กาซธรรมชาต ิ
ตนทุนเชื้อเพลิง ต่ํา สูง ปานกลาง 
การลงทุนในหมอไอนํ้า สูง ปานกลาง ต่ํา 
ความยากงายในการใชงาน สูง ปานกลาง ต่ํา 
การบํารุงรักษา สูง ปานกลาง ต่ํา 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ต่ํา-สูง *   ต่ํา-ปานกลาง *  ต่ํา 
* ข้ึนกับคุณภาพของถานหินหรือนํ้ามันเตา 
 ที่มา: บริษทัฯ 
 บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 1 ฉบับ สําหรับ
บริการดานขนถายสินคาสําหรับเรือเดินทะเล ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน มีสาระสําคัญดังน้ี  
 

หัวขอ  
บัตรสงเสริมเลขที ่ 1532(2)/2549 
สิทธิประโยชน  
• ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรบัเครื่องจักร ตามที่คณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมัต ิ
• ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบ

กิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกนัไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดิน
และทุนหมุนเวียน มกีําหนดเวลา 8 ปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการ  

เริ่ม 24 พฤษภาคม 2549    
ส้ินสุด 23 พฤษภาคม 2557   

• ไดรับการยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกจิการทีไ่ดรับการสงเสริม ไปรวมคํานวณ
เพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับการยกเวน
ภาษีเงินไดนติิบุคคลนั้น 

เริ่ม 24 พฤษภาคม 2549    
ส้ินสุด 23 พฤษภาคม 2557    

 
3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

 
3.2.1 การตลาด 

บริษัทฯทําแผนการตลาดเชิงรกุโดยใชจุดแข็งของถานหินซึ่งเปนพลงังานที่มีตนทนุต่าํกวาการใชนํ้ามนั
เตา ซ่ึงบริษัทฯประสบความสําเร็จเปนอยางดีในการเพิ่มฐานลูกคาในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดย
บริษัทฯมกีลยุทธการตลาดในดานตางๆ ที่สําคัญ ดงันี้ 

 
          กลยุทธการแขงขัน 

(1) ดานสินคาและบรกิาร   
บริษัทฯมีกลยุทธที่ สําคัญทางดานผลิตภัณฑซ่ึงแตกตางจากบริษัทคูแขงทั่วไป โดยบริษัทฯมี

กระบวนการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินใหเหมาะสมกับหมอไอนํ้าของแตละโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใหเกิด
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ประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง ณ ปจจุบัน บริษัทฯดําเนินนโยบายนี้ใหกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเพ่ือลดการแขงขันดานราคาโดยเฉพาะกับผูจัดจําหนายถานหินรายใหญ
ในประเทศ โดยบริษัทฯมุงเนนการทําตลาดโดยเจาะในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีอยูเปนจํานวน
มาก เน่ืองจากบริษัทฯมีกําไรข้ันตนที่สูงกวาการขายถานหินใหกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  

บริษัทฯมีข้ันตอนในการตรวจสอบคุณภาพถานหินอยางละเอียดเพ่ือใหลูกคามีความมั่นใจในคุณภาพ
ถานหิน โดยมีข้ันตอนเริ่มจาก กอนสงถานหินจากประเทศอินโดนีเซีย ผูจัดจําหนาย/ผูผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพถาน
หินโดยสถาบันที่ไดรับมาตรฐานการตรวจสอบจากประเทศอินโดนีเซีย โดยตรวจสอบคุณภาพในดานคาความรอน คา
คารบอน คาความชื้น คาข้ีเถาที่เกิดจากการเผาไหมและคาซัลเฟอรไดออกไซด หลังจากนําเขามาในประเทศไทยแลว 
บริษัทฯจะทําการตรวจสอบคุณภาพของถานหินซํ้าอีกครั้งหน่ึง โดยบริษัทฯจะทําการเก็บตัวอยางถานหินขณะที่ทําการขน
ถานหินขึ้นจากเรือเพ่ือนําไปตรวจสอบคุณภาพที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ซึ่งเปน
องคกรที่ไดรับความยอมรับ กอนการสงมอบสินคาใหกับลูกคา สวนในบางกรณีลูกคามีขอตกลงในการตรวจสอบคุณภาพ
เพ่ิมเติมโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ บริษัทฯจะจัดสงตัวอยางถานหินใหกับบริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่รับทําการตรวจสอบที่ไดรับมาตรฐานเปนที่ยอมรับและมีสาขาตางๆมากมายในหลายประเทศ 

นอกจากนี้ ในเรื่องของการใหบริการ บริษัทฯสามารถใหบริการไดตามความตองการของลูกคาไดเปน
อยางดี  โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทฯสามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง หากลูกคามีความตองการใชถาน
หินก็จะสามารถจัดสงไดทันทีตามเวลาที่ลูกคาตองการ โดยบริษัทฯมีรถบรรทุกเปนของบริษัทฯเองทั้งสิ้น 14 คัน ทําให
สามารถสงสินคาไปใหกับลูกคาไดทุกวัน สงผลใหลูกคาไมจําเปนตองเก็บสต็อกสินคามากและลูกคามีความสะดวกในการใช
งานเพ่ิมขึ้นอีกดวย 

บริษัทฯไดเริ่มทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือใหสามารถประยุกตใชถานหินไดเพ่ิมมากข้ึน
ในหลายอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯมีโครงการที่จะผลิตถานอัดกอน (Briquette) ซึ่งเปนการนําสารปรุงแตง (Additives) เขา
มาผสมกับถานขนาดเล็กมาก (0-5 มิลลิเมตร) เพ่ือใหไดถานอัดกอนซึ่งมีคุณภาพตรงกับความตองการของลูกคามากขึ้น 
และเปนการเพิ่มมูลคาถานหิน เนื่องจากถานหินกอนสามารถขายไดในราคาที่ดีกวาถานหินขนาดเล็กมาก ปจจุบันบริษัทฯ
อยูระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑ  

 (2) ดานการขยายฐานลูกคา 
เน่ืองจากถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีราคาต่ํารวมถึงเปนแหลงเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสํารองสูงเม่ือ

เปรียบเทียบกับนํ้ามันเตาและกาซธรรมชาติ และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยมาก (ถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทู
มินัสที่บริษัทฯเปนผูจําหนาย) ดังน้ันในระยะยาว โรงงานอุตสาหกรรมตางๆจึงมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนมาใชถานหินเพ่ิมมาก
ข้ึน บริษัทฯมีเปาหมายในการขยายฐานลูกคาไปยังกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชน้ํามันเตา เน่ืองจากเปนกลุมลูกคาที่มีอยู
เปนจํานวนมาก สวนกาซธรรมชาติ บริษัทฯอยูในระหวางการศึกษาโครงการแปลงถานหินเปนกาซ ซึ่งคาดวานาจะเริ่ม
ดําเนินการไดในป 2551 

บริษัทฯมีโครงการที่จะเขาไปนําเสนอทางเลือกใหกับลูกคาอ่ืนๆเพ่ิมเติม เพ่ือใหเห็นถึงประโยชนที่
ลูกคาจะไดรับจากการใชถานหินเปนแหลงเช้ือเพลิงแทนน้ํามันเตา โดยบริษัทฯใชกลยุทธเขาไปนําเสนอถึงคาใชจายที่
ประหยัดได โดยใชระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9-24 เดือน รวมถึงใหความรูกับลูกคาเพ่ือใหเปลี่ยนทัศนคติที่ไมถูกตอง
เกี่ยวกับถานหินในเร่ืองของการกอใหเกิดมลภาวะกับส่ิงแวดลอม ทําใหลูกคาใหความสนใจหันมาใชถานหินมากขึ้น โดย
คาใชจายในการผลิตเช้ือเพลิงไอนํ้า 1 ตัน โดยเปรียบเทียบระหวางถานหินและน้ํามันเตาซึ่งไดแสดงไวในตารางดานลางนี้  
โดยถานหินมีคาใชจายในการผลิตไอน้ําเพียง 374 บาทตอตัน ในขณะที่นํ้ามันเตามีคาใชจายประมาณ 1,010 บาทตอตัน 
ซ่ึงจะเห็นไดวาถานหินมีตนทุนการผลิตไอน้ําที่ต่ํากวาน้ํามันเตามาก ทําใหบริษัทฯคาดวาจะขยายฐานลูกคาไดเพ่ิมข้ึนจาก
จุดเดนของถานหินจุดนี้  
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รายการ นํ้ามันเตา ถานหิน (บิทูมินัส) 
ประสิทธภิาพของ Boiler 85% 65% 
คาพลังงานความรอนตอหนวย (Kcal/หนวย) 9,700 6,000 
ราคาเชื้อเพลิง  13.27 บาทตอลิตร* 2.30 บาทตอกโิลกรมั 
คาใชจายในการผลติเชื้อเพลิงไอนํ้า 1 ตัน (บาท) 1,022 374 

* ราคาเฉลี่ยของน้าํมันเตาขายสงทีโ่รงกลั่นป 2549 
ที่มา: บรษิทัฯ 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีชองทางการจําหนายถานหินผานบริษัทตัวแทนจัดจําหนายหมอไอน้ํา โดย
หลังจากที่บริษัทฯไดเขาไปนําเสนอขอมูลการใชแหลงเช้ือเพลิงจากถานหินและลูกคามีความสนใจในการเปลี่ยนมาใชถาน
หินดังกลาว บริษัทฯจะแนะนําบริษัทตัวแทนจัดจําหนายหมอไอน้ําใหกับลูกคาดวย โดยแนะนําประเภทของหมอไอน้ําที่ตรง
กับคุณภาพถานหินของบริษัทฯ ทั้งน้ีเพ่ือใหการใชถานหินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ในอีกแนวทางหนึ่งบริษัทเหลานี้จะทําการตลาดในการขายหมอไอน้ําใหกับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ 
และแนะนําลูกคาใหกับทางบริษัทฯ โดยหลังจากที่ซ้ือหมอไอน้ําแลว โรงงานอุตสาหกรรมนั้นก็จะทําการซื้อถานหินของ
บริษัทฯตอจากคําแนะนําของบริษัทตัวแทนจัดจําหนายหมอไอนํ้า ซ่ึงชองทางการจําหนายดังกลาวทําใหบริษัทฯสามารถ
ขายถานหินไดเพ่ิมขึ้น  

อยางไรก็ตาม การเพ่ิมฐานลูกคาใหหันมาใชถานหินเพ่ิมจะตองใชระยะเวลาพอสมควร เนื่องจาก
โดยทั่วไปการติดตั้งหมอไอน้ําขนาดเล็กจะใชเวลาประมาณ 3-4 เดือน (รวมเวลาในการนําเขาหมอไอน้ํา) แตถาเปนหมอไอ
นํ้าขนาดกลางถึงขนาดใหญจะใชเวลาติดตั้งนานถึง 8-15 เดือน บริษัทฯจึงจะเริ่มขายถานหินของบริษัทฯได นอกจากนี้
ลูกคาสวนใหญจะทําการทดลองเปลี่ยนหมอไอนํ้าจากการใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงเปนการใชถานหินแทนกอน และถาไมมี
ปญหาในการใชงานประมาณ 3-6 เดือน ลูกคาจึงจะทําการเปลี่ยนหมอไอนํ้าที่เหลือเพ่ือใชถานหินเปนเชื้อเพลิง ทําให
บริษัทฯคาดวาจะมียอดขายเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  
   (3) ดานการบรหิารตนทุน 

บริษัทฯมีการวางแผนการซื้อสินคาที่มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่
เหมาะสม การวางแผนการขนสงที่เปนระบบ รวมถึงการมีคลังสินคาซึ่งอยูใกลกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนฐานลูกคา ทํา
ใหประหยัดคาขนสงไดมาก และบริษัทฯไดวางแผนในการซื้อ/เชา เรือโปะและรถบรรทุกเพ่ิมข้ึนภายใตการดําเนินงานของ
บริษัทยอย ทําใหลดคาใชจายในการจางบริษัทขนสงภายนอกลง  

บริษัทฯมีความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนาย/ผูผลิตถานหินที่ติดตอกันมาหลายป  สงผลใหบริษัทฯ
สามารถซื้อขายถานหินไดในระดับราคาที่แขงขันได โดยทั่วไปบริษัทฯมีสัญญากําหนดจํานวนตันในการสั่งซ้ือถานหินจากผู
จัดจําหนาย/ผูผลิตถานหินหลักเปนสัญญาทุกๆ 3 ป สวนราคาถานหินจะมีการกําหนดใหเปนไปตามกลไกตลาด นอกจากนี้
บริษัทฯนําเขาถานหินจากแหลงอ่ืนๆเพิ่มเติมในป 2550 อีก 2 แหลง เพ่ือใหมีอํานาจในการตอรองการซื้อถานหินเพ่ือให
ราคาที่สามารถแขงขันได  

 



    
                                                                                                 บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 2 หนา 14 

ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจดัจําหนาย 
บริษัทฯจําหนายถานหินใหแกโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ โดยแบงเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก บริษัทฯมีนโยบายในการขยายฐานลูกคาไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมากข้ึน 
ซ่ึงกลุมโรงงานเหลานี้ไมไดเปนเปาหมายของผูจัดจําหนายถานหินรายใหญในประเทศ จึงเปนการลดการแขงขันในดานราคา
กับผูจัดจําหนายถานหินรายใหญ ในป 2549 บริษัทฯมีกลุมลูกคาที่เปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางจํานวน
ประมาณ 170 ราย (ปริมาณการใชถานหินนอยกวา 72,000 ตันตอป) และกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญประมาณ 3 
ราย (ปริมาณการใชถานหินมากกวา 72,000 ตันตอป หรือปริมาณการสั่งซื้อมากกวา 10,000 ตันตอครั้ง) ซ่ึงมีฐานลูกคาอยู
ในกลุมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตเปนหลัก 

กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯจะอยูในอุตสาหกรรมที่ตองใชพลังงานความรอนผลิตไอนํ้าใน
กระบวนการผลิต ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน ซึ่งในปจจุบันสวนใหญใช
พลังงานความรอนจากน้ํามันเตา ทําใหบริษัทฯมีโอกาสในการนําเสนอทางเลือกใหกับลูกคากลุมน้ีโดยหันมาใชพลังงานจาก
ถานหินทดแทนน้ํามันเตาเพื่อใหมีตนทุนพลังงานที่ถูกกวา บริษัทฯมีการจัดจําหนายไปยังหลายๆอุตสาหกรรมเพื่อลดความ
เส่ียงจากการที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบจากวัฏจักรของเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพ่ือทําใหบริษัทฯมีรายไดที่
มั่นคงในระยะยาว โดยบริษัทฯจะใหพนักงานขายตรงซึ่งมีความรู ความเขาใจ ในตัวสินคาของบริษัทฯเขาไปนําเสนอถึงขอ
เปรียบเทียบระหวางการใชนํ้ามันเตาและถานหิน ทั้งในดานคาใชจายและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพ่ือใหลูกคาสามารถ
ตัดสินใจไดอยางถูกตอง ในป 2549 บริษัทฯมีกลุมลูกคาแยกตามประเภทอุตสาหกรรมไดดังน้ี 

 
กลุมอุตสาหกรรม รอยละของรายไดป 2549 (%) 

อาหาร 36.01 
สิ่งทอ 27.94 

ปูนซีเมนต 17.93 
กระดาษ 11.52 
อ่ืนๆ 6.60 
รวม 100.00 

 
บริษัทแบงกลุมลกูคาตามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมออกเปน 2 กลุม ดังนี ้
1.  กลุมโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 

  กลุมลูกคากลุมนี้ เปนกลุมเปาหมายหลักของบริษัทฯโดยลูกคากลุม น้ีมีอยูมากทั้งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ปทุมธานี และอยุธยา ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมเหลานี้สวน
ใหญอยูใกลกับแหลงเก็บถานหินที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทําใหประหยัดคาขนสงไดมาก ทําใหบริษัทฯมีความ
ม่ันคงทางรายไดสูง และผูบริหารคาดวาในภาคกลาง มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชน้ํามันเตาอยูประมาณ 5,000 โรงงาน ทํา
ใหบริษัทฯมีชองวางทางการตลาดอีกมาก โดยบริษัทฯแบงลูกคากลุมน้ีออกเปน 2 กลุมยอย ดังน้ี 
 

1.1 กลุมลกูคาเดิมทีมี่การใชถานหนิอยูแลว 
           กลุมลูกคานี้เปนกลุมที่มีความรูและคุนเคยกับการใชถานหินเปนอยางดี เปนฐานลูกคาในการซื้อ

ขายกับบริษัทฯมาหลายป และไววางใจในคุณภาพสินคาของบริษัทมาโดยตลอด โดยสวนใหญไดแก อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน  
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1.2 กลุมลกูคาที่ยังไมเคยใชถานหินเปนแหลงเชื้อเพลิง 
       เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญยังคงใชนํ้ามันเตาเปนแหลงเชื้อเพลิงที่สําคัญและยังไมเคย

ใชถานหินมากอน ทําใหยังไมมีความรูและความเขาใจที่ดีพอในการใชถานหิน ดังน้ันบริษัทฯจึงมีโอกาสสูงในการที่จะ
ชักชวนใหกลุมลูกคาเหลานี้เปลี่ยนมาใชถานหินเปนเช้ือเพลิงแทนน้ํามันเตาเนื่องจากจุดเดนของการใชถานหิน คือ การลด
ตนทุนของการใชพลังงาน ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการชักจูงใหลูกคากลุมนี้หันมาใชถานหินแทน โดยมีระยะเวลาคืน
ทุนเฉลี่ย 9-24 เดือน ทั้งน้ี ระยะเวลาคืนทุนดังกลาวขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ เชน สวนตางระหวางราคาถานหินกับ
ราคาน้ํามันเตา ปริมาณการใช และราคาหมอไอน้ํา เปนสําคัญ เนื่องจากทางบริษัทฯคาดวาราคาน้ํามันเตายังคงอยูในระดับ
ที่สูงอยางตอเน่ือง นอกจากนั้น ลูกคาหลายรายยังมีความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมเม่ือมีการใชถานหิน 
พนักงานขายตรงของบริษัทฯจะอธิบายใหเขาใจถึงผลกระทบตอส่ิงเแวดลอมของถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัสวา
เปนมลภาวะตอสิ่งแวดลอมนอยกวาน้ํามันเตา ทําใหลูกคามีความเชื่อมั่นในการใชถานหินมากขึ้น และมีแนวโนมที่บริษัทฯ
จะมีฐานลูกคาเพ่ิมขึ้นในปตอไปจากนโยบายการตลาดเชิงรุกของบริษัทฯ จากสถิติที่ผานมาหลังจากที่บริษัทเขาไปนําเสนอ
ถึงจุดเดนตางๆของการใชถานหินแทนน้ํามันเตาแลว ทางบริษัทฯพบวาไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากลูกคา และมีลูกคา
เปล่ียนมาใชถานหินสูงถึงประมาณรอยละ 30 ซึ่งอุตสาหกรรมเหลานี้ ไดแก อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี โรงงานฟอกยอม 
โรงงานอบยาง เปนตน 

2.  กลุมโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ 
         โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญที่ใชถานหินของบริษัทฯสวนใหญอยูในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซ่ึงจะ

ทําการซื้อถานหินในปริมาณมากและจะใชวิธีการประมูล โดยปจจัยหลักในการตัดสินใจซ้ือถานหินของลูกคากลุมนี้จะเปน
เรื่องของราคา บริษัทฯยังไมเนนการทําตลาดลูกคากลุมน้ีมากนัก เน่ืองจากมีกําไรขั้นตนที่ไมสูงมาก และบริษัทฯมีนโยบาย
ในการขยายฐานลูกคารายยอย เพ่ือใหมีรายไดที่ม่ันคงในระยะยาว โดยในป 2549 บริษัทฯมีสัดสวนรายไดของลูกคากลุมนี้
ประมาณรอยละ 18 ของรายไดทั้งหมด  

 
3.2.2 ภาวะการแขงขนัและแนวโนมอุตสาหกรรม  

ภาวะการแขงขนั 
การจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเปนธุรกิจที่มีผูประกอบการนอยราย โดย

บริษัทฯมีคูแขง คือ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) โดยบริษัททั้งสองจะ
แขงขันกับบริษัทฯในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ สวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กบริษัทฯมีคูแขง 
ไดแก บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) เชนกัน และผูประกอบการนําเขาถานหินรายกลางและรายเล็กอีก
ประมาณ 7 ราย บริษัทฯเนนเพ่ิมลูกคาในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมากกวากลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงการแขงขันทางดานราคา  
     
   แนวโนมอุตสาหกรรม 
   ถานหินเปนแหลงพลังงานท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศที่มี
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เชนในประเทศในแถบเอเชีย จากการที่ถานหินเปนพลังงานที่ราคาต่ํากวากาซธรรมชาติ
และน้ํามันเตาทําใหโรงงานอุตสาหกรรมหันมาใชถานหินกันมากขึ้น 
           

การใชถานหินและลกิไนต 
ในป 2549 ปริมาณการใชถานหินและลิกไนตรวมเทากับ 30.43 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากป 2548 รอยละ 2.85 

ประกอบดวยการใชลิกไนต 18.95 ลานตัน และถานหินนําเขา 11.48 ลานตัน โดยการใชลิกไนตแบงออกเปนการใชลิกไนต
ในภาคการผลิตไฟฟาของ กฟผ. จํานวน 15.82 ลานตัน สวนอีก 3.13 ลานตัน นําไปใชในภาคอุตสาหกรรม ไดแก การผลิต
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ปูนซีเมนต กระดาษและเย่ือกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ โดยการใชลิกไนตลดลงมากเนื่องจากอุปทานในประเทศ
ลดลงจากการที่บริษัท ลานนา รีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) หยุดผลิต เน่ืองจากปริมาณสํารองหมดทําใหตองใชถานหิน
นําเขาแทน ขณะที่การใชถานหินเพ่ิมข้ึนรอยละ 33.89 เปนการใชในอุตสาหกรรมจํานวน 7.98 ลานตัน ที่เหลืออีก 3.49 
ลานตันใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของ SPP และ IPP 

ในป 2550 การใชถานหินและลิกไนตคาดวาจะยังคงเพ่ิมขึ้นในระดับสูงถึงรอยละ 13.4 เนื่องจาก
โรงไฟฟา BLCP ที่ใชถานหินนําเขาเปนเช้ือเพลิงไดเริ่มทําการผลิตในชวงป 2549 จะสามารถผลิตเต็มกําลังการผลิต 1,400 
เมกกะวัตต ในป 2550 ซ่ึงคาดวาจะใชถานหินจํานวน 3.5 ลานตัน สําหรับการใชถานหินในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนมากเชนกัน เพ่ือทดแทนลิกไนตในประเทศที่มีจํานวนจํากัด เน่ืองจากบริษัท ลานนา รีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) 
หยุดการผลิต 
 

หนวย : (ลานตัน) 

 ที่มา : www.eppo.go.th 
 
  จากกําลังการผลิตถานหินที่ไมเพียงพอกับอุปสงคภายในประเทศ รวมถึงคุณภาพถานหินในประเทศไทยที่มี
คุณภาพต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับถานหินตางประเทศ ทําใหประเทศไทยจําเปนตองนําเขาถานหินจากประเทศตางๆ เชน        
อินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน เปนตน โดยในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยมีการนําเขาถานหินเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง        
โดยในป 2547 2548 และ 2549 ประเทศไทยมีการนําเขาถานหินทั้งสิ้น 7.55 8.57 และ 11.15 ลานตัน ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น
รอยละ 13.49 และ 30.18 ตามลําดับ และจากมูลคาการนําเขาถานหินแยกตามประเภท แสดงถึงปริมาณการนําเขาถานหิน
เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งถานหินประเภท Coal Solid Fuels ซ่ึงเปนถานหินที่บริษัทฯนําเขามาจัดจําหนาย 
โดยในป 2547 2548 และ 2549 มีปริมาณการนําเขาเทากับ 7.12, 8.01 และ 10.55 ลานตัน ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นรอยละ 
12.38 และ 31.78 ตามลําดับ ในขณะที่มูลคาการนําเขาถานหินประเภท Coal Solid Fuels เทากับ 10.52, 13.17 และ 
17.01 หม่ืนลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นรอยละ 25.16 และ 29.22 ตามลําดับ 
 

2549   
2548 ปริมาณ อัตราเพิ่ม (%) สัดสวน (%) 

การใชลิกไนต 21.02 18.95 -9.80 100.00 
ผลิตกระแสไฟฟา (กฟผ.) 16.57 15.82 -4.56 83.48 
อุตสาหกรรม 4.45 3.13 -29.36 16.52 
การใชถานหิน 8.57 11.48 33.89 100.00 
อุตสาหกรรม 6.50 7.98 22.91 69.57 
ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP) 2.07 3.49 68.31 30.43 

ความตองการ 29.59 30.43 2.85  
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แผนภาพแสดงมูลคาและปริมาณการนําเขาถานหิน 
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ที่มา :  1.  ราคาน้ํามันเตาขายสงเฉลี่ยที่โรงกลั่น      :   www.eppo.go.th 
         2.  ราคากาซธรรมชาติที่บอกาซ    :   www.dmf.go.th 
          3.  ราคาถานหินนําเขาเฉล่ีย        :   www.eppo.go.th 
          

เน่ืองจากบริษัทฯมีกลยุทธในการขยายฐานลูกคารายใหมในกลุมอุตสาหกรรมผลิตสารเคมี โรงงานฟอกยอม 
โรงงานอบยาง ซ่ึงเปนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯใชขอไดเปรียบในดานราคาของถานหินที่
ต่ํากวาน้ํามันเตา ดังน้ันลูกคาหลายรายจึงมีแนวโนมในการเปลี่ยนจากการใชน้ํามันเตามาใชถานหินเพ่ิมขึ้น  เพ่ือลดตนทุน
การผลิต และเสริมศักยภาพในการแขงขันระยะยาว จากตารางปริมาณการใชนํ้ามันเตาในประเทศไทย พบวาในป 2548 มี
ปริมาณการใช 6,205 ลานลิตร สวนในป 2549 และ 2550 คาดวาจะมีปริมาณการใชน้ํามันเตา 5,944 และ 5,436 ลานลิตร  
ตามลําดับ ซ่ึงมีแนวโนมลดลงเนื่องจากน้ํามันเตาเปนพลังงานท่ีมีราคาสูงกวากาซธรรมชาติและถานหิน โดยโรงไฟฟาบาง
แหงไดเปลี่ยนจากการใชนํ้ามันเตาเปนกาซธรรมชาติ โดยปริมาณการใชนํ้ามันเตาดังกลาวคาดวาอยูในภาคอุตสาหกรรม
เปาหมายของบริษัทฯประมาณรอยละ 40  ทั้งน้ี หากคิดมูลคาการใชนํ้ามันเตาโดยอางอิงราคาเฉลี่ยของน้ํามันเตาขายสงที่
โรงกล่ันป 2549 เทากับ 13.27 บาทตอลิตร (ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) ดังน้ัน มูลคาตลาดของน้ํามันเตา
ซ่ึงเปนเปาหมายของบริษัทฯในป 2549 และ 2550 จะมีมูลคาประมาณ 31.55 และ 28.85 พันลานบาท ตามลําดับ และหาก
แปลงเปนมูลคาตลาดของถานหินจะไดประมาณ 11.04 และ 10.10 พันลานบาท ตามลําดับ (สมมติใหราคาพลังงานของ
ถานหินต่ํากวาน้ํามันเตารอยละ 65) ในขณะที่รายไดในการขายถานหินของบริษัทในป 2549 เทากับ 1,373 ลานบาท 
ดังนั้น บริษัทฯยังมีชองวางการตลาดในการที่จะชักจูงใหลูกคาเปล่ียนจากการใชน้ํามันเตามาใชถานหินซึ่งสามารถประหยัด
พลังงานไดอีกมาก ซี่งจะชวยในดานการลดตนทุนของลูกคาลง  
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 หนวย : (ลานลิตร) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  
ชนิด 

 
2548 

 
2549p 

 
2550f 2548 2549p 2550f 

เบนซิน 7,248 7,254 7,483 -5.3 0.01 3.2 
ดีเซล 19,594 18,461 18,907 -0.1 -5.7 2.4 
กาด+เครื่องบิน 4,314 4,527 4,752 1.1 4.9 5.0 
นํ้ามันเตา 6,205 5,944 5,436 2.3 -4.1 -8.5 
LPG* 4,364 4,960 5,268 8.1 13.6 6.2 

รวม 41,725 41,146 41,845 0.1 -1.3 1.7 
* ไมรวมการใช LPG ที่ใชเปน Feed stocks ในปโตรเคมี 
 
 จากการขอมูลอุปสงคและอุปทานที่กลาวแลวขางตน จะเห็นไดวาแนวโนมธุรกิจถานหินยังมีแนวโนมที่
สดใส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในภาวะที่โรงงานอุตสาหกรรมตางๆมีการแขงขันสูง การควบคุมตนทุนในการผลิตจึงเปนปจจัย
สําคัญในการแขงขัน การใชถานหินจึงมีแนวโนมที่สูงข้ึนแทนพลังงานอ่ืนเชนนํ้ามันเตาซึ่งมีราคาสูงกวาและมีโอกาสปรับตัว
สูงขึ้นอยางตอเน่ือง ดังน้ันจึงเปนโอกาสของบริษัทฯในการขยายตลาดไดอีกมาก   
  

3.3 การจัดหาผลติภัณฑและบริการ 
บริษัทฯมกีระบวนการในการจัดหาผลิตภณัฑและบริการตามขัน้ตอนดังตอไปน้ี 
1. บริษัทฯนําเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเปนแหลงผลิตถานหินที่ใหญติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดย

บริษัทฯไดทําการคัดเลือกเหมืองถานหินที่มีคุณภาพดี ใหคาความรอนสูง มีคาความชื้นต่ํา มีปริมาณกํามะถันต่ํา สอดคลอง
กับความตองการของลูกคา เน่ืองจากประเทศอินโดนีเซียอยูใกลกับประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับถานหินแหลงอ่ืนใน
ตางประเทศ จึงประหยัดคาขนสงและทําใหถานหินของบริษัทฯมีตนทุนที่ต่ําลง โดยบริษัทฯจะเปดเลตเตอรออฟเครดิต
ใหกับผูจําหนายที่ประเทศอินโดนีเซีย และนําเขาครั้งละประมาณ 50,000 - 70,000 ตัน โดยขนสงทางเรือเดินทะเลเพ่ือ
นําเขามาในประเทศไทย   

2. เรือเดินทะเลจากประเทศอินโดนีเซียจะเขามาจอดทาที่เกาะสีชัง จากนั้นขนถายลงเรือโปะอีกทอดหนึ่งซ่ึงเรือ
โปะสามารถขนถายถานหินไดครั้งละ 500-2,000 ตัน โดยเดินทางมาขึ้นที่ทาเรือ จังหวัดสมุทรสาคร  

3. บริษัทฯสามารถจัดสงถานหินตรงใหลูกคาไดทันทีหรือขนยายถานหินเขาคลังสินคาที่ตําบลชัยมงคล จังหวัด
สมุทรสาคร เพ่ือคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ แลวจึงสงถานหินใหกับลูกคา โดยรถบรรทุกของบริษัทฯและรถบรรทุกของ
บริษัทผูรับเหมาตอไป  

บริษัทฯมีนโยบายในการเก็บสินคาคงคลังประมาณ 90 วัน เพ่ือใหสามารถสงสินคาไดทันกับความตองการของ
ลูกคา และบริษัทฯมีการนําเขาถานหิน 1-2 ครั้งตอเดือน โดยระยะเวลาตั้งแตการสั่งซ้ือถานหินจนกระทั่งขนสงถานหินเขา
เก็บคลังสินคาใชเวลาประมาณ 1 เดือน  
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  รถบรรทุก

สายพานลําเลยีง

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดหาผลติภัณฑของบริษัทฯ (ตําบลชัยมงคล) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : *คลังสินคาตําบลชัยมงคลเปนคลังสินคาแบบเปด 
  
 อยางไรก็ดี หลังจากที่คลังสินคาและทาเทียบเรือที่ตําบลสวนสมสรางเสร็จ บริษัทฯจะนําถานหินขึ้นที่ทาเทียบเรือ
ของบริษัทฯแทนทาเรือจังหวัดสมุทรสาคร และไมจําเปนตองใชรถบรรทุกขนถานหินเขาคลังสินคาอําเภอเมือง แตจะใช
ระบบสายพานในการลําเลียงเขาคลังสินคาอําเภอสวนสมแทน ซึ่งจะชวยใหประหยัดคาใชจายลงได ดังแสดงในแผนภาพ 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดหาผลติภัณฑของบริษัทฯ (ตําบลสวนสม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : **คลังสินคาตําบลสวนสมเปนคลังสินคาทั้งแบบปดและแบบเปด 
 
จากขอมูลในอดีตพบวาราคาถานหินมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก ทําใหไมสามารถควบคุมราคาได และ

ที่ผานมา บริษัทฯไดทําสัญญาซื้อถานหินจากผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลักของบริษัทฯเปนเวลา 3 ป โดยผูจัดจําหนาย/ผูผลิต
หลักจะตองจัดสงสินคาใหกับทางบริษัทฯตามจํานวนตันที่ตกลงกันไวโดยมีการกําหนดราคาใหเปนไปตามกลไกของตลาด 
เพื่อใหม่ันใจไดวาบริษัทฯจะสามารถจัดหาถานหินสงใหกับลูกคาไดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีนโยบายจัดหาผู
จัดจําหนาย/ผูผลิตเพ่ิมเติมเพ่ือสํารองปริมาณถานหินใหเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯและถวงดุลอํานาจ
การตอรองราคาสินคากับผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลัก ซ่ึงในป 2550 บริษัทฯไดทําสัญญาซื้อขายถานหินเพ่ิมเติมจากผูจัด
จําหนายและผูผลิตอีก 2 ราย 

นอกจากปจจัยดานราคาแลว กําลังการผลิตของเหมืองถานหินเปนอีกปจจัยหนึ่งที่บริษัทฯใหความสําคัญ ดวย
ความสัมพันธที่ดีกับคูคาเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหบริษัทฯมั่นใจวาจะไดรับการสงมอบถานหินคุณภาพดีจากคูคาตาม
สัญญาอยางตอเน่ือง  
 

แหลงถานหิน
ประเทศอินโดนีเซยี 

เรือเดินทะเล 

ทาเรือจังหวัด 
สมุทรสาคร 

คลังสินคา* 
ตําบลชัยมงคล 

เรือโปะ 
ที่เกาะสีชัง ลูกคา 

 สงตรงถานหิน

คัดเลือกและ
ปรับปรุงคุณภาพ 

แหลงถานหิน
ประเทศอินโดนีเซยี 

เรือเดินทะเล 

ทาเทยีบเรือ
ตําบลสวนสม 

คลังสินคา** 
ตําบลสวนสม 

เรือโปะ 
ที่เกาะสีชัง ลูกคา 

 สงตรงถานหิน

คัดเลือกและ
ปรับปรุงคุณภาพ 



    
                                                                                                 บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 2 หนา 21 

 
สรุปสาระสําคัญของสญัญากับผูจัดจําหนาย/ผูผลิต รายที่ 1  
 
วันทําสัญญา 6 ธันวาคม 2549 
ระยะเวลาของสญัญา 3 ป 
คุณสมบตั/ิคณุภาพถานหิน คุณสมบัตถิานหนิตองเปนไปตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา เชน ขนาดถานหนิ การใหคา

ความรอนขั้นต่ําและขั้นสูงสุด คาความช้ืน คาข้ีเถา คาซัลเฟอร ตองเปนไปตามทีก่ําหนด 
ขนาดของถานหิน 0-50 มิลลิเมตร 
จํานวนตนัที่จัดจําหนาย  
ป 2550 600,000 เมตรกิตัน 

ป 2551 1,000,000 เมตรกิตัน 

ป 2552 1,000,000 เมตรกิตัน 
ราคาถานหิน มีการตกลงกนัปตอปโดยอางอิงจากราคาตลาดโลก 
การคดิราคาถานหินหากมี 
คุณภาพสูงหรือต่ํากวา
กําหนด 
 
 

1. ถาคาความรอนสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑทีก่ําหนดใหใชสูตร 
 ราคาชําระเงิน = ราคาที่กําหนด x คาความรอนที่วิเคราะหได/  
                      คาความรอนตามเกณฑกําหนด 

2. ถาคาความช้ืนสูงกวาเกณฑกําหนดใหใชสตูร 
    นํ้าหนกัชําระเงิน = น้ําหนกัที่ชัง่ได x [100 - %ความช้ืนที่วิเคราะหได] /  
    [ 100 - %ความชื้นตามเกณฑกําหนด]    

 
สรุปสาระสําคัญของสญัญากับผูจัดจําหนาย/ผูผลิต รายที่ 2  
 
วันทําสัญญา 20 ธันวาคม 2549 
ระยะเวลาของสญัญา 1 ป  
คุณสมบตั/ิคณุภาพถานหิน คุณสมบัตถิานหนิตองเปนไปตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา เชน ขนาดถานหนิ การใหคา

ความรอนขั้นต่ําและขั้นสูงสุด คาความช้ืน คาข้ีเถา คาซัลเฟอร ตองเปนไปตามทีก่ําหนด 
ขนาดของถานหิน 0-50 มิลลิเมตร 
จํานวนตนัที่จัดจําหนาย 300,000 เมตรกิตัน 
การปรับราคาตามคุณภาพ ราคาปรับปรุง = (ปรมิาณความรอนจริง/ปรมิาณความรอนตามสัญญา) x ราคา x ปริมาณ 
 
สรุปสาระสําคัญของสญัญากับผูจัดจําหนาย/ผูผลิต รายที่ 3 
 
วันทําสัญญา 15 มกราคม 2550 
ระยะเวลาของสญัญา 7 เดือน เริ่มเดือนมีนาคม 2550 ถึง กันยายน 2550 
คุณสมบตั/ิคณุภาพถานหิน คุณสมบัตถิานหนิตองเปนไปตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา เชน ขนาดถานหนิ การใหคา

ความรอนขั้นต่ําและขั้นสูงสุด คาความช้ืน คาข้ีเถา คาซัลเฟอร ตองเปนไปตามทีก่ําหนด 
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ขนาดของถานหิน 0-50 มิลลิเมตร 
จํานวนตันที่จัดจําหนาย 150,000 เมตรกิตัน 
  
การคดิราคาถานหินหากมี 
คุณภาพสูงหรือต่ํากวา
กําหนด 
 
 

1. ถาคาความรอนสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑทีก่ําหนดใหใชสูตร 
 ราคาชําระเงิน = ราคาที่กําหนด x คาความรอนที่วิเคราะหได/  
                      คาความรอนตามเกณฑกําหนด 

2. ถาคาความช้ืนสูงกวาเกณฑกําหนดใหใชสตูร 
    นํ้าหนกัชําระเงิน = น้ําหนกัที่ชัง่ได x [100 - %ความช้ืนที่วิเคราะหได] /  
    [ 100 - %ความช้ืนตามเกณฑกําหนด]    
 

 ทั้งนี้ ปริมาณการนําเขาดังกลาวเปนตัวเลขเบ้ืองตนเทานั้น โดยในระหวางป บริษัทฯสามารถสั่งซื้อถานหินใน
ลักษณะเปนครั้งคราวเพิ่มขึ้นจากเหมืองถานหินอ่ืนๆไดเพ่ิมขึ้นในกรณีที่บริษัทฯคาดวายอดปริมาณการนําเขาขางตนไม
เพียงพอตอปริมาณการขาย 
 

3.4 โครงการทียั่งไมไดสงมอบ 
 

- ไมม ี– 
 

3.5 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
การดําเนินงานของบริษัทฯจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ไดแก การฟุงกระจายของฝุนในบริเวณคลังเก็บถานหิน

ของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯตระหนักถึงปญหานี้เปนอยางดี จึงพยายามควบคุมฝุนที่เกิดขึ้นโดยมีมาตรการปองกัน
ไมใหฝุนถานหินปลิวฟุงกระจายตามกระแสลม โดยจัดใหมีผาใบคลุมรอบกองถานหิน บริษัทฯไดสรางรั้วรอบคลังสินคาใหมี
ความสูงในระดับที่สามารถปองกันไมใหฝุนฟุงกระจายออกไปภายนอกได และปลูกตนสนโดยรอบรั้วอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือใหเกิด
ความรมรื่นและปองกันฝุนผงถานหินไมใหกระจายออกไปภายนอกคลังสินคา รวมถึงการฉีดน้ําดักฝุนไมใหฟุงกระจาย ใน
สวนของรถที่บรรทุกถานหินจะมีผาใบปดคลุมมิดชิดไมใหเศษถานหินตกพ้ืน 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังทําการบํารุงรักษาถนนรอบคลังสินคา ซ่ึงบริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนใน
การใชถนนรวมกัน โดยเฉพาะการเสื่อมทรุดของถนนจากรถบรรทุกที่ว่ิงเขาออกจากคลังสินคาและเศษผงถานหินที่เกิดขึ้น 
จึงไดมีมาตรการบํารุงรักษาถนน จัดใหมีการซอมแซมถนนทุกปและฉีดน้ําเปนประจําเพ่ือไมใหฝุนฟุงกระจาย โดยในป 
2549 บริษัทฯมีคาใชจายในดานการรักษาสิ่งแวดลอมประมาณ 0.20 ลานบาท  

 สําหรับคลังสินคาที่ตําบลสวนสม ซึ่งเปนคลังสินคาแหงที่สอง และไดออกแบบใหเปนทาเทียบเรือดวย บริษัทฯ
ออกแบบสรางเปนระบบปดคลอบคลุมพ้ืนที่การเก็บถานหินทั้งหมดพรอมระบบฉีดฝอยน้ํา ซ่ึงจะทําใหปองกันการฟุง
กระจายของฝุนถานหนิไมใหออกไปนอกอาคารของคลังสินคา โดยในชวงป 2549 ชาวบานในบริเวณใกลเคียงคลังสินคาได
มีขอรองเรียนและคัดคานการสรางคลังสินคาเนื่องจากเกรงวาจะมีผลกระทบดานส่ิงแวดลอม อยางไรก็ดี บริษัทฯไดช้ีแจง
และสามารถทําความเขาใจไดเปนผลสําเร็จ บริษัทฯจึงเริ่มดําเนินการกอสรางคลังสินคาและทาเรือในชวงปลายป 2549 เปน
ตนมา และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2550 
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4. การวิจัยและพฒันา 
 
  ปจจุบัน บริษัทฯไดเริ่มจัดตั้งทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเมื่อตนป 2550 เพื่อใหสามารถประยุกตใชถานหิน
ไดอยางกวางขวางมากขึ้นในหลายๆอุตสาหกรรม โดยโครงการที่กําลังพัฒนา ไดแก การวิจัยและพัฒนาถานอัดกอน 
(Briquette) เพ่ือใหสามารถใชไดกับหมอไอน้ําประเภท Stroker ของลูกคาใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน และเปนการเพิ่มมูลคา
ของถานหินดวย  
  นอกจากนี้ ทีมงานวิจัยและพัฒนาอยูระหวางการศึกษากระบวนการแปลงถานหินใหเปนกาซ (Coal 
Gasification) โดยจะนําไปทดแทนกาซหุงตม (LPG) หรือกาซธรรมชาติ (NGV) ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระเบ้ือง
และแกว ซ่ึงกาซทั้ง 2 ประเภทมีราคาพลังงานตอหนวยแพงกวาถานหิน  
  ทั้งน้ี ทีมงานวิจัยและพัฒนามีแนวทางในการศึกษาเทคโนโลยีการใชถานหินจากตางประเทศเพ่ือนํามาประยุกต
กับอุตสาหกรรมในประเทศ โดยบริษัทฯกําหนดงบประมาณเบื้องตนในการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ ในป 2550 
ประมาณ 5 ลานบาท 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธรุกิจ  

5.1   สินทรัพยถาวร 

สินทรัพยถาวรของบริษัทฯและบริษัทยอย ไดแก ที่ดิน อาคาร สวนปรับปรุงที่ดินเชา อาคารชั่วคราว อุปกรณ 
และยานพาหนะ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  ที่ดิน อาคาร สวนปรับปรุงที่ดินเชาและอาคารชั่วคราว 

ที่ตั้ง ลักษณะและ 
ขนาดพื้นที ่

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

มูลคาสทุธ ิ
หลังหักคา
เส่ือม (บาท) 

วัตถุประสงคใน
การถือครอง
ทรัพยสิน 

1. ที่ดนิ* 
ตําบลสวนสม  อําเภอบานแพว จังหวดัสมุทรสาคร 

65 ไร 3 งาน  
81 ตารางวา 

บริษทัฯเปน
เจาของ  

87,743,258.81   สถานที่เก็บถานหิน
และทาเทียบเรือ 

2. ที่ดนิของอาคารชุด 
ตําบลคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

98 ตารางเมตร  บริษทัฯเปน
เจาของ 

832,464.86 สํานักงานบริษทั 

3. อาคารชุด 
ตําบลคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

98 ตารางเมตร บริษทัฯเปน
เจาของ 

1,169,062.27 สํานักงานบริษทั 

4. อาคารสํานกังานคลงัสินคา* 
ตําบลสวนสม  อําเภอบานแพว จังหวดัสมุทรสาคร 

- 
 

บริษทัฯเปน
เจาของ 

184,679.47 สํานักงานของ
สถานที่เก็บถานหิน 

5. คลังสินคาและทาเทียบเรือระหวางกอสราง* 
ตําบลสวนสม  อําเภอบานแพว จังหวดัสมุทรสาคร 

- บริษทัฯเปน
เจาของ 

28,130,945.15 สถานที่เก็บถานหิน
และทาเทียบเรือ 

6.เคร่ืองจกัร  
ตําบลชัยมงคล (บานบอ) อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 

- บริษทัฯเปน
เจาของ 

11,793,810.62 ใชในกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ
ถานหิน 

7.สวนปรับปรุงทีด่ินเชา 
ตําบลชัยมงคล (บานบอ) อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 

18 ไร บริษทัฯเปน
เจาของ 

1,749,122.36 สถานที่เก็บถานหิน  

8. อาคารชั่วคราว 
ตําบลชัยมงคล (บานบอ) อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 

2,080 
ตารางเมตร 

บริษทัฯเปน
เจาของ 

191,580.17 สํานักงานของ
สถานที่เก็บถานหิน 

9.เคร่ืองจกัร ระหวางตดิตั้ง 
ตําบลสวนสม  อําเภอบานแพว จังหวดัสมุทรสาคร และ 
ตําบลชัยมงคล (บานบอ) อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 

   บริษทัฯเปน
เจาของ 

28,280,800.00 ใชในกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ
ถานหิน 

 
*ที่ดินในขอ 1 เนื้อทีร่วม 24-3-37 ไร พรอมอาคารสํานกังานคลังสินคา คลังสินคา ทาเทียบเรือ และงานกอสรางรั้วโครงการ
ระหวางกอสราง ซ่ึงต้ังอยูบนเน้ือที่ดังกลาว ติดภาระค้าํประกันวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวในวงเงินรวม 215 
ลานบาท 
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  อุปกรณและยานพาหนะ 
 

ประเภทของสินทรัพย ลักษณะกรรมสทิธิ ์ มูลคาสทุธิหลังหักคาเสื่อม (บาท) 
อุปกรณ บริษทัฯเปนเจาของ 24,894,147.02 

ยานพาหนะ บริษทัฯเปนเจาของ 13,725,822.10 
 
  บริษัทฯทําสัญญาเชาที่ดินเพ่ือเปนคลังสินคาที่ตําบลชัยมงคล อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 1-3)
และ ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ฉบับที่4) โดยบริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดินไว 4 
ฉบับ ซ่ึงบุคคลในสัญญาเชาที่ดินทั้ง 4 ฉบับน้ัน ไมเปนบุคคลที่มีสวนไดเสียกับบริษัทฯแตอยางใด และมีสรุป
รายละเอียดที่สําคัญของสัญญาเชา ดังนี้ 
 
สัญญาฉบับที ่ ระยะเวลา ขนาดของพื้นที ่ การคดิคาเชา 

1 1 มกราคม 2545 ถึง 
31 ธันวาคม 2554 

8 ไร คาเชาที่ดินแบงการชําระคาเชาเปนงวด โดยเหลือ
ชําระอีก 2 งวด ในวันที่ 1 มกราคม 2551 และวันที่ 1 
มกราคม 2553 งวดละ 384,000 บาท 

2 1 ตุลาคม 2549 ถึง 
30 กันยายน 2552 

10 ไร คาเชาที่ดินเปนเงินจํานวน 840,000 บาท ปจจุบัน
บริษัทฯชําระแลวเต็มจํานวน 

3 1 มีนาคม 2549 ถึง 
28 กุมภาพันธ 2552 

21 ไร 1 งาน  
86.7 ตารางวา 

คาเชาที่ดินเปนเงินจํานวน 2,000,000 บาท ปจจุบัน
บริษัทฯชําระแลวเต็มจํานวน 

4 22 พฤษภาคม 2550 ถึง 
21 พฤษภาคม 2553 

38 ไร 2 งาน 72 
ตารางวา 

คาเชาที่ดินแบงการชําระเปนรายเดือน เดือนละ 
150,000 บาท  

 
5.2     เงินลงทุนในบริษัทยอย 
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯมี 3 บริษัทยอย ไดแก  

1.    บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด ประกอบธุรกิจดานการผลิตถานอัดกอน โดยมีทุนจดทะเบียน 20 
ลานบาท ทุนชําระแลว 5 ลานบาท และเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนมูลคา 5 ลานบาท บริษัทฯถือหุนรอย
ละ 99.99 ทั้งนี้ บริษัทฯอยูระหวางการทดสอบผลิตภัณฑ โดยบริษัทฯไดเริ่มผลิตและจําหนายสินคา
ตัวอยางใหลูกคาทดลองใชตั้งแตชวงไตรมาสที่ 3 ป 2550 

2. บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ประกอบธุรกิจการขนสงและขนถายทางบก โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ลาน
บาท ทุนชําระแลว 1 ลานบาท และเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนมูลคา 1 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 99.99 ปจจุบันอยูระหวางการจัดทําแผนธุรกิจ 

3. บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ประกอบธุรกิจการขนสงและขนถายทางน้ํา โดยมีทุนจดทะเบียน 20 
ลานบาท ทุนชําระแลว 20 ลานบาท และเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนมูลคา 20 ลานบาท โดยบริษัทถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 99.99 บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ไดเริ่มดําเนินธุรกิจตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 
2550 ถึง 30 มิถุนายน 2550 โดยมีรายได 36,456,092.66 บาท และกําไรสุทธิ 984,937.97 บาท 
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 สําหรับนโยบายการบริหารงานของบริษัทยอยจะเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯโดยจะมีตัวแทนเขาเปน
กรรมการเพื่อรวมในการบริหารงานในบริษัทยอยน้ัน สรุปรายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2550 มีดังนี้ 
 

ชื่อบริษัท สัดสวน 
การลงทุน (%) 

ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

มูลคาเงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน(ลานบาท) 

บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากดั 99.99 5.00 5.00 
บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากดั 99.99 1.00 1.00 
บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากดั 99.99 20.00 20.00 
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6. โครงการในอนาคต 
 
  บริษัทฯมีโครงการในอนาคตที่จะสรางรายได ลดคาใชจายในการดําเนินงาน ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทฯมีกําไร
สุทธิที่เติบโตเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองรวมถึงการสรางความมั่นคงทางธุรกิจ โดยบริษัทฯมีโครงการสําคัญที่จะผลักดันใหเกดิข้ึน 
ดังตอไปน้ี  
 

6.1 โครงการสรางคลังสินคาและทาเทียบเรือทีต่ําบลสวนสม จังหวัดสมทุรสาคร 
บริษัทฯกําลังดําเนินโครงการสรางคลังสินคาและทาเทียบเรือที่ตําบลสวนสม จังหวัดสมุทรสาคร บริษัทฯมี

นโยบายในการซื้อที่ดินเปนของบริษัทฯเองเพ่ือใหมีความมั่นคงในการดําเนินงานระยะยาว บริษัทฯไดซ้ือที่ดินพ้ืนที่
ประมาณ 65 ไร สามารถเก็บถานหินไดมากกวา 300,000 ตัน โดยบริษัทฯจะสรางเปนโกดังปดสวนหนึ่งซ่ึงสามารถเก็บ
ถานหินไดประมาณ 50,000 ตัน ซึ่งคลังสินคาแหงน้ีไดดําเนินการสรางทาเทียบเรือดวย ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯสามารถ
ประหยัดคาใชจายไดเปนอยางมาก ไดแก คาผานทา คาตักหนาทา คาชั่งนํ้าหนัก และคาขนสงรถบรรทุกจากทาเรือใน
จังหวัดสมุทรสาครไปยังคลังสินคา นอกจากนี้ บริษัทฯยังสามารถใหลูกคาที่อยูบริเวณใกลเคียงเขามาใชบริการทาเทียบเรือ
ของบริษัทฯได เปนการเพิ่มรายไดใหกับบริษัทฯอีกทางหน่ึง  

โครงการนี้บริษัทฯคาดวาจะใชงบประมาณในการลงทุนทั้งหมดประมาณ 340 ลานบาท ในการจัดซื้อที่ดิน 
สรางทาเทียบเรือ คลังสินคา และเครื่องจักรอุปกรณตางๆ โดยบริษัทฯไดชําระราคาที่ดินทั้งหมดแลวประมาณ 86 ลานบาท 
ขณะนี้อยูระหวางการกอสรางคลังสินคา ทาเทียบเรือ และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณการผลิตตางๆ ซ่ึงคาดวาจะตองใชเงิน
ลงทุนประมาณ 254 ลานบาท โดยบริษัทฯมีวงเงินกูจากธนาคารพาณิชยประมาณ 200 ลานบาท ซึ่งมีระยะเวลาการชําระ
เงินกู 5 ป และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯในสวนที่เหลือ โดยบริษัทฯคาดวาจะแลวเสร็จภายในไตรมาส 4 
ป 2550 
     
  6.2    โครงการผลติถานอัดกอน (Briquette) 
         บริษัทฯมีโครงการผลิตถานอัดกอน ภายใตการดําเนินงานของบริษัทยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 99.99 โดยการนําถานหินฝุนมาอัดเปนกอนและปรับแตงคุณสมบัติทางเคมเีพ่ือให
มีคุณสมบัติตามที่ลูกคาตองการ ซ่ึงเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับถานหิน เน่ืองจากถานหินที่เปนฝุนจะมีราคาขายต่ํากวา
ถานหินกอน โดยกลุมลูกคาจะเปนลูกคาที่ใชหมอไอนํ้าแบบ Stroker ซึ่งเปนฐานลูกคากลุมใหม โดยบริษัทฯแบงการโครง
ดําเนินงานออกเปน 2 แหง ไดแก 

6.2.1 คลังสินคาตําบลชัยมงคล บริษัทฯไดลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตถานอัดกอน ในป 
2549 โดยมีมูลคาโครงการประมาณ 20 ลานบาท ซึ่งมีกําลังการผลิตถานหินกอนประมาณ 
15,000-20,000 ตันตอเดือน ซ่ึงคาดวาจะสามารถดําเนินการเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาส 4 ป 
2550 

6.2.2 คลังสินคาตําบลสวนสม อยูในระหวางจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ใชงบลงทุนประมาณ 15 ลาน
บาท คาดวาจะมีกําลังการผลิตถานหินกอนประมาณ 30,000 – 40,000 ตันตอเดือน ซึ่งบริษัทฯ
คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยไดภายในป 2551  

  
6.3    โครงการดานการขนสง (Logistics) 

เนื่องจากคาขนสงเปนตนทุนที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจการจําหนายถานหิน โดยการขนสงแบงเปนทางน้ํา
และทางบก ดังนั้น เพ่ือใหบริษัทฯมีตนทุนการดําเนินงานที่ลดลง และมีความมั่นคงในการดําเนินงาน รวมถึงการใหบริการ
กับลูกคาไดดีย่ิงขึ้น บริษัทฯมีแนวทางในการจัดตั้งบริษัทยอยเพ่ือดําเนินธุรกิจดังกลาว ดังนี้ 
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6.3.1  การขนสงทางน้ํา บริษัทฯไดจัดตั้ง บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลว
จํานวน 15 ลานบาท โดยบริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 เพ่ือดําเนินธุรกิจการขนสงทางน้ํา 
โดยใชเรือโปะขนาด 500-2,000 ตันตอลําในการดําเนินธุรกิจ ทั้งน้ีบริษัทไดเริ่มมีรายไดจากการ
ดําเนินงานแลวตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2550 โดยมีเรือโปะจํานวน 21 ลํา และมีความสามารถในการ
บรรทุกรวมประมาณ 23,100 ตัน บริษัทฯตั้งเปาหมายในการเชาหรือซ้ือเรือโปะใหมีความสามารถ
ในการบรรทุกรวมประมาณ 50,000 ตัน ภายในป 2551 โดยคาดวาจะมีรายไดจากการขนสงถาน
หินใหบริษัทฯรอยละ 60 และขนสงสินคาอ่ืน เชน ปูนซีเมนต สินคาเกษตร ใหกับลูกคาอ่ืนอีก
ประมาณรอยละ 40 

6.3.2  การขนสงทางบก บริษัทฯไดจัดตั้ง บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 
1 ลานบาท โดยบริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 เพ่ือดําเนินธุรกิจขนสงทางบกโดยใช
รถบรรทุก ทั้งนี้ บริษัทฯอยูระหวางการจัดทําแผนธุรกิจ โดยคาดวาจะตองใชรถบรรทุกรวมจํานวน 
24 คัน โดยจะทําการซื้อรถบรรทุกจํานวน 14 คัน จากบริษัทฯ สวนอีก 10 คัน เปนการซื้อ
รถบรรทุกใหม คาดวาจะใชเงินลงทุนทั้งส้ินประมาณ 30 ลานบาท โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินงานได
ภายในไตรมาส 4 ป 2550  

 
6.4  โครงการแปลงถานหินเปนกาซ (Coal Gasification) 

 บริษัทฯกําลังดําเนินการศึกษาและทดสอบโครงการแปลงถานหินเปนกาซ (Coal Gasification) โดยบริษัทฯ
ไดรวมมือกับกองทุนพลังงานทดแทนในการดําเนินโครงการรวมกัน โดยจะนําโครงการดังกลาวมาทดสอบที่คลังสินคา
ตําบลสวนสม เพ่ือสาธิตใหกับบริษัทที่สนใจ โดยคาดวาจะใชงบลงทุนประมาณ 2 ลานบาท และจะติดตั้งเครื่องจักรและทํา
การทดสอบโครงการแลวเสร็จภายในไตรมาส 4 ป 2550 โดยหากโครงการนี้ประสบความสําเร็จ บริษัทฯคาดวาจะชวยให
บริษัทฯสามารถขยายตลาดการขายถานหินไปยังอุตสาหกรรมใหมๆซ่ึงบริษัทฯยังไมมีการขายในปจจุบัน ไดแก 
อุตสาหกรรมตางๆที่ใชเปลวไฟในการเผาตรง เชน อุตสาหกรรมการผลิตกระเบื้อง ผลิตแกว เปนตน ซ่ึงปจจุบันใชกาซ 
LPG หรือ กาซ NGV ในการผลิต 

 
6.5  โครงการสรางคลังสินคาจังหวัดอยุธยา 

 บริษัทฯมีโครงการที่จะสรางคลังสินคาใหแลวเสร็จภายในป 2550 โดยบริษัทฯ ไดทําการเชาที่ดินขนาด
ประมาณ 38 ไร และคาดวาจะใชงบลงทุนประมาณ 40 ลานบาท สําหรับการสรางคลังสินคาที่จังหวัดอยุธยาซึ่งมีโรงงาน
อุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯสามารถลดตนทุนขนสง และสามารถขยายฐานลูกคาโรงงาน
อุตสาหกรรมในบริเวณนั้น  
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 

 ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2550 บริษัทไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมสิ้นสดุ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอสินทรัพยของ
บริษัทที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน และไมมีขอพิพาทที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยาง
มีนัยสําคัญ 
 



                                                                                  
                                                                                             บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนา 30 

8. โครงสรางเงินทุน 
 
 8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ 

• ทุนจดทะเบียน ทนุที่ออกและเรียกชําระแลว  
  ทุนจดทะเบียน : 105,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 210,000,000 หุน 
    มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 
  ทุนที่ออกและชําระแลว : 70,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 140,000,000 หุน 
    มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 
• หลกัทรัพยอ่ืน 

- ไมมี - 
• ขอตกลงระหวางกลุมถือหุนรายใหญในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการ

บริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯลงนามรวมดวย 
- ไมมี - 

 
  8.2 ผูถือหุน 
  รายชื่อกลุมผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2550 แสดงดังตาราง

ดานลาง 
 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ (หุน) 
(พาร 1 บาทตอหุน) 

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) 
(พาร 0.50 บาทตอหุน) 

รอยละ 

1. กลุมนายไพบูลย  เฉลิมทรัพยากร  26,638,770 53,277,540 38.06 
2. กลุมนายชัยวัฒน  เครือชะเอม  11,140,200 22,280,400 15.91 
3. กลุมนางสาวดลหทัย และนายณัทจกร ลาภเจรญิ 4,299,000 8,598,000 6.14 
4. กองทุนเปดไทยพาณิชย 3,266,300 6,532,600 4.67 
5. กลุมนายรัชกาล และนายรัฐภูมิ โสตธิมัย 3,041,400 6,082,800 4.34 
6. กลุมนายวรพจน ฉตัรเสถียรพงศ 2,998,000 5,996,000 4.28 
7. กลุมนายประชา ดํารงคสุทธิพงศ 958,000 1,916,000 1.37 
8. นายธีระ เวชจารุวัฒน 810,000 1,620,000 1.16 
9. นายบูรณะ ชวลิตธํารง 800,000 1,600,000 1.14 
10. นายเกียรติศกัดิ์ ไตรตรึงษทัศนา  530,000 1,060,000 0.76 
 ผูถือหุนอ่ืนๆ 15,518,330 31,036,660 22.17 

รวม 70,000,000 140,000,000 100.00 
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 รายละเอียดของผูถือหุนในแตละกลุม 
  

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุนที่ถือ (หุน) 
(พาร 1 บาทตอหุน) 

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) 
(พาร 0.50 บาทตอหุน) 

กลุมนายไพบลูย   
  1. นายไพบูลย  เฉลิมทรัพยากร 26,429,260 52,858,520 
  2. นางสาวภัทรา เฉลิมทรัพยากร 144,500 289,000 
  3. นางสาวพัณณิดา เฉลิมทรัพยากร 65,000 130,000 
  4. นางอรอนงค เฉลิมทรัพยากร 10 20 
กลุมนายชยัวัฒน   
  1. นายชัยวัฒน  เครือชะเอม 11,140,160 22,280,320 
  2. นางกีรติ เครือชะเอม 10 20 
  3. เด็กหญิงขวญัหทัย เครือชะเอม 10 20 
  4. เด็กหญิงพิมพาภรณ เครือชะเอม 10 20 
  5. เด็กหญิงมนัสิกาญจน เครือชะเอม 10 20 
กลุมนางสาวดลหทัยและนายณทัจกร   
  1. นางสาวดลหทัย ลาภเจริญ 1,640,000 3,280,000 
  2. นายณัทจกร ลาภเจริญ 1,640,000 3,280,000 
  3. นางอํานวย ลาภเจริญ 769,000 1,538,000 
  4. นายกําจร ลาภเจริญ 250,000 500,000 
กลุมนายรัชกาลและรัฐภูม ิ   
1. นายรัชกาล โสตธิมัย 1,500,000 3,000,000 
2. นายรัฐภูมิ โสตธมิัย 1,500,000 3,000,000 
3. นายสมชาติ โสตธิมัย 41,400 82,800 
กลุมนายวรพจน   
1. นายวรพจน ฉตัรเสถียรพงศ 2,540,000 5,080,000 
2. นางปานทิพย ฉตัรเสถียรพงศ 458,000 916,000 
กลุมนายประชา   
1. นายประชา ดาํรงคสุทธิพงศ 930,000 1,860,000 
2. นางสาวนันทญิา ดํารงคสุทธิพงศ 15,000 30,000 
3. นายประทปี ดาํรงคสุทธิพงศ 13,000 26,000 

 
 8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 
  บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินไดและหักสํารองตามกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตบริษัทฯและบริษัท
ยอยมีความจําเปนตองใชเงินเพ่ือการขยายกิจการ 
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9. การจัดการ 
9.1 โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 
             

 
 

 

 

 
 

ฝายพัฒนา 
การลงทุน 

ฝายประสานงานขาย 

ฝายขายและการตลาด 2 

ฝายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

กรรมการผูจดัการ 

ผูชวยกรรมการผูจดัการ 
สายการเงนิและบญัชี 

ผูชวยกรรมการผูจดัการ 
สายขายและการตลาด 

ผูชวยกรรมการผูจดัการ 
สายการผลิต 

ผูชวยกรรมการผูจดัการ 
สายบรหิารทั่วไป 

ฝายบัญชี 

ฝายการเงิน 

ฝายขายและการตลาด 1 ฝายผลิตและ
คลังสินคา 

ฝายวิศวกรรม 

ฝายทรัพยากรมนุษย 

ฝายจัดซ้ือและธุรการ 

ฝายสารสนเทศ 

ฝายประสานงานตางประเทศ

ฝายกฎหมาย 

คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนและสรรหา 

ฝายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร

ฝายระบบบริหารงานคุณภาพ 

ฝายประชาสัมพันธ 

ผูชวยกรรมการผูจดัการ 
สายพฒันาการลงทนุ 
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โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา โดย
มีรายละเอียดดังน้ี   
  9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  
   คณะกรรมการบรษัิทฯประกอบดวยกรรมการจํานวน 6 ทาน มีรายช่ือดังตอไปน้ี 
    1. นายไพบูลย เฉลมิทรัพยากร ประธานกรรมการบริษัทฯ 
   2. นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการ 
   3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการ 
   4. นายพงษศักดิ ์อังสุพันธ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
   5. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
   6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
     
   กรรมการผูมีอํานาจลงนามไดแก นายชัยวัฒน เครือชะเอม ลงลายมือชื่อรวมกับ นายไพบูลย เฉลิม
ทรัพยากร หรือ นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ และมีนางสาวจรัสศรี เทียนทิพศิริ ทํา
หนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  
    
   ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 ไดมกีารกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ไวดังน้ี 

1 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายอื่นใดที่กําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชน 

2. อํานาจหนาที่ตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดใหเปนของคณะกรรมการ 
3. พิจารณาอนุมัตแิผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ และงบลงทุนประจําป  
4. พิจารณางบการเงินประจําป 
5. พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจําป งบประมาณจายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สําคัญ

ของผูบริหาร นําเสนอเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ และอัตราจายเงินปนผลตอผูถือหุน 
6. พิจารณาโครงสรางบริหาร แตงตั้งคณะผูบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ

เหมาะสม 
7. ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ

บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 
   ทั้งน้ี กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทฯ ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องน้ัน ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

นอกจากนั้นในกรณีตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม 
ผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 
- การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวของการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที ่ 
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สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

- การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัทฯ 

 
  9.1.2 คณะกรรมการบริหาร 
   คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายช่ือดังตอไปน้ี 
    1. นายชัยวัฒน เครือชะเอม ประธานกรรมการบรหิาร 
    2. นายไพบูลย เฉลมิทรัพยากร กรรมการบริหาร 
    3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการบริหาร 
 
   ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรหิาร 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2547 ไดมกีารกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรหิาร ไวดังน้ี 

1.  มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทฯกําหนด 

2.  กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
3.  กําหนดแผนเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ 
4.  มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับข้ึน

เงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส สําหรับพนักงานระดับผูชวยกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการ
ผูจัดการขึ้นไป 

5.  มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และ
สอดคลองกับกฎหมายที่บังคับใชอยู 

6.  พิจารณาวาระตางๆ กอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
7.  มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพยสินถาวรของบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา 

หรือการทํานิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดย
การอนุมัติดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ ซ่ึงผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว  

   ทั้งน้ี การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการ
บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ  
รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไป
ซ่ึงสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
 

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายช่ือดังตอไปน้ี 
 1.   นายพงษศักดิ ์อังสุพันธ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท   กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล   กรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขต หนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 ไดมีการกาํหนด

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวดังน้ี 
1. ดูแลการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่เพียงพอและเชื่อถือได 
2. ดูแลใหบริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. การคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
4. ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
6.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป เพ่ือเสนอในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึงเปน

การสรุปปฏิบัติงานในปที่ผานมา รวมทั้งการพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําปของบริษัทฯ  
7. หนาที่อ่ืนที่อาจกําหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระอาจแตงตั้งใหกลับมาใหมได ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด โดยบุคคลที่เขา
เปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 
 

9.1.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

  1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายบุญยง เธียรชีวะ  กรรมการ 
3. นางสาวบุศรา ธงทองทิพย  กรรมการ 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2548 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2548 และครั้งที่ 

1/2549 เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2549 ไดมีการกําหนดขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ไวดังน้ี 

1. กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
2. พิจารณาปญหาหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 
3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 
4. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 
5. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเปาหมาย และการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัท 
6. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานของแตละฝายงาน 
7. ความเสี่ยงดานการรายงาน รวมการรายงานทั้งภายในและภายนอกองคกร 
8. ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ และกฎหมาย 
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9.1.5  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายช่ือดังตอไปน้ี 

1. นายณัฐพล   ลีลาวัฒนานันท ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
2. นายชัยวัฒน  เครือชะเอม  กรรมการ 
3. นายมาโนช โสตถิลักษณ  กรรมการ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2548 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 และครั้งที่ 1/2549 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 ไดมีการกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา มีหนาที่ใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติหรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณีดังน้ี 

1. เสนอแนวทางการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืนใดแกคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการ
ยอยคณะตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง 

2. เสนอแนวทางการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืนใดแกประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่
บริหาร  โดยคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและผลการดําเนินการของบริษัท 

3. เสนอแนวทางการกําหนดผลตอบแทนหรือผลประโยชนอ่ืนใดแกพนักงานของบริษัท 
4. พิจารณางบประมาณในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจําป ตลอดจนผลประโยชน

อ่ืนใดของพนักงานบริษัท 
5. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพให 
 
 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนดําเนินการดังนี้ 
1. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเชิญใหฝายจัดการหรือ

หัวหนางานเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 
2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนอาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่  โดย

บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 
 

  9.1.6 คณะผูบริหารระดบัสูงของบริษัท 
   คณะผูบรหิารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูบรหิารจํานวน 9 ทาน มีรายช่ือดังตอไปน้ี 

1. นายไพบูลย เฉลมิทรัพยากร       ประธานกรรมการบริษัท 
   2.  นายชัยวัฒน เครือชะเอม            กรรมการผูจัดการ 
   3.  นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการบริหาร       
   4.  นางสาวบุศรา ธงทองทิพย ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงนิและบัญช ีและ 
    ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบรหิารทั่วไป (รกัษาการ) 
   5.  นายชาญยุทธ ถนอมเวช            ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการผลิต 
   6.  นายสุชาติ ชินพฤทธิวงศ            ผูชวยกรรมการผูจัดการสายขายและการตลาด (รักษาการ) 
   7.  นายปยะ ตนัธนพิพัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนาการลงทุน (รกัษาการ) 
   8.  นายบุญยง เธียรชีวะ                 ผูจัดการฝายการเงิน 
   9.  นางสาวนารีรัตน มีด ี ผูจดัการฝายบัญชี 
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   ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจดัการ 
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 ไดมีการกําหนด

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ ไวดังน้ี 
1.  เปนผูตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทางตามนโยบายของ  

บริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตอง
รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

2.  มีอํานาจอนุมัติคาใชจายในการดําเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาท 
3.     พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
4. มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้น        

เงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส สําหรับพนักงานระดับต่ํากวาผูชวยกรรมการผูจัดการลงมา 
5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของ และ 

 เปนประโยชนตอบริษัทฯ 
6.  อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
7.  ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ 
8.  ดําเนินกิจการอ่ืนๆที่คณะกรรมการบริษัทฯและหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

  แตทั้งน้ี การอนุมัติรายการของกรรมการผูจัดการขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่ทําใหกรรมการผูจัดการ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้ง
รายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยในเรื่องดังกลาว 
  คุณสมบัติของผูบริหาร 
  ผูบริหารขอรับรองวา เปนผูมีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวังเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง มีความเขาใจและ
รับผิดชอบตอสาธารณชนและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 17 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม  

 
 9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร  
  การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)    
อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดกําหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัทฯดังน้ี 

  วิธีการแตงตั้งกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษัทฯจะทําหนาที่ เปนคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาจากความรูความสามารถและประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ หรือพิจารณาจาก
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯที่มีประสบการณ อยางไรก็ตามการแตงตั้งกรรมการใหมจะผานการพิจารณาจากที่ประชุม      
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารรวมอยูดวย  
  นอกจากนี้การแตงตั้งคณะกรรมการจะตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัทฯ ทั้งน้ีขอบังคับของ
บริษัทฯกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอเสียงหน่ึง 
(ข) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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(ค) บุคคลผูซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตาํแหนงในปแรก 
และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนง
นานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 
 
9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 
 
  9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
   คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
    

2549 6 เดือนแรกป 2550 ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 
คาตอบแทน

(บาท/ป) 
คาเบี้ยประชุม 

(บาท/ป) 
คาตอบแทน

(บาท/ป) 
คาเบี้ยประชุม 

(บาท/ป) 
นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการบริษัท 252,000  140,000 126,000 70,000 

นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการ 252,000  140,000 126,000 70,000 
นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการ 252,000  140,000 126,000 70,000 
นายพงษศักดิ ์ อังสุพันธุ ประธานกรรมการตรวจสอบ  300,000  140,000 150,000 70,000 
นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการตรวจสอบ  300,000  140,000 150,000 35,000 
นายสุชาติ          ธรรมาพิทักษกุล กรรมการตรวจสอบ  300,000  105,000 150,000 70,000 

รวม 1,656,000 805,000 828,000 385,000 
 

9.3.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส (ไมรวม นายพงศเฉลิม
เฉลิมทรัพยากร และ ผูจัดการฝายการเงินและผูจัดการฝายบัญชี) ในป 2549 จํานวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 
11,420,082 และชวง 6 เดือนแรกป 2550 จํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 4,666,264 บาท (ในป 2550       
นายสุชาติ ชิพฤทธิวงศ และ นายปยะ ตันธนพิพัฒน ไดเขารับตําแหนงรักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการ 
และ นายมาโนช โสตถิลักษณ ไดพนจากตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ) 

 
  9.3.3 คาตอบแทนอื่น ๆ 

 บริษัทฯไดจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหกับพนักงาน โดยมีเง่ือนไขการสมทบกองทุนในอัตรารอยละ 5 
รอยละ 7 และรอยละ 10 โดยในป 2549 ผูบริหารทั้ง 5 คน ไดรับเงินสมทบจากบริษัทฯทั้งส้ินจํานวน 
749,796 บาท และ และชวง 6 เดือนแรกป 2550 ผูบริหารจํานวน 5 คน (ในป 2550 ไมรวม นายสุชาติ   
ชินพฤทธิวงศ เน่ืองจากยังไมไดสมัครเขารวมกองทุน) ไดรับเงินสมทบจากบริษัทฯทั้งส้ินจํานวน 
367,805 บาท  
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  9.4 การกํากับดูแลกิจการ 
  หลักการประพฤติปฏบิัตแิละจรรยาบรรณ 
 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เน่ืองจากการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะชวยใหบริษัทฯมีความนาเชื่อถือเพิ่มขึ้น สรางความสามารถในการแขงขัน
ระยะยาวกับบริษัทอ่ืนๆได โดยมีรายละเอียดแตละขอดังน้ี 
 

(1)   นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
      คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นวาเปนส่ิงที่มี

ความสําคัญและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตท่ีย่ังยืน คณะกรรมการบริษัทฯมีความมุงม่ันและตั้งใจท่ีจะ
ปฏิบัติตามหลักการดังกลาว โดยไดกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบควบคุม
และการตรวจสอบภายใน กํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินนโยบายอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนในระยะยาวของผูถือ
หุน ภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ  

 
               (2)   สิทธิของผูถือหุน 

       บริษัทฯไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน โดยมีรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ไดแก ขอมูลสําคัญตางๆเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะเสนอ เหตุผลความจําเปน ผลกระทบทางดานบวกและดานลบ รวมถึงความเห็นของกรรมการ เพ่ือใหนักลงทุน
สามารถใชตัดสินใจไดถูกตองมากขึ้น และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

        
  (3)  สิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

   บริษัทฯไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมรีายละเอียดดังน้ี  
• พนักงาน : บริษัทฯไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 
• คูคา : บริษัทฯมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการปฏิบัติตาม

 สัญญาตอคูคาอยางยุติธรรม 
• เจาหนี้ : บริษัทฯไดกําหนดเงื่อนไขกับเจาหนี้ทุกรายใหเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ และ

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง 
• ลูกคา : บริษัทฯเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยการจัดหาสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษา 

 ความลับของลูกคา และมีหนวยงานที่ติดตอกับลูกคา รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจาก     
 ลูกคา 

• คูแขง : บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี หลีกเล่ียงวิธีการไมสุจริตเพ่ือทําลายคูแขง 
• ชุมชน : บริษัทฯมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม ทั้งน้ี บริษัทฯจะปฎิบัติตาม

 ขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับ 
 การดูแลอยางดี 

• ผูสอบบัญชีอิสระ : บริษัทฯใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีในการเปดเผยขอมูลตางๆอยางถูกตองและ 
   โปรงใส  

 
 
 



    
                                                                                                 บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 2 หนา 40 

(4) การประชุมผูถือหุน 
   บริษัทฯจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมดวยเวลาที่เพียงพอ และไดมีการสงเสริมใหผูถือหุนมี
โอกาสอยางเทาเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามไดเม่ือตองการตามกฎระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่
เสนอ นอกจากนิ้ บริษัทฯมีนโยบายใหกรรมการทุกคนในแตละคณะเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถามในที่ประชุมผูถือหุน 
 

  (5)  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
     คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ 

ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหกิจการ และผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุน 

 
(6) ความขัดแยงทางผลประโยชน 

   บริษัทฯไดมีมาตรการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดกําหนดใหกรรมการตรวจสอบ
เขารวมพิจารณาอนุมัติรายการะหวางกัน นอกจากนี้ทางบริษัทฯไดเปดเผยรายละเอียดของรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นใน
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด ทางบริษัทฯไดมีนโยบายหามไมใหกรรมการและผูบริหารนําขอมูลของบริษัทฯ
ไปใชไมวาทางตรงหรือทางออม โดยไดกําหนดนโยบายไวในขอ 9.5  

สําหรับการดูแลการใชขอมูลภายใน บริษัทมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารนําขอมูลภายในของบริษัท
ที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใช  เพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัว  รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย  รวมทั้งกรรมการและ
ผูบริหารตองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 
และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
  (7)   จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและสุจริต  โดยเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ กฎหมาย 
ประกาศและขอบังคับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 15 ขอ นอกจากนี้ บริษัทไดมีการ
ส่ือสารนโยบายใหแกฝายจัดการและพนักงานในทุกระดับ  เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตาม
ภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 
 

(8) การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบรหิาร 
คณะกรรมการบรษัิทฯมีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 

- กรรมการที่เปนผูบรหิาร  จํานวน 3 ทาน 
- กรรมการทีไ่มไดเปนผูบรหิาร  จํานวน 3 ทาน 
 

ดังนั้น บริษัทฯมีกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารทั้งหมด 3 ทาน คิดเปนรอยละ 50 ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ 
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมซึ่งเปนผูบริหาร จะมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เปน
เสียงช้ีขาด ดังน้ันบริษัทฯจึงมีการถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารของบริษัทฯไดในระดับหนึ่ง สําหรับกรรมการที่
ไมไดเปนผูบริหารทั้ง 3 ทานมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพยวาดวยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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(9) การรวมหรือแยกตําแหนง 
ประธานกรรมการบริษัทฯไมมีความสัมพันธใดๆกับกรรมการผูจัดการและไมเปนบุคคลเดียวกัน เพ่ือเปน

การแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายกํากับดูแลและบริหารงานประจํา บริษัทฯมีการกําหนดขอบเขตหนาที่ของ
คณะกรรมการแตละคณะอยางชัดเจน ทําใหประธานกรรมการบริษัทฯและกรรมการผูจัดการไมสามารถควบคุมบริษัทฯได
ทั้งหมด 

 
(10)  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

- คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส 
โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของรายไดและผลกําไรของบริษัทฯ และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มี
คุณสมบัติที่ตองการ สวนกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหนาที่รับผิดชอบ โดยคาตอบแทน
ดังกลาวไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน 

- คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กําหนด ซ่ึงเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน  

ทั้งน้ี บริษัทฯกําหนดนโยบายเปดเผยนโยบายคาตอบแทนและจํานวนคาตอบแทนของกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงในรายงานประจําปตามท่ี ก.ล.ต. กําหนด 
 

(11) การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯมีกําหนดประชุมโดยปกติอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษ

เพ่ิมเติมตามความจําเปน โดยกําหนดใหกรรมการมีหนาที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเวนในกรณีที่มีเหตุผล
พิเศษ บริษัทฯมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา ฝายเลขานุการ
บริษัทฯเปนผูจัดทําหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพ่ือให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขัอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ทั้งน้ี บริษัทฯไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลาย
ลักษณอักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผูที่
เกี่ยวของตรวจสอบได 

ในป 2549 และ ในชวง 6 เดือนแรกป 2550 บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการ โดยรายละเอียดการเขา
รวมประชุมของกรรมการบริษัทแตละทาน มีรายละเอียดดังน้ี 

 
รายชื่อกรรมการ การเขารวมประชมุ / การประชุมทัง้หมด (ครั้ง) 

 ป 2549 ชวง 6 เดือนแรกป 2550 
1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร 6/6 4/4 
2. นายชัยวัฒน เครือชะเอม 6/6 4/4 
3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร 6/6 4/4 
4. นายพงษศักดิ ์ อังสุพันธุ 6/6 4/4 
5. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท 5/6 3/4 
6. นายสุชาติ ธรรมาพิทกัษกุล 5/6 4/4 

 
(12) คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไดแก 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
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(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ โดยมีฝายตรวจสอบภายในเปนผูตรวจสอบ มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงิน

เสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ ในดานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯจัดใหมีการระบุและประเมินความเสี่ยงทั้งทางดาน
ธุรกิจและการเงินอยางครบถวนเพ่ือใหบริษัทฯสามารถกําหนดวิธีการปองกันและลดความเสี่ยงลงในขณะที่ยังมผีลตอบแทน
อยูในระดับที่บริษัทฯคาดหวังไว 
 

(14)  รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ  และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎใน

รายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา 
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางพอเพียงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
(15) ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง  ทั้ง
รายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป  ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยได
เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูล
ตางๆ ของตลาดหลักทรัพยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พรอมทั้งสามารถติดตอขอ
ทราบขอมูลไดที่ โทรศัพท (0) 2664-1701-8 โทรสาร (0) 2664-1700 

 
 9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมลูภายใน 
  บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 
รวมทั้งซื้อขายหลักทรัพย โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนในระหวางที่หลักทรัพยของ
บริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในบริษัทฯดังน้ี 

• การใหความรูแกผูบริหารในฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ผูบริหารที่ตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ 
และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• บริษัทฯกําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

• บริษัทฯดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในไมควรซ้ือ
หรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯภายในชวง 1 เดือนกอนการเผยแพรงบการเงินตอสาธารณชน พรอมแจง
ใหทราบถึงบทลงโทษทางกฎหมายหากพนักงานหรือผูบริหารไมใหความรวมมือหรือหากพบวาผูบริหารได
ใชขอมูลภายในหรือมีความประพฤติที่สอไปในทางที่บริษัทฯไดรับความเสียหาย 
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 9.6 บุคลากร  
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีพนักงานทั้งหมด 265 คน โดยเปนพนักงานประจํา
สํานักงาน 94 คน และพนักงานที่คลังสินคามีทั้งส้ิน 171 คน โดยแบงออกเปนฝายตางๆ ดังน้ี 
 

ฝาย 31 ธันวาคม 2549 30 มิถุนายน 2550 
1. ผูบรหิาร 2 2 
2. ฝายบริหาร 6 6 
3. สายการเงินและบัญช ี 18 18 
4. สายขายและการตลาด 12 12 
5. สายการผลติ 155 180 
6. สายพัฒนาการลงทุน 1 2 
7. สายบริหารทั่วไป 29 32 
8. ฝายตรวจสอบภายใน 2 1 
9. บริษัทยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากดั 12 12 

รวม 237 265 
  
โดยมีคาตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ในป 2549 และในชวง 6 เดือนแรกป 2550 แยกตามลักษณะ
คาตอบแทน ดังนี้   
 

คาตอบแทน ป 2549  6 เดือนแรกของป 2550 
เงินเดือน 43,659,349 24,407,515 
โบนัส 9,415,778 3,778,371 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและเงินประกันสงัคม 3,219,729 1,801,776 
รวม 56,294,856 29,987,662 

    นอกจากนี้บริษัทฯไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา  
 
     นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
    บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง โดยจัดอบรมใหความรูความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานนั้นๆอยางสมํ่าเสมอ เชนความรูในการขาย ความรูทางดานเทคนิค โดยทําการอบรมภายนอกสถานที่ เชน
สถาบันซ่ึงเปนหนวยงานรัฐบาล รวมถึงบริษัทเอกชนตางๆ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการอบรมภายในของบริษัทฯซึ่งจัดโดย
ฝายบุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานอีกดวย 
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10. การควบคุมภายใน 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯมีความเพียงพอเหมาะสมและสามารถ
ปองกันทรัพยสินของบริษัทฯอันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ เชน มีการกําหนดอํานาจ
อนุมัติส่ังการและมีการจัดทําระเบียบปฏิบัติงานท่ีเปนลายลักษณอักษร มีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่เปนระบบทําให
กรรมการหรือผูสอบบัญชี สามารถเขามาตรวจสอบได และที่ผานมาบริษัทฯไมมีขอบกพรองเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่
มีสาระสําคัญ 
 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2550 เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 คณะกรรมการบริษัทฯรวมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ไดประชุมพิจารณาเรื่องการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยการซักถามขอมูลจากฝาย
บริหาร สรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม 
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 สวน อยางเพียงพอแลว (สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สามารถดูไดจากเอกสารแนบที่ 3)  
 ปจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 3 ทาน เพ่ือดูแลใหระบบการควบคุมภายในเปนไปขอกําหนด
ของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอยางนอยปละ 4 ครั้ง และจะจัดทํารายงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ โดย
บริษัทมีสายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งตองรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยฝาย
ตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบระบบตางๆ ตามแผนงานที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
และจากผลการตรวจสอบที่ผานมาไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะเพิ่มความเสี่ยงใน
การปฏิบัติการของบริษัท แมวาจะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระบบควบคุมไมครบถวนในบางสวนงานยอย 
นอกจากนี้ ฝายตรวจสอบภายในไดมีการรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบเปนรายไตรมาส ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาขอบกพรองดังกลาวไมไดมีความเส่ียงในการขยายผลที่อาจทําใหมีผลเสียหายตอบริษัท
อยางมีนัยสําคัญ 
 นอกจากนี้ในสวนของการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทนั้น ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทไดศึกษาและ
ประเมินประสิทธิภาพแลว ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตอการแสดงความเห็นตองบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
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11. รายการระหวางกัน 
11.1 มูลคาและยอดคงคางของรายการระหวางบริษัทฯกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยงกัน 

บริษัทฯมีรายการระหวางบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันในป 2549 และ 6 เดือนแรกของป 2550 
ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะและมูลคาการทํารายการระหวางกัน โดยแบงตามประเภทไดดังนี้ 
 

 รายการการทําประกันภัย 

บุคคลที่อาจม ี
ความขัดแยงกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะ
รายการ 

มูลคา 
รายการป  

2549 (บาท) 

มูลคารายการ 
6 เดือนแรกของ
ป 2550 (บาท) 

ยอดคงคางสทุธิ  
ณ 30 มิ.ย. 2550 

(บาท) 
บริษทั พ.ีเอ.พ.ี
อินชัวรันส โบรค
เกอรส จํากัด  

มีกรรมการรวมกันคือ  
นายไพบูลย เฉลิมทรพัยากร  

คาประกันภัย
สินคา 

2,090,498.47 440,533.00 110,802.78 

 
ความจําเปนและความสมเหตสุมผล 

บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส โบรคเกอรส จํากัด ดําเนินธุรกิจดานนายหนาประกันภัย โดยในป 2549 รายการ
ประกันภัยไดแก ประกันภัยรถบรรทุก รถกระบะ และประกันภัยสินคาทางทะเล ในขณะที่ 6 เดือนแรกของ ป 2550 ไดแก
รายการประกันภัยสินคาทางทะเล โดยบริษัทฯไดทําการเปรียบเทียบทุนประกันรวม ราคาเบี้ยประกัน และเง่ือนไขความ
คุมครองกับบริษัทนายหนาประกันภัยรายอ่ืน ซึ่งพบวาบริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส โบรคเกอรส จํากัด ใหเง่ือนไขโดยรวมที่
ดีกวาบริษัทนายหนาประกันภัยรายอ่ืน ดังน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบ จึงใหความเห็นวา การทํารายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล 
 

 รายการการปรับโครงสรางการถือหุนบริษัทยอย 

บุคคลที่อาจม ี
ความขัดแยงกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะ
รายการ 

มูลคา 
รายการป  

2549 (บาท) 

มูลคารายการ 
6 เดือนแรกของ
ป 2550 (บาท) 

ยอดคงคางสทุธิ  
ณ 30 มิ.ย. 2550 

(บาท) 
นายไพบูลย เฉลิม
ทรพัยากร 

ประธานกรรมการ ขายหลักทรพัย
ใหบรษิทัฯ 

- 100,000 - 

นายชัยวัฒน เครือ
ชะเอม 

กรรมการผูจัดการ ขายหลักทรพัย
ใหบรษิทัฯ 

- 100,000 - 

 
ความจําเปนและความสมเหตสุมผล 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดปรบัโครงสรางการถือหุนเพ่ือใหสามารถดาํเนินธุรกจิไดอยางมีประสิทธภิาพเพ่ิมขึ้น 
โดยมีโครงสรางการถือหุนเดิมและโครงสรางการถือหุนทีป่รับใหมแสดงดังตาราง  
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โครงสรางการถอืหุนเดิม โครงสรางการถอืหุนที่ปรับใหม บริษัท 
UMS นายไพบูลย นายชัยวัฒน อ่ืนๆ UMS นายไพบูลย นายชัยวัฒน อ่ืนๆ 

ยูเอ็มเอส ไลท
เตอร จํากดั 

89,995 5,000 5,000 5 99,993 1 1 5 

ยูเอ็มเอส ขนสง
จํากดั 

89,995 5,000 5,000 5 99,993 1 1 5 

นายไพบูลย เฉลิมทรพัยากร ไดขายหุนของบรษิทั ยูเอม็เอส ไลทเตอร จาํกัด มูลคา 50,000 บาท ใหกับบรษิัทฯ และ
ไดขายหุนจาํนวนของบริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด มูลคา 50,000 บาท ใหกับบริษทัฯเชนกัน รวมมูลคา 100,000 บาท  

นายชัยวัฒน เครือชะเอม ไดขายหุน ของบริษทั ยเูอ็มเอส ไลทเตอร จาํกดั มูลคา 50,000 บาท ใหกับบรษิทัฯ และได
ขายหุนบรษิทั ยูเอม็เอส ขนสง จํากัด มูลคา 50,000 บาท ใหกับบรษิัทฯเชนกัน รวมมูลคา 100,000 บาท 
 

จากเหตุผลขางตน บริษัทฯมีความเห็นวา การทํารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากการปรับ
โครงสรางดังกลาว ทําใหบริษัทถือหุนบริษัทยอยดังกลาวรอยละ 100 ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯสามารถบริหารงานไดอยางสะดวก
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ราคาที่บริษัทฯไดทําการซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวโยงน้ัน เปนราคาตามมูลคาที่ตราไว ซ่ึง
เปนราคาเดียวกันที่บุคคลที่เกี่ยวโยงดังกลาวไดลงทุนซ้ือหุนในบริษัทยอย ซึ่งไมทําใหบริษัทเสียเปรียบแตอยางใด 
 

11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
บริษัทฯมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันเทาที่จําเปนเพ่ือเพ่ิมความ

โปรงใสและเพ่ิมความเช่ือม่ันใหกับนักลงทุน สําหรับการทํารายการระหวางกัน ผูบริหารหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะนําเสนอ
รายการระหวางกันใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกันโดยมีคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการและกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชุมเพ่ือมีมติอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 
11.3 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯคาดวา การทํารายการประกันภัยสินคา จะยังคงมีรายการระหวางกันเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง เนื่องจาก
ยอดขายของบริษัทมีแนวโนมเติบโตเพ่ิมข้ึน ประกอบกับการที่บริษัทฯไดจัดตั้งบริษัทยอยเพ่ือดําเนินธุรกิจขนสงสินคานั้น 
อาจมีสวนทําใหมูลคาของการทํารายการดังกลาวเพิ่มสูงข้ึน อยางไรก็ดีบริษัทฯไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวาง
กันใหมีเง่ือนไขตางๆ เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดข้ึนกับ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ ฝายตรวจสอบภายในจะทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงานเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการทุกๆ ไตรมาส 

สําหรับรายการการปรับโครงสรางการถือหุนบริษัทยอย บริษัทฯคาดวาจะไมมีการทํารายการในลักษณะ
ดังกลาวเกิดข้ึน อยางไรก็ดี หากในอนาคตบริษัทฯมีความจําเปนในการเขาทํารายการดังกลาว บริษัทจะดําเนินการใหมีการ
อนุมัติตามข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯมีความจําเปนในการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
นอกเหนือจากที่กลาวขางตน บริษัทฯมีนโยบายในการเขาทํารายการระหวางกันในกรณีที่เปนรายการที่เกิดขึ้นตามปกติและ
ตอเน่ือง โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขตางๆใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทยีบ
ไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเปนไปตามราคาที่ยุติธรรมมีความสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได บริษัทฯ
จะจัดใหผานที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมโดยนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู
พิจารณาหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการ
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ระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ ทั้งน้ียกเวนรายการระหวางกันที่เปนรายการปกติธุรกิจ และมี
นโยบายในการกําหนดราคาและเงื่อนไขซึ่งเปนราคาตลาดหรือไมตางจากบุคคลภายนอก โดยบริษัทฯจะเปดเผยรายการ
ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบ หรือสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเปดเผยใน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และแบบรายงานประจําป (แบบ 56-2) โดยในปจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบรายการระหวางกันรวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพ่ือความโปรงใสและเพิ่มความ
เชื่อม่ันใหกับนักลงทุน 
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
12.1 งบการเงิน  

12.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบญัชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปที่ผานมา 
1. รายงานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองบการเงินสําหรับป 2547 

ผูสอบบัญชี ไดแก นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 จากบริษัทสอบ
บัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ผลการดําเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
 

 2.   รายงานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองบการเงินสําหรับป 2548 
ผูสอบบัญชี ไดแก นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 จากบริษัท สอบ

บัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผลการดําเนนิงาน การ
เปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
3.   รายงานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองบการเงินสําหรับป 2549 
     ผูสอบบัญชี ไดแก นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 จากบริษัท สอบ

บัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผลการดําเนินงาน
การรวม การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯและบริษัท
ยอย และฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและ
กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
4.  รายงานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองบการเงินสําหรับ 6เดือนแรกป 2550 

ผูสอบบัญชี ไดแก นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 จากบริษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จํากัด ไดแสดงความเห็นวา งบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 งบกําไรขาดทุนรวม สําหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบ
กระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯและบริษัทยอย และงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 
งบกําไรขาดทุนสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 
ของบริษัทฯ ไมพบสิ่งอ่ืนที่เปนเหตุใหเช่ือวา งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปจากการสอบทาน   

 
12.1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทัฯ และบริษัทยอย 
 ป 2549 แสดงงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด โดย บริษัท ยูเอ็ม

เอส โคล บริคเครท จํากัด ยังไมเริ่มดําเนินธุรกิจ จึงไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน สวน
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 แสดงงบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส 
ไลทเตอร จํากัด และบริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด อยางไรก็ดี บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด และบริษัท ยูเอ็มเอส 
ขนสง จํากัด ยังไมไดเริ่มดําเนินธุรกิจ จะมีเพียงบริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด เทานั้น ซ่ึงเริ่มดําเนินธุรกิจเดือนมีนาคม 
2550  
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ตารางสรุปงบดลุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2547-2549 และ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2550 
 

รายการ
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 118,789,326 27.83   85,228,924     11.75   50,606,790     5.90      57,708,363      5.38               

  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 141,788,607 33.22   152,382,772   21.00   180,128,990   20.99    367,294,753     34.23              

  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -             -      -               -      -               -       7,304              0.00               

  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 141,788,607 33.22   152,382,772   21.00   180,128,990   20.99    367,287,448     34.23              

  เงินคาสินคาจายลวงหนา 17,824,360  4.18    -               -      -               -       -                 -                 

  สินคาคงเหลือ-สุทธิ 54,356,890  12.74   340,054,494   46.87   454,528,077   52.97    432,076,515     40.27              

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 1,808,067    0.42    8,251,935      1.14     6,085,417      0.71      5,342,203        0.50               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 334,567,250 78.39   585,918,126   80.75   691,349,274   80.56     862,414,529      80.37                 

  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 36,060,424  8.45    127,120,999   17.52   156,440,062   18.23    196,754,990     18.34              

  สวนปรับปรุงที่ดนิเชาและอาคารชั่วคราวบนที่ดนิเชา-สุทธิ 5,696,096    1.33    3,650,080      0.50     2,030,939      0.24      1,940,703        0.18               

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
  สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน 4,724,212    1.11    4,724,212      0.65     2,709,000      0.32      2,709,000        0.25               

  เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน 44,037,618  10.32   339,091         0.05     -               -       -                 -                 

  อ่ืนๆ 1,701,359    0.40    3,842,738      0.53     5,623,450      0.66      9,227,522        0.86               

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 92,219,708   21.61   139,677,120   19.25   166,803,451   19.44     210,632,215      19.63                 

รวมสินทรัพย 426,786,958 100.00 725,595,245   100.00 858,152,725   100.00   1,073,046,744   100.00               

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน -             -      244,259,490   33.66   344,645,915   40.16    434,826,806     40.52              

  เจาหนี้การคา -             -      -               -      -               -       15,393,118      1.43               

  หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 8,354,878    1.96    8,654,621      1.19     9,056,557      1.06      -                 -                 

  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่กําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,178,351    0.28    1,269,965      0.18     684,671         0.08      8,160,000        0.76               

  หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 335,329      0.08    310,440         0.04     180,655         0.02      720,684          0.07               

  คาใชจายคางจาย 10,563,656  2.48    25,601,254     3.53     26,358,461     3.07      38,416,806      3.58               

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 32,768,130  7.68    22,543,913     3.11     23,181,695     2.70      31,124,757      2.90               

  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 3,605,830    0.84    3,344,045      0.46     11,524,249     1.34      20,752,070      1.93               

รวมหนี้สินหมุนเวียน 56,806,175   13.31   305,983,727   42.17   415,632,203   48.43     549,493,832      51.21                 

  หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี- สุทธิ 20,367,904  4.77    11,733,239     1.62     2,823,651      0.33      -                 -                 

  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ 3,379,299    0.79    2,109,334      0.29     369,996         0.04      -                 -                 

  หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ-สุทธิ 256,490      0.06    289,593         0.04     144,686         0.02      114,569          0.01               

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 24,003,693   5.62     14,132,167     1.95     3,338,333       0.39       114,569             0.01                   

รวมหนี้สิน 80,809,868   18.93   320,115,894   44.12   418,970,536   48.82     549,608,401      51.22                 

สวนของผูถือหุน
  ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 70,000,000  16.40   70,000,000     9.65     70,000,000     8.16      70,000,000      6.52               

  สวนเกินมูลคาหุน 134,230,000 31.45   134,230,000   18.50   134,230,000   15.64    134,230,000     12.51              

กําไรสะสม -                 -                 

  สํารองตามกฎหมาย -             -      6,726,962      0.93     7,000,000      0.82      7,000,000        0.65               

  ยังไมไดจัดสรร 141,747,090 64.81   194,522,389   26.81   227,952,188   26.56    312,208,342     29.10              

  รวมสวนของผูถือหุน 345,977,090 81.07   405,479,351   55.88   439,182,188   51.18     523,438,342      48.78                 

  รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 426,786,958 100.00 725,595,245   100.00 858,152,725   100.00   1,073,046,743   100.00               

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน
2547 2548 2549 6 เดือนแรกป 2550

 
 



    
                                                                                                บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 2 หนา 50 

ตารางสรุปงบกาํไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ป 2547-2549 และชวง 6 เดือนแรกของป 2550 
 

รายการ
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

รายไดจากการดําเนินงาน
  รายไดจากการขาย 962,707,666  99.19   1,125,714,059  99.11   1,373,006,434  99.53    1,041,684,687  98.95    

  กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 191,949        0.02    398,361          0.04     342,651          0.02      44,484            0.00      

  รายไดอ่ืน 7,677,279     0.79    9,661,090        0.85     6,085,370        0.44      11,048,521      1.05      

รวมรายได 970,576,894   100.00 1,135,773,510  100.00 1,379,434,455   100.00   1,052,777,692   100.00   
คาใชจายจากการดําเนินงาน
  ตนทุนขาย 649,526,588  66.92   776,719,919    68.39   953,335,712     69.11    764,676,505     72.63    

  คาใชจายในการขายและบรหิาร 122,485,551  12.62   144,317,884    12.71   190,657,189     13.82    126,518,754     12.02    

รวมตนทุนและคาใชจาย 772,012,140   79.54   921,037,803     81.09   1,143,992,901   82.93     891,195,258      84.65     
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 198,564,754   20.46   214,735,707     18.91   235,441,555      17.07     161,582,433      15.35     
  ดอกเบี้ยจาย 4,685,713     0.48    5,205,053        0.46     16,989,850      1.23      11,201,523      1.06      

  ภาษีเงินไดนิติบุคคล 59,339,797    6.11    45,028,393      3.96     44,748,867      3.24      31,124,756      2.96      

  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 134,539,243   13.86   164,502,261     14.48   173,702,837      12.59     119,256,154      11.33     
  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)* 1.13               1.18                  1.24                  0.85                  
  กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (Fully Diluted)* 0.64               0.78                  0.83                  0.57                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 72,319,738 -103,443,513 59,889,486 1,080,310

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -30,570,448 -59,805,426 -43,740,005 -48,058,035

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 43,568,300 129,688,538 -50,771,615 54,079,298

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 85,317,590 -33,560,402 -34,622,134 7,101,573
หมายเหตุ : * คํานวณโดยใชมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาทเพ่ือใชในการเปรียบเทียบ

2547 2548 2549 6 เดือนแรกป 2550
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ สอบทาน
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญป 2547-2549 และชวง 6 เดือนแรกของป 2550 
 

รายการ 2547 2548 2549 6 เดือนแรกป 2550
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 5.89 1.91 1.66 1.57

  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 4.59 0.78 0.56 0.77

  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.88 -0.57 0.17 0.00

  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 9.16 7.63 8.26 7.61

  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 39.32 47.17 43.59 47.30

  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 14.07 3.94 2.40 3.45

  ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 25.58 91.40 150.03 104.35

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
  อัตรากําไรขั้นตน (%) 32.53 31.00 30.57 26.59

  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 20.63 19.08 17.15 15.51

  อัตราสวนกําไรสุทธ ิ(%) 13.86 14.48 12.59 11.33

  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 66.74 43.78 41.13 49.55

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 41.69 28.55 21.94 24.70

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 175.53 152.97 122.69 134.73

  อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 3.01 1.97 1.74 2.18

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.23 0.79 0.95 1.05

  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 29.10 -10.22 7.16 3.88

  อัตราการจายเงินปนผล (%) 78.04 42.55 60.45 58.70

ขอมูลตอหุน
  มูลคาหุนตามบัญชี (บาท)* 2.47 2.90 3.14 3.74

  กําไร (ขาดทุน) สุทธติอหุน* 1.13 1.18 1.24 0.85

  กําไร (ขาดทุน) สุทธติอหุน (Fully Diluted)* 0.64 0.78 0.83 0.57

  เงินปนผลตอหุน* 0.75 0.50 0.75 0.50
หมายเหตุ : * คํานวณโดยใชมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาทเพือ่ใชในการเปรียบเทียบ
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
                12.2.1 การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
 

อุตสาหกรรมการจําหนายถานหินมีแนวโนมการเติบโตที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยหลักสนับสนุนที่สําคัญ 
2 ประการ คือ ประการแรก ถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับนํ้ามันเตาหรือกาซธรรมชาติ ทําใหลูกคาสวน
ใหญเริ่มหันมาพิจารณาการใชถานหินมากขึ้น ประการที่สอง เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ืองทํา
ใหอุตสาหกรรมตางๆมีการผลิตเพ่ิมขึ้น สงผลใหโรงงานอุตสาหกรรมตางๆมีการใชพลังงานเพ่ิมขึ้นตาม โดยบริษัทฯไดรับ
ผลประโยชนโดยตรงจากการที่บริษัทฯมีฐานลูกคาอยูในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ เชน อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ เปนตน  

ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯมีรายไดรวมในป 2547 2548 2549 เทากับ 970.58 1,135.77 และ 1,379.43 ลาน
บาท ตามลําดับ มีอัตราการเพิ่มข้ึนของรายไดเทากับรอยละ 17.02 และ 21.45 ตามลําดับ บริษัทฯมีกําไรสุทธิในป 2547 
2548 และ 2549 เทากับ 134.54, 164.50 และ 173.70 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นรอยละ 22.27 และ 5.59 ตามลําดับ 
เน่ืองจากบริษัทฯเนนทําการตลาดเชิงรุกโดยใชนโยบายในการขยายฐานลูกคาไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็กมากข้ึน โดยอาศัยจุดเดนของถานหินในดานราคาของเชื้อเพลิงที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนๆ 
รวมถึงการที่บริษัทฯใชกลยุทธการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินใหเหมาะสมกับหมอไอน้ําของแตละโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเผาผลาญเชื้อเพลิงสูงสุด  

การประกอบธุรกิจจําหนายถานหินของบริษัทฯเปนธุรกิจที่จําเปนจะตองใชเงินทุนหมุนเวียนเปนจํานวนมาก เริ่ม
ตั้งแตการนําเขาถานหินทางเรือเดินทะเลจํานวน 50,000 – 70,000 ตันตอครั้ง ซ่ึงถือวาเปนปริมาณที่สูง ดังน้ันบริษัทฯจึง
ตองจายคาระวางเรือและคาถานหินเปนจํานวนมากในแตละครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีความจําเปนที่จะตองเก็บสินคา
ใหกับลูกคาที่คลังสินคาเพ่ือใหสามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาไดตลอด 24 ชั่วโมง ตามนโยบายในการใหบริการกับลูกคา 
และสุดทายบริษัทฯยังมีการใหเครดิตกับลูกคาทั่วไปอีกประมาณ 45 วัน ดังนั้นหากบริษัทฯมียอดขายเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ
จะตองการเงินทุนหมุนเวียนมากข้ึน ทําใหบริษัทฯอาจมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบ แตบริษัทฯมีแหลงเงินทุน
ที่พรอมจะใหการสนับสนุน ในปจจุบัน บริษัทฯมีวงเงิน L/C T/R 120 -180 วัน ซ่ึงมีระยะเวลาการจายเงินชําระคาสินคาที่
สอดคลองหรือมากกวาการรับเงินจากลูกคา บริษัทฯจึงมีสภาพคลองที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจตามปกติ  

 
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 

 
ก. รายได  

บริษัทฯมีรายไดจากการขายถานหินในป 2547 2548 และ 2549 เทากับ 962.71 1,125.71 และ 1,373.01 ลาน
บาท ตามลําดับ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดเทากับรอยละ 16.93 และรอยละ 21.97 ตามลําดับ สวนในชวง 6 เดือนแรก
ของป 2549 และในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 มีรายไดจากการขายถานหิน 568.31 และ 1,041.68 ลานบาท ตามลําดับ 
เพิ่มขึ้นรอยละ 83.29 เน่ืองจากบริษัทฯมีฐานลูกคาเพ่ิมมากขึ้นและอุตสาหกรรมภายในประเทศมีการเติบโต สงผลใหมีการ
ใชพลังงานเพ่ิมขึ้นเชนกัน  

บริษัทฯมียอดขายถานหินใหโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญในป 2547 2548 และ 2549 เทากับ 380.71, 164.00 
และ 246.17 ลานบาท ตามลําดับ โดย ในชวง 6 เดือนแรกของป 2549 และ ชวง 6 เดือนแรกของป 2550 บริษัทฯมี
ยอดขายใหกับกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ เทากับ 60.17 และ 357.94 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นรอยละ 494.88 
รายไดของกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเพ่ิมข้ึนมาก เนื่องจากบริษัทประสบความสําเร็จในการประมูลขายถานหิน
ใหกับกลุมลูกคาปูนซีเมนต  
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โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก บริษัทฯมียอดขายถานหินในป 2547 2548 และ 2549 จํานวน 582.18, 
961.71 และ 1,126.83 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 65.19 และรอยละ 17.17 ตามลําดับ โดยในชวง 6 เดือนแรกของป 2549 
และในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 บริษัทฯมียอดขายใหกับกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก เทากับ 466.31
และ 665.54 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นรอยละ 42.72 บริษัทฯมียอดขายซึ่งสอดคลองกับเปาหมายทางดานการตลาดของ
บริษัทฯในการที่จะขยายรายไดและฐานลูกคากลุมน้ี 

ในดานปริมาณการขายถานหิน บริษัทฯมียอดจําหนายถานหินเปรียบเทียบระหวางป 2547 และ 2548 ลดลงรอย
ละ 1.45 แตรายไดรวมในป 2548 ยังคงสูงกวาป 2547 เน่ืองจากราคาขายเฉลี่ยในป 2548 สูงกวาป 2547 จากการที่ป 
2547 มีการขายใหกับลูกคาขนาดใหญสูงถึง 380.71 ลานบาท แตหากเปรียบเทียบในป 2548 และ 2549 ปริมาณการขาย
เพิ่มขึ้นรอยละ 34.55 โดยรายไดแสดงดังตาราง 

 
2547 2548 2549 6 เดือนแรกของป 2550 

โรงงาน 
อุตสาหกรรม 

จํานวน   
 (ลานบาท) รอยละ 

จํานวน    
 (ลานบาท) 

รอยละ  จํานวน    
(ลานบาท) รอยละ 

 จํานวน     
(ลานบาท) รอยละ 

ขนาดใหญ 380.71 39.22 164.00 14.44 246.17 17.85 357.94 34.00 
ขนาดกลางและเล็ก 582.18 59.96 961.71 84.67 1,126.83 81.69 665.54 63.22 

รายไดอ่ืน 7.68 0.82 10.06 0.89 6.43 0.46 29.30 2.78 

รวม 970.57 100.00 1,135.77 100.00 1,379.43 100.00 1,052.78 100.00 
 
ข. ตนทุนขาย  

ตนทุนขายถานหินของบริษัทฯมีองคประกอบหลัก คือ คาถานหินและคาระวางเรือ โดยคาถานหินและคาระวาง
เรือในป 2549 มีสัดสวนตนทุนรวมประมาณรอยละ 93 ของมูลคาการสั่งซ้ือสินคาทั้งหมด โดยในป 2547 2548 และ 2549 
บริษัทฯมีตนทุนขายเทากับ 649.53 776.72 และ 953.34 ลานบาท โดยบริษัทฯมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 32.53, 
31.00 และ 30.57 ซ่ึงมีแนวโนมลดลงเนื่องจากตนทุนสินคา ไดแก ถานหิน คาระวางเรือ และคาขนสงในประเทศมีแนวโนม
ปรับเพ่ิมข้ึน 

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2549 และ 6 เดือนแรกของป 2550 บริษัทฯมีตนทุนขายเทากับ 395.58 และ 764.68 
ลานบาท ตามลําดับ หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 93.30 การเพิ่มขึ้นของตนทุนขายดังกลาวมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามรายไดจากการ
ขายของบริษัทฯในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยบริษัทฯมีอัตรากําไรขั้นตน เทากับ รอยละ 30.39 และ 26.59 ตามลําดับ 
อัตรากําไรข้ันตนลดลงเนื่องจากสาเหตุหลักคือ ชวง 6 เดือนแรกของป 2550 มีสัดสวนรายไดของลูกคาขนาดใหญซ่ึงมี
อัตรากําไรข้ันตนต่ํากวาลูกคาขนาดกลางและเล็กสูงรอยละ 34.00 ในขณะที่ชวง 6 เดือนแรกของป 2549 บริษัทฯมีสัดสวน
รายไดจากลูกคาขนาดใหญนอยกวา นอกจากนี้ ตนทุนสินคาไดปรับเพ่ิมขึ้น โดยเปนผลจากทั้งราคาถานหินและคาระวาง
เรือไดปรับเพ่ิมขึ้นมากในชวงตนป แตคาเงินบาทที่แข็งคาข้ึนไดชวยลดผลกระทบดานตนทุนลง ดังน้ันเม่ือรวมปจจัยดาน
การเพิ่มขึ้นของคาถานหินและคาระวางเรือและการแข็งคาของเงินบาทเขาดวยกัน สงผลใหตนทุนในชวง 6 เดือนแรกของป 
2550 ปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอย 

 อยางไรก็ดี บริษัทฯมีโครงการสรางทาเทียบเรือและคลังสินคาที่ตําบลสวนสม ซ่ึงจะสามารถชวยลดตนทุนลง 
รวมถึงนโยบายในการเชาเรือโปะเพ่ิมข้ึนเพ่ือมาดําเนินการเองบางสวน ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทฯมีตนทุนสินคาลดลง 
รายละเอียดอางอิงไดจากหัวขอโครงการในอนาคต 
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ค. คาใชจายในการขายและบริหาร 
บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2547 2548 2549 เทากับ 122.49, 144.32 และ 190.66 ลานบาท 

ตามลําดับ ซึ่งเพ่ิมขึ้นรอยละ 17.82 หรือรอยละ 32.11 ตามลําดับ ทั้งน้ี ในป 2547 2548 2549 บริษัทฯมีสัดสวนของ
คาใชจายในการขายและบริหารคิดเปนรอยละ 12.62, 12.71 และ 13.82 ของรายไดรวม ตามลําดับ สัดสวนคาใชจายในการ
ขายและบริหารตอรายไดรวมในป 2548 และ 2549 มีแนวโนมปรับเพ่ิมขึ้นจากป 2547 เน่ืองจากเดือนกรกฎาคม 2548 
รัฐบาลประกาศลอยตัวราคาน้ํามันดีเซล ซ่ึงนํ้ามันดีเซลเปนคาใชจายหลักในสวนของคาใชจายในการขายและบริหาร โดย
ในป 2548 บริษัทฯไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ทยอยปรับราคาขึ้นในชวงครึ่งปหลัง และในป 2549 บริษัทฯไดรับ
ผลกระทบเต็มป ในขณะที่คาใชจายอ่ืนๆ เชน คาใชจายดานบุคลากร คาใชจายในการขาย คาใชจายในการดําเนินงาน ปรับ
เพ่ิมข้ึนเชนกันแตมีผลกระทบนอยกวาผลกระทบดานราคาน้ํามันดีเซล โดยใน ป 2549 คาใชจายในการขายและบริหาร 
ประกอบดวย คาขนสง คาใชจายในการขาย คาใชจายในการดําเนินงาน และคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร จํานวน 43.02, 
36.78, 51.99 และ 58.87 ลานบาท ตามลําดับ 

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2549 และในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและบริหาร
เทากับ 82.40 และ 126.52 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 53.55 โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.41 และ 12.02 ของรายไดรวม 
ตามลําดับ บริษัทฯมีสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 ที่ลดลงเนื่องจากบริษัทฯมี
สัดสวนรายไดในการขายใหกับลูกคาขนาดใหญสูงขึ้น โดยคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดของลูกคาขนาดใหญจะ
ต่ํากวาของลูกคาขนาดกลางและขนาดเล็ก 

อยางไรก็ดี บริษัทฯมีนโยบายที่จะซื้อรถบรรทุกเพ่ือดําเนินการขนสงเองเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงจะชวยใหสามารถลด
คาใชจายดานการขนสงลงได รายละเอียดอางอิงไดจากหัวขอโครงการในอนาคต 

นอกจากนี้ บริษัทฯมีดอกเบี้ยจายในป 2547 2548 และ 2549 เทากับ 4.69, 5.21 และ 16.99 ลานบาท 
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.48 0.46 และ 1.23 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยดอกเบี้ยจายที่เพ่ิมขึ้นมากในป 2549 
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูในป 2549 มีการปรับเพ่ิมข้ึนจากป 2548 และบริษัทฯมีการใชวงเงินกูระยะส้ันในการนําเขา 
(T/R) เพ่ิมขึ้น ในการเก็บถานหินเพ่ิมเพ่ือใหมีความมั่นคงดานการดําเนินงาน ในขณะที่ชวง 6 เดือนแรกของป 2549 และ
ชวง 6 เดือนแรกของป 2550 บริษัทฯมีดอกเบี้ยจายเทากับ 7.12 และ 11.20 ลานบาท ตามลําดับ หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 
57.39 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯใชวงเงินกูระยะสั้นเพ่ือใชในการจัดเก็บถานหินเพ่ิมความมั่นคงในการ
ดําเนินงานตามที่กลาวขางตนเชนกัน 

  
ง. กําไร 

บริษัทฯมีกําไรสุทธิในป 2547 2548 และ 2549 เทากับ 134.54, 164.50 และ 173.70 ลานบาท ตามลําดับ โดย
บริษัทฯมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 13.86 14.48 และ 12.59 ตามลําดับ ในป 2548 บริษัทฯมีอัตรากําไรสุทธิดีขึ้นเม่ือ
เปรียบเทียบกับป 2547 เนื่องจากบริษัทฯไดรับสิทธิประโยชนในการจายภาษีเหลือรอยละ 20 จากเดิมในป 2547 บริษัทฯ
ตองจายภาษีในอัตรารอยละ 30 จากสิทธิประโยชนในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ อยางไรก็ดี ในป 
2549 บริษัทฯมีภาระจายดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีการกูยืมเงินเพ่ิมขึ้นจากการเก็บถานหินไวเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับ
อัตราดอกเบี้ยที่ทยอยปรับเพ่ิมขึ้นดวย สงผลใหอัตรากําไรสุทธิในป 2549 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับป 2548  

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2549 และ ในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 บริษัทฯมีกําไรสุทธิเทากับ 69.13 และ 
119.26 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 72.50 เนื่องจากบริษัทฯมีการจําหนายถานหินเพ่ิมมากขึ้น บริษัทฯมีอัตรากําไรสุทธิ
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2549 และในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 เทากับรอยละ 12.09 และ 11.33 ตามลําดับ ลดลง
เนื่องจากผลกระทบของอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลงตามที่กลาวขางตน 
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จ. อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน 
 อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนในป 2547 2548 และ 2549 มีคาเทากับรอยละ 66.74 43.78 และ 41.13 
ตามลําดับ (คาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน คํานวณจากสวนของผูถือหุนเฉล่ีย 2 ป) ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนผูถือหุนในป 
2547 มีคาสูงมาก เน่ืองจากในป 2546 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนคอนขางต่ํา เน่ืองจากเพ่ิงผานการปรับโครงสรางหนี้ และ
ในป 2548 และ 2549 จะแสดงอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนในระดับที่แทจริง ซ่ึงลดลงจากป 2547 เน่ืองจากในป 2547 
บริษัทฯมีการเพิ่มทุนเพ่ือเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ โดยในป 2548 และ 2549 บริษัทฯมีผลตอบแทนของ
ผูถือหุนในระดับที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนๆ เน่ืองจากบริษัทฯมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
ในชวงไตรมาส 2 ป 2550 บริษัทฯมีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 49.55 เน่ืองจากบริษัทฯมีกําไรเติบโต
เพิ่มสูงข้ึนมากกวาสวนของผูถือหุน 
 บริษัทฯสามารถจายปนผลไดอยางตอเนื่องตามนโยบายที่บริษัทฯตั้งไว โดยในป 2547 และ 2548 บริษัทฯ
จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.50 บาท (ราคาพาร 1.00 บาท) และ 1.00 บาท (ราคาพาร 1.00 บาท) หรือคิดเปนรอยละ 
78.04 และ 42.55 ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ และในป 2549 บริษัทฯไดจายเงินปนผลเปนจํานวนทั้งสิ้น 1.50 บาทตอหุน 
(ราคาพาร 1.00 บาท) หรือคิดเปนรอยละ 60.45 ของกําไรสุทธิ โดยบริษัทฯไดแบงจายเงินปนผลออกเปน 2 งวด ไดแก 
การจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการในชวง 9 เดือนแรกของป 2549 จํานวน 1 บาทตอหุน (ราคาพาร 1.00 
บาท) และจายปนผลในงวดส้ินปอีก 0.50 บาทตอหุน (ราคาพาร 1.00 บาท) สวนในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 บริษัท
จายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.50 บาท (ราคาพาร 0.50 บาท) หรือคิดเปนรอยละ 58.70 ของกําไรสุทธิ 
 

12.2.2 การวิเคราะหฐานะการเงิน 
 
สินทรัพย 

สินทรัพยของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2547 2548 2549 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีมูลคาเทากับ 426.79, 
725.60, 858.15 และ 1,073.05 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยของบริษัทฯประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนเปนสวน
ใหญ โดย ณ ส้ินป 2547 2548 2549 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีมูลคาเทากับ 334.57, 585.92, 691.35 และ 
862.41 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 75.13, 17.99 และ 24.74 ตามลําดับ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 78.39, 80.75, 80.56 และ 
80.37 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ สินทรัพยหมุนเวียนมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯมียอดขายเพิ่มข้ึน สงผลให
มีลูกหนี้การคาเพ่ิมมากขึ้น และมีสินคาคงเหลือเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากบริษัทมีนโยบายในการเก็บถานหินไวที่คลังสินคาเพิ่ม
มากข้ึนเพ่ือใหมีความมั่นคงในการจัดสงถานหินใหกับลูกคาไดในระยะยาว 

 สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ สิ้นป 2547 2548 2549 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีมูลคาเทากับ 92.22, 
139.68, 166.80 และ 210.63 ลานบาท ตามลําดับ หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 51.46, 19.42 และ 26.28 ตามลําดับ ซ่ึงสินทรัพยไม
หมุนเวียนของบริษัทมีแนวโนมตามการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิเปนสําคัญ โดยสินทรัพยไมหมุนเวียนหลัก 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ไดแก ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 196.75 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2549 ซ่ึงมี
จํานวน 156.44 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 25.77 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการกอสรางคลังสินคาและทาเทียบเรือที่ตําบล
สวนสม จังหวัดสมุทราสาครเปนสําคัญ สําหรับเงินฝากที่ติดภาระค้ําประกันของบริษัทฯ ไดแก เงินสดค้ําประกันในการขอ
ใชวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) กับธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงลดลง เนื่องจากในป 2548 บริษัทฯมีฐานะการเงินที่ดีขึ้น สงผลใหมีความนาเช่ือถือเพ่ิมขึ้นจากธนาคาร
พาณิชย ดังน้ัน บริษัทฯจึงไมมีความจําเปนตองใชเงินสดค้ําประกันวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) 
ตอไป 
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คุณภาพของสินทรัพย 
ลูกหนีก้ารคา-สุทธิ 
บริษัทฯมีลูกหนี้การคา-สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2547 2548 2549 และ ณ 30 มิถุนายน 2550 เทากับ 141.79, 

152.38, 180.13 และ 367.29 ลานบาท ตามลําดับ หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.47, 18.21 และ 103.90 ตามลําดับ โดยมูลคา
ลูกหนี้การคา-สุทธิของบริษัทฯที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯมีการขยายตลาดถานหินในกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมายอยางตอเน่ือง โดยบริษัทฯมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียในป 2547 2548 2549 และ ในชวง 6 เดือนแรก
ของป 2550 ประมาณ 39 47 44 และ 47 วัน ตามลําดับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯมีลูกหนี้จากลูกคาขนาดใหญ
คงคางซึ่งยังไมไดรับชําระดังจะเห็นไดจากลูกหนี้อายุไมเกิน 3 เดือน ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจาก 171.63 ลานบาท เปน 357.82 ลาน
บาท ซ่ึงถือวาเปนปกติของธุรกิจที่มียอดขายเติบโตเพ่ิมขึ้นในระดับสูง โดยบริษัทฯมีนโยบายระยะเวลาการชําระคาสินคา 
45 วัน  

ในป 2547 2548 2549 และในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 บริษัทฯไมมีการตั้งสํารองหนี้สูญเพ่ิมเติม ทั้งนี้ 
บริษัทฯมีนโยบายในการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเมื่อลูกหนี้การคามีอายุมากกวา 12 เดือนขึ้นไปและพิจารณา
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาดวย 

บริษัทฯมีหนี้เสียจํานวนนอยมากเนื่องจากบริษัทฯทําการตรวจสอบฐานะการเงินของลูกคากอนใหสินเช่ือและให
สินเชื่อกับบริษัทฯที่เคยทําการคาจนบริษัทฯมีความเชื่อถือแลวเทานั้น และขอสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ถานหิน
เปรียบเสมือนสินคาทางดานสาธารณูปโภค เชนเดียวกับน้ําและไฟฟาที่มีความจําเปนมากในกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม ดังนั้นลูกคาจึงมีความจําเปนที่จะตองจายชําระหนี้ใหกับบริษัทฯกอนสินคาประเภทอื่นๆ โดยมีรายละเอียด
ของอายุลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 แสดงดังตาราง  

 
31 ธันวาคม 2549 30 มิถุนายน 2550 รายละเอียดลกูหน้ี 
จํานวนเงิน (บาท) จํานวนเงิน (บาท) 

เช็ครับลงวันที่ลวงหนา 7,539,201.03 8,236,025.28 
ไมเกนิ 3 เดือน 171,628,797.95 357,819,616.70 

มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 437,706.11 1,229,602.15 
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน 523,285.35 2,204.20 

มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 7,304.18 7,304.18 
หกั คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,304.18) (7,304.18) 
ลูกหน้ีการคา-สทุธ ิ 180,128,990.44 359,058,727.23 

 
สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ
บริษัทฯมีสินคาคงเหลือ-สุทธิ ณ ส้ินป 2547 2548 2549 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เทากับ 54.36, 

340.05, 454.53 และ 432.08 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยในป 2547 2548 และ 2549 
ประมาณ 26, 91, 150 และ 104 วัน ตามลําดับ โดยในป 2547 บริษัทฯมีนโยบายการเก็บสินคาคงคลังประมาณ 30 วัน 
อยางไรก็ตาม ในป 2548 บริษัทฯมีการเปลี่ยนนโยบายในการเก็บถานหินเพ่ิมจาก 30 วัน เปน 90 วัน เพ่ือใหม่ันใจวา
บริษัทฯสามารถจัดสงถานหินใหกับลูกคาอยางเพียงพอจากการที่บริษัทฯมีจํานวนลูกคาเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม นโยบาย
การสํารองสินคาคงคลังเพ่ิมข้ึนสงผลใหบริษัทฯมีดอกเบี้ยจายเพ่ิมขึ้น โดยการกูยืมเงินระยะส้ันจากธนาคารพาณิชย ซ่ึง
บริษัทฯไดตระหนักถึงปจจัยดังกลาวแลว  

บริษัทฯมีนโยบายในการตั้งสํารองสินคาสูญหายรอยละ 0.50 ของสินคาที่จัดสงมา โดยการตั้งสํารองนี้เสมือนเปน
คาเผื่อในการที่ถานหินจะมีการตกหลนจากการขนสงหรือมีสาเหตุจากการจัดกองถานหิน และเมื่อสิ้นงวดบัญชีบริษัทฯจะ
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ทําการตรวจสอบปริมาณถานหินที่มีอยูโดยจางผูเช่ียวชาญทางดานนี้โดยเฉพาะ คือ บริษัท Associated Marine 
Surveyors (Thailand) Ltd. และ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือนําไปเปรียบเทียบกับยอดที่ตั้งสํารองไวและ
ปรับตนทุนขายเพื่อใหไดคาตนทุนขายที่ถูกตองมากขึ้น และบริษัทฯมีนโยบายที่จะปรับตนทุนขายตามวิธีตามที่กลาว
ขางตนเปนรายไตรมาส โดยเริ่มตั้งแตไตรมาส 1 ป 2547 เปนตนไป เพื่อใหตนทุนขายของบริษัทฯมีความสม่ําเสมอ 

สินทรัพยอ่ืน  
บริษัทฯไดบันทึกการดอยคาของที่ดินซ่ึงเปนสินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงานเปนที่ดินจํานวน 3 แปลง จํานวนพืน้ที ่

22 ไร 2 งาน 30 ตารางวา ราคาทุนจํานวน 4.72 ลานบาท ตั้งอยูที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งไดมาตั้งแตป 2541 โดยที่ดินบริเวณนี้
เปนที่ดินซ่ึงมีที่ดินแปลงอ่ืนลอมทําใหไมมีทางเขาออกสูถนนสาธารณะ โดยบริษัทฯไดใหบริษัท ชาเตอร เชอรเวเยอรส 
(ประเทศไทย) จํากัด เปนผูประเมินราคาที่ดินดังกลาวเม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 โดยมีราคาประเมินเปนจํานวน 2.71 
ลานบาท ดังน้ันบริษัทฯไดบันทึกการดอยคาของที่ดินในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนจาํนวน 
2.02 ลานบาท ปจจุบัน บริษัทฯคาดวาจะไมไดใชประโยชนจากที่ดินน้ี จึงมีนโยบายในการขายที่ดินทั้ง 3 แปลง  

 
สภาพคลอง 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
ในป 2547 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานเทากับ 72.32 ลานบาท โดยกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานเปนบวกเนื่องจากบริษัทฯไดรับกระแสเงินสดจากการเพิ่มข้ึนของกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 142.65 ลานบาท ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายเพ่ิมขึ้น 22.81 ลานบาท และคาเสื่อม
ราคาจํานวน 8.95 ลานบาท ในขณะที่กระแสเงินสดจากการดําเนินงานลดลงเนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้การคาเพ่ิมขึ้น 74.89 
ลานบาท เงินคาจายสินคาลวงหนา 17.82 ลานบาท และมีการเพิ่มขึ้นของสินคาคงคลัง 16.40 ลานบาท  

ในป 2548 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน 103.44 ลานบาท ในขณะที่บริษัทฯมีกําไร
สุทธิ 164.50 ลานบาท กระแสเงินสดในการดําเนินงานติดลบเนื่องจากสาเหตุหลักคือ บริษัทฯมีสินคาคงคลังเพ่ิมสูงมากขึ้น 
285.70 ลานบาท จากการปรับนโยบายการเก็บสินคาคงคลังที่ไดกลาวไปในหัวขอขางตน และสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน
เพิ่มขึ้น 12.84 ลานบาท  

ในป 2549 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 59.89 ลานบาท ในขณะที่บริษัทฯมีกําไรสุทธิ 
173.70 ลานบาท บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานต่ํากวากําไรสุทธิ เนื่องจากสาเหตุหลัก คือ บริษัทฯมีสินคา
คงเหลือเพ่ิมข้ึนเทากับ 114.47 ลานบาท และลูกหนี้การคาเพ่ิมข้ึนเทากับ 27.75 ลานบาท จากนโยบายในการเพิ่มสินคาคง
คลังและการขยายตัวของธุรกิจตามที่ไดกลาวไปแลวในหัวขอทรัพยสิน 

ในชวง 6 เดือนแรกของ ป 2550 บริษัทฯไดกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1.08 ลานบาท ในขณะที่
บริษัทฯมีกําไรสุทธิ 119.26 ลานบาท บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานต่ํากวากําไรสุทธิ เน่ืองจากสาเหตุหลัก คือ 
บริษัทฯมีลูกหนี้การคาเพ่ิมขึ้นเทากับ 187.16 ลานบาท จากสินคาที่ขายใหกับกลุมลูกคาขนาดใหญซ่ึงยังไมไดรับชําระ ซึ่ง
เปนไปตามการขยายตัวของธุรกิจตามที่ไดกลาวไปแลวในหัวขอทรัพยสิน 

กระแสเงินสดจากการลงทนุ 
ในป 2547 บริษัทฯมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเทากับ 30.57 ลานบาท โดยมีรายการหลัก คือ การ

ซ้ือสินทรัพยถาวรเพ่ิมข้ึน 22.98 ลานบาท และเงินฝากที่ติดภาระค้ําประกันเพ่ิมขึ้น 8.35 ลานบาท ในป 2548 บริษัทฯมี
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเทากับ 59.81 ลานบาท โดยมีรายการหลัก คือ การซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มข้ึน 
101.59 ลานบาท โดยเปนการซื้อที่ดินเพ่ือสรางทาเทียบเรือและคลังสินคาที่ตําบลสวนสมจํานวน 80.29 ลานบาท และเงิน
ฝากที่ติดภาระค้ําประกันลดลง 43.70 ลานบาท ในป 2549 บริษัทฯมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทนุสทุธเิทากบั 43.74  
ลานบาท โดยมีรายการหลัก คือ การซื้อสินทรัพยถาวรเพ่ิมข้ึน 43.90 ลานบาท โดยรายการหลัก ไดแก การซื้ออุปกรณ
เครื่องจักร จํานวน 25.46 ลานบาท และงานกอสรางคลังสินคาที่ตําบลสวนสม 11.65 ลานบาท และในชวง 6 เดือนแรกของ 
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ป 2550 บริษัทฯมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเทากับ 48.06 ลานบาท โดยมีรายการหลัก คือ การซื้อสินทรัพย
ถาวรเพิ่มขึ้น 48.25  ลานบาท  

กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน 
ในป 2547 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 43.57 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯไดรับเงิน

คาหุนเพ่ิมทุนจํานวน 154.23 ลานบาท แตบริษัทฯจายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน
76.22 ลานบาท และจายชําระเงินกูกรรมการและเงินกูระยะยาวจํานวน 17.60 และ 10.92 ลานบาท ตามลําดับ สวนป 
2548 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 129.69 ลานบาท โดยบริษัทฯมีเงินเบิกบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 244.56 ลานบาท แตมีการจายเงินปนผล 105 ลานบาท ในป 2549 บริษัทฯมีกระแส
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 50.77 ลานบาท โดยบริษัทฯจายเงินปนผลจํานวน 140.00 ลานบาท และเงินเบิก
บัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 100.34 ลานบาท และในชวง 6 เดือนแรกของ บริษัทฯมีกระแสเงิน
สดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 54.08 ลานบาท โดยมีรายการหลัก ไดแก บริษัทฯมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะ
ส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 93.24 ลานบาท แตมีการจายเงินปนผลจํานวน 35.00 ลานบาท 
 

อัตราสวนสภาพคลอง 
ณ ส้ินป 2547 2548 2549 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 5.89, 1.91, 

1.66 และ 1.57 เทา ตามลําดับ และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 4.59, 0.78, 0.56 และ 0.77 เทา ตามลําดับ 
บริษัทฯมีสภาพคลองอยูในเกณฑที่ดี อยางไรก็ตาม ในป 2548 บริษัทฯมีสภาพคลองปรับลดลงมาก เน่ืองจากในป 2548 
บริษัทไดกูวงเงินนําเขาระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยเพ่ิมข้ึน สงผลใหหน้ีสินระยะสั้นเพ่ิมสูงข้ึน และอัตราสวนสภาพคลอง
หมุนเร็วมีคาต่ํากวาอัตราสวนสภาพคลองคอนขางมาก เนื่องจากสินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯเปนสินคาคงคลัง อยางไรก็
ดี ถานหินของบริษัทฯไมมีการเสื่อมคาเหมือนเชนสินคาเทคโนโลยีที่อาจจะลาสมัยหรือสินคาประเภทอาหารที่อาจจะ
หมดอายุ ดังนั้น บริษัทฯจึงไมมีความจําเปนตองตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพในประเด็นนี้  

ธุรกิจของบริษัทฯมีความตองการเงินทุนหมุนเวียนสูง เน่ืองจากบริษัทฯตองจายคาระวางเรือและคาถานหินเปน
จํานวนมากในการนําเขาแตละครั้ง การเก็บสินคาที่คลังสินคา และการใหเครดิตกับลูกคาอีกประมาณ 45 วัน นอกจากนี้
บริษัทฯไมมีกระแสเงินสดรับในการดําเนินงานจากเจาหนี้การคาที่เพิ่มข้ึน โดยบริษัทฯมีวงเงิน L/C T/R 120 – 180 วัน ซึ่ง
มีระยะเวลาการจายเงินชําระคาสินคาที่สอดคลองหรือมากกวาการรับเงินจากลูกคา บริษัทฯจึงมีสภาพคลองที่เพียงพอใน
การดําเนินธุรกิจตามปกติ  

 
แหลงที่มาของเงินทุน 

(1) หน้ีสนิ 
บริษัทฯมีหน้ีสินสวนใหญเปนหน้ีสินระยะส้ัน โดยบริษัทฯมีหนี้สินระยะสั้น คือ เงินกูยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 

(วงเงิน L/C T/R ) ณ สิ้นป 2548 2549 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เทากับ 244.26, 344.65 และ 434.83 ลานบาท 
ตามลําดับ โดยในป 2548 บริษัทฯมีเงินกูยืมระยะส้ันกับสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้นจากป 2547 ที่บริษัทฯไมมีหนี้ระยะสั้นเลย 
เนื่องจากบริษัทฯไดนําเงินสดจากการขายชําระหุนเพ่ิมทุนซึ่งยังไมไดนําไปลงทุนในโครงการอนาคตไปใชในการชําระหนี้
ระยะส้ันกอนเพ่ือเปนการลดดอกเบ้ียจายลง ซึ่งเปนการบริหารเงิน โดยบริษัทฯจะไดรับผลประโยชนมากกวาที่จะฝากเงินที่
ไดจากการระดมทุนในธนาคารซึ่งไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ํามาก และในป 2548 บริษัทฯไดถอนการชําระหน้ีเงินกูระยะสั้น
เพ่ือนําไปลงทุนในที่ดินและอุปกรณที่คลังสินคาตําบลสวนสม สงผลใหบริษัทฯแสดงตัวเลขเงินกูยืมระยะสั้นเพ่ิมขึ้น โดย
ภาระหนี้สินระยะสั้นนี้เปนหนี้วงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) กับธนาคารพาณิชย จากการที่บริษัทฯมี
ถานหินในคลังสินคาเพ่ิมมากข้ึน และมีลูกหนี้การคาเพ่ิมขึ้นจากรายไดที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ 
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สําหรับหน้ีสินระยะยาว ไดแก หน้ีสินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ณ สิ้นป 2547 2548 2549 เทากับ 28.72, 
20.39, 11.88 ลานบาท ตามลําดับ และเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯไดจายชําระหน้ีสินตามสัญญาปรับโครงสราง
หน้ีทั้งหมดแลว และไดเปล่ียนมาเปนการกูเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 11.00 ลานบาทแทน ระยะเวลาชาํระหนี ้
2 ป เพ่ือลดภาระดอกเบี้ยจาย  

(2)  สวนของผูถอืหุน 
บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน ณ ส้ินป 2547 2548 2549 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เทากับ 345.98, 405.48, 

439.18 และ 523.44 ลานบาท ตามลําดับ โดยในเดือนมกราคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 และ 2/2547 
ไดมีมติใหบริษัทฯทําการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาท เปน 70 ลานบาท เพ่ือนํา
หุนเพ่ิมทุนจํานวน 20 ลานหุนเสนอขายใหกับประชาชน โดยเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปน หุนละ 
1 บาท  

บริษัทฯไดขายหุนเพ่ิมทุนใหประชาชนในราคาหุนละ 7.95 บาท และไดรับเงินเพ่ิมทุนทั้งส้ิน 159 ลานบาท และ
สงผลใหบริษัทฯมีสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 134.23 ลานบาท   

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 มีมติใหเปล่ียนมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 1.00 บาท เปน 0.50 บาท และเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนจาก 70 ลานบาทเปน 105 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 70 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 
บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 70 ลานหุน 

บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ โดยในป 2547 2548 และ 2549 บริษัทฯได
จายเงินปนผลหุนละ 1.50, 1.00 และ 1.50 บาท ตามลําดับ (ราคาพาร 1.00 บาท) คิดเปนรอยละ 78.04, 42.55 และ 60.45 
ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ สวนในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 บริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.50 บาท 
(ราคาพาร 0.50 บาท) หรือคิดเปนรอยละ 58.70 ของกําไรสุทธ ิ

(3) ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 
เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน ณ สิ้นป 2547 2548 2549 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550  

พบวาบริษัทฯมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของของผูถือหุนเทากับ 0.23, 0.79, 0.95 และ 1.05 เทา ตามลําดับ อัตราสวนน้ีมี
คาปรับเพ่ิมขึ้น แตอยูในระดับที่สามารถควบคุมความเส่ียงทางการเงินได เน่ืองจากสาเหตุหลัก คือบริษัทฯกูยืมหน้ีระยะส้ัน
เพ่ือนําเขาถานหินสําหรับเปนสินคาคงคลังและเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจซ่ึงมีลูกหนี้การคาเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ 
อัตราสวนหนี้สินตอทุนอาจจะเพิ่มข้ึนอีก จากการที่บริษัทฯมีโครงการกอสรางทาเรือและคลังสินคาที่ตําบลสวนสม ซ่ึงได
เจรจาขอกูเงินจากธนาคารพาณิชยแลวในวงเงินประมาณ 200 ลานบาท ดังน้ัน บริษัทฯจึงมีความจําเปนที่จะตองเพ่ิมทุน
เพ่ือใหสามารถดําเนินโครงการในอนาคตตางๆไดโดยมีโครงสรางทางการเงินในระดับที่เหมาะสม ซ่ึงการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิในการซื้อหุนสามัญเปนวิธีที่เหมาะสมมากที่สุด เพ่ือลดผลกระทบจาก dilution effect และจะสงผลใหอัตราสวน
หน้ีสินตอทุนทยอยปรับลดลงในอนาคตหากมีการแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญเขามา 
 
คาตอบแทนผูสอบบัญช ี
 บริษัทฯจายคาตอบแทนใหผูสอบบัญชีในรอบบัญชีป 2549 และในชวง 6 เดือนแรกของป 2550 จํานวน 380,000 
บาท และ 257,000 บาท ตามลําดับ โดยบริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอื่นที่ไมใชคาสอบบัญชี 
 
               12.2.3 ปจจัยและอทิธพิลที่อาจมผีลตอการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 1. บริษัทฯมีโครงการกอสรางทาเทียบเรือและคลังสินคาที่ตําบลสวนสม โดยมีวงเงินกูกับธนาคารพาณิชยแหง
หน่ึงจํานวน 200 ลานบาท ซ่ึงคาดวาโครงการจะแลวเสร็จภายในป 2550 ดังนั้นหากโครงการนี้แลวเสร็จ บริษัทฯคาดวาจะ
มีสัดสวนของเงินกูเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเพิ่มข้ึน แตคาดวาจะไมเกิน 1.50 เทา  



    
                                                                                                บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 

สวนที่ 2 หนา 60 

 2. ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 70,000,000 หนวย ถูกใชสิทธิทั้งหมด จะสงผลใหจํานวนหุนเพ่ิมข้ึนจาก 
140,000,000 หุน เปน 210,000,000 หุน สงผลใหกําไรสุทธิตอหุนปรับลดลงรอยละ 33.33 
 3. ในป 2550 บริษัทฯไดเริ่มดําเนินงานบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัท ไดแก บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด บริษัท 
ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด และบริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด ซึ่งบริษัทฯคาดวาจะชวยเสริมรายไดและลดตนทุนการ
ดําเนินงานลงได ซ่ึงจะชวยใหบริษัทฯสามารถเติบโตไดตอไปในอนาคต 
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13.  ขอมูลอ่ืนทีเ่กี่ยวของ 
 
 - ไมม-ี  
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สวนที ่3 
รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซ้ือหุนสามัญของ 

บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ใหแกผูถือหุนเดิม  
 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ใหแกผูถือหุนเดิม 
(ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ออกโดย บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (บริษัท/ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ) 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 70,000,000 หนวย จํานวนหุนรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 70,000,000 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามมติที่ประชุมผู
ถือหุนสามัญประจําปครั้งที่ 1/2550 วันที่ 30 มีนาคม 2550 
 

 1.  รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 70,000,000 หนวย โดย

จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายช่ือปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดย
ไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 2 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอ
ขายดังตอไปนี้ 

1.1 ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 
ประเภท   :   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 1 (UMS-W1) 
ชนิด :   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือได 
อายุของใบสาํคัญแสดง
สิทธิ 

:   3 ป นับต้ังแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 
 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ :   70,000,000 หนวย  
วันที่ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

:   วันที่ 6 พฤศจิกายน  2550 

ราคาเสนอขายตอหนวย :   หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท) 
วิธีการเสนอขาย   :   เปนการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 หนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษใหปดเศษทิ้ง) ที่มีรายช่ือปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 

จํานวนหุนสามญัที่สํารอง
เพื่อการใชสทิธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

:   70,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 
จํานวน 140,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2550 

อัตราการใชสทิธิ :   ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใชสทิธิ :   ราคาหุนละ 8.50 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใชสิทธิ :   ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการสุดทาย
ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแตละป ตลอดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 
2550 และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายจะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ
ครบ 3 ป ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 และในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิ
ครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
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สุดทายดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ดังกลาว โดยระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายจะตองไมนอยกวา 
15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว 

ตลาดรองของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

:   บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 

ตลาดรองของหุนสามัญที่
เกิดจากการใชสิทธิ 

:   บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย
ในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ผลกระทบตอผูถือหุน :   เนื่องจากเปนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ดังนั้นจึง
ไมมีผลกระทบตอผูถือหุน อยางไรก็ตาม หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวนจะมีผลกระทบตอผูถือ
หุนเดิมดังนี้  

       1.     ดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 
            ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนในดานการลดลงของสัดสวนการถือหุนเทากับรอยละ 

33.33 
        2.     ดานการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) 

ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนในดานการลดลงของสวนแบงกําไรเทากับรอยละ  
33.33 

        3.     ดานการลดลงของราคา (Price Dilution) 
เนื่องจากราคาใชสิทธิสูงกวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในชวง 15 วันทําการ
กอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบดานการลดลง
ของราคา (Price Dilution) 

 
1.2 การใชสิทธิและเง่ือนไขการใชสิทธิ 

1.2.1  วันกําหนดการใชสิทธิ 
วันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ทั้งนี้ วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 2550 และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายจะตรงกับ
วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 และในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทายตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอน
หนาวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว 

 

1.2.2  ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความจํานงในการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใช
สิทธิในแตละครั้ง (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ”) ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทาย
กําหนดใหมีระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายภายใน 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย”) 

บริษัทจะไมมีการปดสมุดทะเบียนเพ่ือพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนในกรณีการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย จะมีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน กอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และ
ตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน (ใน
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กรณีที่วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยใหเล่ือนวัน
ปดสมุดทะเบียนเปนวันทําการกอนหนา) 

การแจงขาวเกี่ยวกับการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาที่จะซื้อหุนสามัญ ระยะเวลาการใชสิทธิ และ
ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ บริษัทจะแจงรายละเอียดดังกลาวอยางนอย 5 วันทําการกอนระยะเวลา
การแจงความจํานงในการใชสิทธิในแตละครั้ง ในระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET SMART / ELCID) 
สําหรับวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะสงรายละเอียดดังกลาวใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปดสมุดทะเบียนครั้งสุดทายทางไปรษณียลงทะเบียนดวย 

 
1.2.3  นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั 

62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ช้ัน 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 0-2359-1200-1 

โทรสาร  0-2359-1259 

Website: www.tsd.co.th 

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งใน
สมุดทะเบียนจะตองประกอบดวย ช่ือและนามสกุล สัญชาติและที่อยูของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ 
ที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะกําหนด ในกรณีขอมูลไมตรงกัน จะถือวาขอมูลที่ปรากฎอยู
ในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูลที่ถูกตอง ดังนั้น ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ในการแจงขอ
เปล่ียนแปลง หรือแกไขขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิตอนายทะเบียน
โดยตรง 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวผานทางระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย 
(SET SMART / ELCID) โดยเร็ว และแจงใหสํานักงาน กลต. ภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดําเนินการจัดสงการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนดวย 

 

1.2.4  สถานทีต่ิดตอในการใชสิทธิ 
บริษัท ยนูิค ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

       36/83 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร ช้ัน 24 และ 29 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

     โทรศัพท (66) 2 664-1701-8 
 โทรสาร (66) 2 259-2467, (66) 2 664-1700 
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1.2.5  ข้ันตอนการใชสิทธิ 

ข้ันตอนการใชสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูในระบบใบหุน และระบบไรใบหุน (Scripless System) 
จะมีความแตกตางตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

•    ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูในระบบใบหุน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช
ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหลักฐานในการแจงความจํานงในการใชสิทธิไดทันที 

•  ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูในระบบไรใบหุน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความ
ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอใหถอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยยื่นตอ
บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของตน และบริษัท
หลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
เพ่ือขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนําไปใชเปน
หลักฐานประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตอไป 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงใน
การใชสิทธิ โดยดําเนินการและสงเอกสารใหแกบริษัทตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ 1.2.4 ดังตอไปนี้  

1) แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและ
ครบถวนทุกรายการพรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถ
ขอรับแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทได ณ สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ 
ในชวงระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิหรือระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย 

2) ชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญโดยผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตองชําระเปนเช็ค ดราฟท ต๋ัวแลกเงินธนาคาร 
หรือคําสั่งจายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บไดในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการนับจากวัน
กําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง และขีดครอมสั่งจาย “บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส” เลขที่บัญชี 054-3-
00245-6 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ของธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สาขายอยจีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ เพลส (บริษัทขอสงวนสิทธิไมรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเปนเงินสด) ทั้งนี้ การใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อ บริษัทไดเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลวเทานั้น หากเรียก
เก็บเงินไมไดดวยเหตุใดๆ ที่มิไดเกิดจากบริษัท ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา ยกเลิก 
และบริษัทตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะนําสงใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ย
ไมวาในกรณีใดๆ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถยื่นความจํานงขอใชสิทธิใหมไดในวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งตอไป เวนแตเปนการยกเลิกการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป  

3) หลักฐานประกอบการจองซือ้ 
(ก) บุคคลสัญชาติไทย  : สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บุคคลที่มิใชสญัชาติไทย : สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) นิติบุคคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไม
เกิน 6 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ พรอมรับรองสําเนา
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ถูกตองและเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก) 
หรือ (ข) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) นิติบุคคลตางประเทศ  : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ 
ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวัน
กําหนดการใชสิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองและเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ
ตาม (ก) หรือ (ข) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

4) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตามบทบัญญัติ
แหงประมวลรัษฎากร หรือขอบังคับ หรือกฎหมายตาง ๆ ที่ใชบังคับในการใชสิทธิ 

5) จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสทิธิ ที่ขอใชสิทธิซือ้หุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น โดยอัตรา
การใชสิทธเิทากบัใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยตอหุนสามัญหนึ่งหุน เวนแตมีการปรับสิทธ ิ

6) จํานวนหุนสามัญที่ออกเมื่อมีการใชสิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไดชําระตามที่กลาวขางตน หารดวยราคาการใชสิทธิในขณะที่มีการใชสิทธินั้น โดย
บริษัทจะออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็มไมเกินจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ คูณดวยอัตราการ
ใชสิทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิแลว ทําใหมีเศษเหลืออยูจากการ
คํานวณดังกลาว บริษัทจะไมนําเศษดังกลาวมาคิดคํานวณและบริษัทจะนําสงเงินสวนที่เหลือ (ถามี) 
ทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ย
ไมวาในกรณีใดๆ 
ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใชสิทธิตามเกณฑการปรบัราคาการใชสิทธิและอัตราการใช
สิทธิตามที่ระบุในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุนสามัญที่จะไดรับจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสทิธิ ใหตัดเศษของหุนทิ้ง 

7) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ จะไมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให
ราคาการใชสิทธิใหมสูงข้ึน และ/หรือ อัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน และจะใชราคา
การใชสิทธิใหมหลังการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ (จํานวนหุน
สามัญคํานวณไดจากอัตราการใชสิทธิใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใช
สิทธิ เมื่อคํานวณไดจํานวนหุนออกมาเปนเศษหุน ใหตัดเศษของหุนนั้นทิ้ง) สวนในกรณีที่การ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิดังกลาวมีผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมมีราคาซึ่งตํ่ากวามูลคาที่ตราไว
ของหุนสามัญของบริษัทก็ใหใชมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาการใชสิทธิใหม 

8) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญไมตํ่ากวา 100 หุนสามัญ โดยจํานวนหนวย
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น อยางไรก็ตาม ในกรณีที่
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุนตํ่ากวา 100 หุนสามัญ จะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ
ในครั้งเดียวทั้งจํานวน 

9) หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิไมครบตามจํานวนที่ระบุไว ในแบบแสดงความจํานงใน
การสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบไดวาขอความที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบ
แสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้น ไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
จะตองทําการแกไขใหถูกตองภายในวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิใน
ครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะนําสงใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ยไมวาในกรณี
ใดๆ 
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ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวน บริษัทมีสิทธิที่จะ
ดําเนินการประการใดประการหนึ่งตอไปนี้  

(ก)  ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไมมีการใชสิทธิ หรือ  
(ข)  ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรบัตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ 

ซึ่งบริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนั้น หรือ 
(ค)  ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวน

ภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไมไดรับเงินครบตาม
จํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใช
สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไมมีการใชสิทธิ 

ในกรณีตามขอ (ก) และ (ค) บริษัทจะนําสงใบสําคัญแสดงสิทธิ พรอมเงินสวนที่เหลือ (ถามี) ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ยไม
วาในกรณีใดๆ 

ในกรณีขอ (ข) บริษัทจะแจงจํานวนการใชสิทธิในกรณีที่บริษัทถือวามีการใชสิทธิบางสวนแกผูใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละ
ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทจะนําสงใบสําคัญแสดงสิทธิ พรอมเงินสวนที่เหลือทางไปรษณียลงทะเบียน
ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ อยางไร
ก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาว ยังมีผลใชตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย ทั้งนี้ ในกรณีเปนการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทสงวนสิทธิที่จะเลือกดําเนินการตามขอ (ข) 

10) เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ กลาวคือไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิ 
แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญถูกตองและครบถวน
สมบูรณ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได 
เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท 

11) เมื่อพนกําหนดวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิไดปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของการใชสิทธิที่กําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลง โดย
ไมมีการใชสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธิไมไดอีกเมื่อพนวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย 

12) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวของบริษัท ตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุน
สามัญที่ออกใหมสําหรับการใชสิทธิภายใน 14 วันนับต้ังแตวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้งที่บริษัท 
และบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธินั้น เขาเปนผูถือหุนสามัญของ
บริษัท ในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่คํานวณไดจากการใชสิทธิในครั้งนั้น 

 
1.2.6  เง่ือนไขอื่นเกี่ยวกบัการใชสิทธิ 

1) บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยซ่ึงไดดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิ
จนทําใหสัดสวนการถือหุนของคนที่มิใชสัญชาติไทยมีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ตามที่ระบุในขอบังคับ
หรือตามสัดสวนที่อาจมีการแกไขขอบังคับในอนาคต 

2) หากขอจํากัดการโอนดังกลาวขางตนมีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยที่ได
ดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิ ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนที่ระบุในใบแจงความจํานงการใช
สิทธิซื้อหุนบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ พรอมเงินสวนที่เหลือ (ถามี) ในสวนที่ไม
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สามารถใชสิทธิไดโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่มิใชสัญชาติไทยดังกลาวทาง
ไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งนั้นๆ  

3) บริษัทจะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย
ตามลําดับการแจงความจํานงในการใชสิทธิที่ครบถวนสมบูรณตามที่กําหนดในการใชสิทธิในแตครั้ง 

4) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่
ไมสามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย 

 

ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถดาวนโหลดแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดใน
เว็บไซดของบริษัท www.uniquecoal.com และบริษัทจะดําเนินการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญในแตละครั้งเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยโดยเร็ว แต
ไมเกิน 30 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง 

2. การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
2.1  การแกไขในสวนที่เปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจง หรอืที่ตองดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย 
การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นไดวาจะเปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัด

แจง หรือเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ หรือคําสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือขอบังคับ
ของสํานักงาน กลต. ที่เกี่ยวของ ใหบริษัทกระทําไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

2.2 การแกไขเพ่ิมเติมในกรณีอืน่ 
           การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ 2.1 ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและที่ประชุมผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2.3 เง่ือนไขในการดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธ ิ
           การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิไมวาในกรณีใด ๆ จะตองไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดตามประกาศ กจ.
13/2547 หรือกฎเกณฑใดๆ ของสํานักงาน กลต. รวมทั้งที่จะมีเพ่ิมเติมภายหลังที่บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 
กลต. ใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ทั้งนี้ ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีสิทธิที่จะเสนอใหแกไขขอกําหนดสิทธิ
ในเรื่อง อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ และอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะแจงไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิดังกลาวในขอ 2.1 หรือ 
2.2 และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเปล่ียนแปลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อไดรับการรองขอภายใน 15 วัน
นับแตวันที่ไดรบัการรองขอเปนหนังสือจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  และบริษัทจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่เปล่ียนแปลง
ดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยภายในวันทําการถัดไป และสํานักงาน กลต. ภายใน 15 วัน  

 
3. การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  
การเรียกและ/หรือ การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหเปนไปตามวิธีการดังตอไปนี้ 

1. บริษัทตองเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 
30 วันนับแตเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ 

(ก) หากมีการเสนอขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิไมวาโดยบริษัทหรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามที่กําหนดไวในขอ 2.2 หรือ 
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(ข) หากมีเหตุการณ ซึ่งบริษัทเห็นวาอาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอยางเปน
นัยสําคัญ หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดสิทธิ 

ในกรณีที่บริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิไมดําเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิด
เหตุการณดังกลาวใน (ก) หรือ (ข) ขางตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไมนอย
กวารอยละ 25 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ ณ ขณะนั้น อาจรวมกัน
เขาชื่อทําหนังสือรองขอใหบริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ได โดยระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว และบริษัทจะตองจัดประชุมผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ไดรับการรองขอจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวนั้น  
ในกรณีที่มีการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดําเนินการปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิของ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกลาวเปนระยะเวลา
ไมเกิน 21 วันกอนวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  

2. ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมวาจะเปนการประชุมเนื่องจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยัง
มิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนรองขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเรียกประชุม ใหบริษัทจัดทํา
หนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูที่ขอใหเรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจดัสง
ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนแตละราย ตามรายชื่อ และที่อยูที่
ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และแจงผานทางสื่อของตลาดหลักทรัพย (SET SMART 
/ ELCID) เพ่ือกําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุมในแตละครั้ง 

3. ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนซึง่
มีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได 
โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกําหนดและใหยื่น
หนังสือมอบฉันทะตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานที่ประชุมมอบหมายกอนเริ่มการประชุม  
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนของบริษัทในขณะนั้น โดยไมรวมถึงผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิคนใดที่มีสวนไดเสียในขอพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ หามมิใหผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในขอพิจารณาขอนั้น 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสวนไดเสียตามขอนี้ หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

4) ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ถืออยูโดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยมีหนึ่งเสียง ผูเปนประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
นอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

5) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดข้ึนโดยบริษัท ใหประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูจัดการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกก็ได โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

6) องคประชุมในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใช
สิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันไดไมนอยกวา 25 ราย ซึ่งถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยัง
มิไดใชสิทธิ และ/หรือใชสิทธิไปแลวบางสวนจึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีที่ไมครบเปนองคประชุม ให
ถือวาการประชุมเปนอันระงับไป หากการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นเปนการเรียกโดยมติ
คณะกรรมการบริษัทใหนัดประชุมใหมภายในระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกินกวา 14 วัน นับจากวัน
กําหนดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และใหบริษัทดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผู
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ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาดหลักทรัพยตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไวขางตน ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม กลาวคือ มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาประชุมเทาใดถือวาเปน
องคประชุม ทั้งนี้ สําหรับในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูรองขอใหเรียกประชุม จะไมมีการเรียก
ประชุมใหม 

7) ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 45 นาที ยังมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเขารวม
ประชุมยังไมครบเปนองคประชุมใหถือวาการประชุมเปนอันระงับไป  

8) มติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิและ/หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  

9) มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลวนั้น ใหถือวามีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทุกรายไมวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะไดเขารวมประชุมดวยหรือไมก็ตาม 

10) ภายหลังจากบริษัทไดดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจงมติของที่ประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานทางระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET 
SMART / ELCID) โดยเร็ว 

11) บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกลาวไวที่สํานักงานใหญของ
บริษัท รายงานประชุมที่ไดลงลายมือช่ือโดยประธานใหถือเปนหลักฐานอันสมบูรณของกิจการทั้งหลายที่ได
ประชุมกันนั้น และจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน กลต. ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

12) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของ
บริษัทมีสิทธิที่จะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือใหคําอธิบายในที่ประชุม
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได 

13) บริษัทจะเปนผูชําระคาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด 
14) บริษัทจะแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินับต้ังแตวันที่ประชุมเพ่ือลง

มติ และบริษัทจะแจงการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิเปนลายลักษณอักษรใหสํานักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการแกไขเพ่ิมเติมนั้น  

 
  4. การชดใชคาเสียหาย กรณีบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิ 
บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอเมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดมาแสดง
ความจํานงที่จะใชสิทธิในแตละครั้ง และบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดอยางครบถวนโดยคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขางตน สามารถคํานวณ
ไดดังนี้ 

 

คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย = B X [MP – EP] 

 
       โดยที่ 

B คือ จํานวนหุนสามัญที่ไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพ่ิมข้ึนไดตามอัตราการใช
สิทธิที่เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ตอ 1 หนวย 

MP คือ มูลคาการซื้อขายหุนสามัญของบริษัททั้งหมดหารดวยจํานวนหุนสามัญของ
บริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยในวันกําหนดการใชสิทธิใน
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แตละครั้ง  
EP คือ ราคาการใชสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปล่ียนแปลง

แลว 

ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุนสามัญไมมีการซื้อ
ขายในวันกําหนดการใชสิทธิ บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพ่ือใชในการคํานวณแทน 

 
 4.2  การชดใชคาเสียหายขางตนบริษัทจะชําระใหเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะและจะจัดสงทาง        
ไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง โดยไมมีดอกเบี้ย หากบริษัทไม
สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนดังกลาวใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว บริษัทจะชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากคาเสียหายนับจากวันที่พน
กําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับเงินคืนแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณี
ใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาเสียหายดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในแบบแสดงความ
จํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคืนเงินคาเสียหายแลวโดย
ชอบ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

อนึ่ง ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยที่ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญ แตไมสามารถ
จองซื้อไดเนื่องจากอัตราสวนการถือหุนของคนที่มิใชสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกวาจํานวนรอยละ 49 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุไวในขอจํากัดการโอนหุนสามัญ ในกรณีเชนนี้ บริษัทจะ
ไมชดใชคาเสียหาย หรือ ดําเนินการอื่นใดใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย และผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิคนที่มิใชสัญชาติไทยไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย หรือเรียกรองใหบริษัทชดใชใดๆ ทั้งสิ้น อยางไรก็ดี 
ใบสําคัญแสดงสิทธิยังมีผลใชตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย หาก ณ วันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทายผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยยังไมสามารถใชสิทธิได เนื่องจากอัตราสวนการถือหุนของคนที่
มิใชสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกวาจํานวนที่ระบุไวขอจํากัดการโอนหุนสามัญ ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวหมดอายุลง โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยดังกลาว ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอ
บริษัท และบริษัทจะไมดําเนินการชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น  
 

5. มาตรการคุมครองผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

5.1 สิทธิของบริษัทในการเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิกอนระยะเวลาที่กําหนดตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ไมมีขอกําหนดใหบริษัทสามารถเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใช
สิทธิกอนระยะเวลาที่กําหนดตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

5.2   เง่ือนไขการปรับสิทธิ 

บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาผลประโยชนตอบแทนของผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหนอยไปกวาเดิม 
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1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยกหุน 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับต้ังแตวันที่ไดมีการ
เปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท 
1. ราคาการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้

Price 0    x    [Par 1] Price 1 = 
[Par 0] 

 
2. อัตราการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้

Ratio 0    x    [Par 0] Ratio 1 = 
[Par 1] 

 
โดยที่  
Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธใิหมหลังการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธเิดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
Par 1 คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง 
Par 0 คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง 

 
2) เมื่อบริษัทไดเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัดใน

ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมคํานวณไดตํ่ากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญ
ของบริษัท" 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไม
ไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่
เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม 
กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด   
แลวแตกรณี 

“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะไดรับจากการเสนอ
ขายหุนสามัญ หักดวยคาใชจาย หารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกใหมทั้งหมด  

“ราคาตลาดตอหุนสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลคาการซื้อขายหุนสามัญของบริษัททั้งหมดหารดวยจํานวน
หุนสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยในระหวางระยะเวลา 5 วันทําการ (วันที่เปด
ทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย) ติดตอกัน กอนวันที่ใชในการคํานวณ 

“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม 
(วันแรกที่ข้ึนเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issues) และ/หรือ
วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/
หรือกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุนสามัญไมมีการซื้อขายใน
ชวงเวลาดังกลาว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพ่ือใชในการคํานวณแทน 
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อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุนสามัญพรอมกันมากกวา 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเง่ือนไขที่ตองจองซื้อ
ดวยกันใหใชราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม แตในกรณีที่การ
เสนอขายดังกลาวไมอยูภายใตเง่ือนไขที่จะตองจองซื้อดวยกันใหนําเฉพาะราคาเสนอขายที่ตํ่ากวารอยละ 90 
ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทานั้น 
ก. ราคาการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้

Price 0    x    [(A x MP) + BY] Price 1 = 
[MP(A + B)] 

 
ข. อัตราการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้

Ratio 0    x    [MP(A + B)] Ratio 1 = 
[(A x MP) + BY] 

 
โดยที่  
Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธใิหมหลังการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธเิดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” 
A คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม กรณีเสนอ
ขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือวันกอนวันแรกของการเสนอ
ขายหุนสามัญที่ออกใหม กรณีเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนทั่วไป 
และ/หรือ กรณีเสนอขายหุนสามัญใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมทั้งการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมและ/หรือ 
เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด 

BY คือ จํานวนเงินที่ไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากหุนสามัญที่ออกใหมทั้ง
การเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชน
ทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

 
3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน

วงจํากัด โดยที่หลักทรัพยนั้นใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 
(เชนหุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออก
ใหมเพ่ือรองรับสิทธิดังกลาวต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญไมได
รับสิทธิการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ขางตนที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือให
สิทธิในการซื้อหุนสามัญ (วันแรกที่ข้ึนเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 
(Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียน
เปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณี
ที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 
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“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือรองรับสิทธิ” คํานวณไดจากจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับจาก
การขายหลักทรัพยที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 
หักดวยคาใชจายที่เกิดข้ึนจากการออกหลักทรัพยนั้น รวมกับเงินที่จะไดรับจากการแปลงสภาพ/เปล่ียนเปน
หุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้น หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งสิ้นที่ตองออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิ
นั้น 

“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ 2) ขางตน 

“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยออกใหม
ใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญสําหรับกรณีที่เปนการ
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย ที่ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญสําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแก
ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เปนการเสนอขาย ใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

 
ก. ราคาการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้

Price 0    x    [(A x MP) + BY] Price 1 = 
[MP(A + B)] 

 
ข. อัตราการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้

Ratio 0    x    [MP(A + B)] Ratio 1 = 
[(A x MP) + BY] 

 
โดยที่  
Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธใิหมหลังการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธเิดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” 
A คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันปดสมุดทะเบียนผู

ถือหุนเพ่ือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ กรณีเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิม และ/หรือ วันกอนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่ให
สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือ ใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 
กรณีเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด แลวแตกรณี 

B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใดๆ ที่ใหสิทธิ
ที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญตามที่
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

BY คือ จํานวนเงินที่ไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากการออกหลักทรัพยใดๆ ที่ให
สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 
สําหรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชน



    
                                                                                           บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 

สวนท่ี 3 หนา 14 

ทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะไดรับจากการ
ใชสิทธิแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
4) เมื่อบริษัทจายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคา

การใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วัน
แรกที่ข้ึนเครื่องหมาย XD) 

 
ราคาการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้  

Price 0    x    A Price 1 = 
                     [A + B] 

 
อัตราการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้

Ratio 0    x    [A + B] Ratio 1 = 
A 

  
โดยที่  
Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธใิหมหลังการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธเิดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
A คือ จํานวนหุนสามัญ ที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือ

หุนสามัญเพ่ือสิทธิในการรับหุนปนผล 
B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล 

 
5) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 70 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลัง

หักภาษีเงินได สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมี
สิทธิรับเงินปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XD) 

อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุนคํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออกจริงจากผลการดําเนินงาน
ในแตละรอบระยะเวลาปบัญชี (รวมเงินปนผลระหวางกาล) หารดวยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทหลังหักภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของรอบระยะบัญชีปเดียวกัน 

วันที่ใชในการคํานวณ หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XD) 
ก.  ราคาการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้  

Price 0    x    [MP - (D – R)] Price 1 = 
[MP] 

 
ข.  อัตราการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี ้

Ratio 0    x    [MP] Ratio 1 = 
[MP - (D – R) 
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โดยที่  
Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธใิหมหลังการเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธเิดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” 
D คือ เงินปนผลตอหุนที่จายแกผูถือหุน 
R คือ เงินปนผลตอหุนที่จายหากนํากําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลัง

หักภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 70 มาคํานวณจากจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิ
ไดรับเงินปนผล 

 
 “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ (ข) 

6) ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได โดยที่ 
เหตุการณใดๆนั้นไมไดกําหนดอยูในขอ 1) – 5) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช
สิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิใหม (หรือปรับจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใชสิทธิ) อยาง
เปนธรรม โดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม ทั้งนี้ใหถือวาผลการพิจารณานั้นเป
นที่สุด โดยบริษัทจะแจงตลาดหลักทรัพยใหทราบโดยเร็ว รวมทั้งแจงใหสํานักงาน กลต. ทราบภายใน 15 
วัน นับจากวันที่มีเหตุใหตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ หรือผลการพิจารณาเปนที่สุด พรอมทั้งปด
ประกาศขอกําหนดสิทธิที่ไดรับการแกไข ณ ที่ทําการสํานักงานใหญของบริษัท 

7) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1) ถึงขอ 6) เปนอิสระตอกัน 
สําหรับในกรณีที่เหตุการณตางๆ เกิดข้ึนพรอมกันใหคํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดับดังนี้คือ ขอ 1)  
5)  4)  2)  3)  6) โดยในแตละลําดับครั้งที่คํานวณการเปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของราคาการใช
สิทธิและอัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนง 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1) ถึงขอ 6) บริษัทจะดําเนินการแจงผลการ
เปล่ียนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิทราบโดยเร็วที่มีผลบังคับใชตอการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ ผานระบบเผยแพรขอมูล
ของตลาดหลักทรัพย (SET SMART / ELCID) และบริษัทจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหแกสํานักงาน กลต.
ภายใน 15 วัน 

6. สถานภาพของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางการแสดงความจํานงการใชสิทธิ 
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแสดงความจํานงการใชสิทธิ และวัน

กอนวันที่กระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดแสดงความจํานงใชสิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงใน
วันที่กระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวอันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนแลว 

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงที่บริษัทยังไมไดนําหุนสามัญที่เกิดข้ึน
จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดทําการใชสิทธิ
แลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพ่ิมเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยเร็วที่สุดตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับหากราคาที่ไดปรับใหมนั้นมีผลบังคับใช โดยหุน
สามัญสวนเพ่ิมอาจไดรับชากวาหุนสามัญที่ไดรับกอนหนานี้แลว แตไมเกิน 15 วันทําการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ 
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7. สิทธิของหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
สิทธิของหุนสามัญที่ออกตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือน

หุนสามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปกอนหนานี้แลว รวมท้ังสิทธิในการรับเงินปนผลหรือประโยชนอื่นใดที่บริษัทใหแกผู
ถือหุน ทั้งนี้นับแตวันที่นายทะเบียนหุนสามัญของบริษัท ไดจดแจงชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนผูถือหุนในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนสามัญของบริษัท และกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว หากบริษัทไดประกาศวัน
กําหนดใหสิทธิในเงินปนผล หรือผลประโยชนอื่นใดใหแกผูถือหุนกอนวันที่บริษัทไดจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิครั้งที่ 1 เปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทที่กระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเรียบรอยแลว ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ดังกลาวจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นนั้น 

 

8. ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 
บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

โดยเร็ว แตไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่บริษัทไดดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแลวเสร็จ 

 
9. รายละเอียดเกี่ยวกับหุนออกใหมเพื่อรองรบัใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ลักษณะสําคัญของหุน 
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

: 70,000,000  หุน คิดเปนรอยละ 100 ของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ 

มูลคาที่ตราไว : หุนละ 0.50 บาท 
ราคาที่จะซื้อหุน : หุนละ 8.50 บาท เวนแตจะมีการปรับราคาใชสิทธิ 

 
       เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นหุนสามัญที่ออกใหม

เนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดภายหลังจากที่บริษัท
ดําเนินการจดทะเบียนหุนสามัญใหมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแลว โดยบริษัทจะดําเนินการยื่นขออนุญาตนําหุน
สามัญที่ออกใหมจากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาด
หลักทรัพยโดยเร็ว แตไมเกิน 30 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ทั้งนี้เพ่ือใหหุนสามัญดังกลาวสามารถทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดเชนเดียวกับหุนสามัญเดิมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทมีหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เหลือจากการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาตอไป ตามลําดับ 
 

10. ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไมมีขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เวนแตการโอนที่เกิดข้ึนในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพ่ือพักการโอนหรือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน กอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และ
ตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP (หามการขายซื้อ) ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน (ใน
กรณีที่การปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยใหเล่ือนวันปด
สมุดทะเบียนเปนวันทําการกอนหนา) 
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11. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 
      ไมมีการกําหนดราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนการออกโดย

ไมคิดมูลคา อยางไรก็ดี บริษัทไดพิจารณาถึงราคาใชสิทธิในครั้งนี้ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชเงินของบริษัท
ในอนาคต 

 

12. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 
สรุปขอมูลเกี่ยวกับราคาและมูลคาการซื้อขายรายเดือนในรอบ 12 เดือนของหลักทรัพยจดทะเบียนของบริษัท 

ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 
เดือน ป ราคาเฉล่ีย 

(บาท)* 
ราคาสูงสุด 

(บาท) 
ราคาต่ําสุด (บาท) มูลคาการซ้ือขายเฉลี่ย

ตอวัน (ลานบาท) 
ต.ค. 2549         6.94 7.40 6.45 2.14 
พ.ย. 2549         7.52 7.90 7.05 8.13 
ธ.ค. 2549         7.85 8.20 6.90 7.47 
ม.ค. 2550         7.69 8.20 7.15 3.67 
ก.พ. 2550         8.75 9.30 8.00 8.73 
มี.ค. 2550         8.85 9.40 8.25 4.07 
เม.ย. 2550        10.35 11.50 9.20 5.66 
พ.ค. 2550 13.23 14.30 11.10 15.57 
มิ.ย. 2550 15.56 17.10 13.30 24.69 
ก.ค. 2550  20.05  24.80 16.60 34.96 
ส.ค. 2550 21.64 25.75 19.60 26.10 
ก.ย. 2550 23.03 25.75 21.50 72.80 

* หมายเหตุ ราคาเฉลี่ยคํานวณโดยมลูคาการซื้อขายหารดวยปริมาณการซื้อขายในเดือนน้ัน 
** ปรับมูลคาที่ตราไวเปนหุนละ 0.50 บาท เพื่อการเปรียบเทียบ 
 

13. การจอง การจําหนายและการจัดสรร 

13.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 

การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธใินครั้งนี้ เปนการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท  

13.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
- ไมมี - 

13.3 เง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

- ไมมี – 
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13.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย    

1.  คาธรรมเนยีมการยื่นคําขออนญุาตเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธแิละ 

     หุนที่ออกใหมเพ่ือรองรับใบสาํคัญแสดงสิทธิ                                                  50,000 บาท 

2.  คาธรรมเนยีมยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายครั้งนี้                             178,500 บาท 

3.  คาธรรมเนยีมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบยีน                 15,000 บาท 

4.  คาจัดพิมพหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหุน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ                       575,000 บาท 

     คาที่ปรึกษาทางการเงิน และคาที่ปรึกษาตางๆ  

      รวม (ประมาณ)                                                                                                              818,500 บาท    

13.5 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วนและแบบแสดงความจํานงในการใชสทิธิซ้ือหุนสามัญ 
 ภายหลังจากที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนมีผลบังคับใช บรษัิทจะ
ดําเนินการใหนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทจัดสงหนังสือช้ีชวนใหแกผูถือหุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฎอยูใน
สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งตรง
กับวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ในกรณีที่ผูถือหุนดังกลาวไมไดรับหนังสือช้ีชวน ผูถือหุนสามารถติดตอขอรับหนังสือ
ช้ีชวนไดที่ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 36/83 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร ช้ัน 24 และ 29 ซอย
สุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110      

13.6 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซ้ือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
        ไมม ี

13.7 วิธีคืนเงินคาจองซ้ือหลักทรพัย 

เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิออกใหโดยไมมีการคิดมูลคา ดังนั้นจึงไมมีนโยบายเรื่องการคืนเงินคาจองซื้อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

13.8 วิธีการสงมอบหลักทรพัย 

       บริษัทจะดําเนินการให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปน
นายทะเบยีนใบสาํคัญแสดงสิทธิใหกับบริษัท และบริษัทจะดําเนินการออกและสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผู
ถือหุนเดิมทีม่ีรายชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถอืหุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 ดังมีรายละเอยีดดงัตอไปนี ้

1. กรณีผูถือหุนเดิมไมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยหรือศูนยรับฝากหลักทรัพย บริษัทจะ
ดําเนินการใหนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรสิทธิการทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในสมุดทะเบียนผูถือหุนภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่ใบสําคัญแสดงสิทธิของ
บริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 

2. กรณีผูถือหุนเดิมมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยหรือศูนยรับฝากหลักทรัพย บริษัทจะ
ดําเนินการใหนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ นําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศนูย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” ภายใน 7 วันทําการนับจากวนัออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิ
และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝาก
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หลักทรัพยอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้น จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูฝาก
ไดรับการจัดสรรไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรภายใน 15 วันทําการนับจากวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการ
จัดสรรไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนและใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย 

3. ในกรณีที่ผูถือหุนเดิม ประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูถือหุนเดิมประสงคที่จะฝาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิไว ในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกหมายเลข 600 เพ่ือขาพเจา กรณีนี้ 
บริษัทจะดําเนินการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยภายใน 7 วัน
ทําการนับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญ
ตามจํานวนที่ผูถือหุนเดิมไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือ
ขาพเจา และออกหลักฐานการฝากใหแกผูถือหุนเดิมภายใน 15 วันทําการนับจากวันออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรไดทันทีที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยรับใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและใหทําการซื้อ
ขายไดในตลาดหลักทรัพย 
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สวนที่ 4 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา 
ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 
นอกจากนี้ ขาพเจาของรับรองวา 
 (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน
สดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 
 (2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบเปดเผยขอมูลที่ดีเพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
 (3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2550 
ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย 

ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน 
ขาพเจาไดมอบหมายใหนายชัยวัฒน เครือชะเอม เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไม
มีลายมือช่ือของนายชัยวัฒน เครือชะเอม กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลไว 

 
กรรมการบริหารของบริษัทหรอืผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  

บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ ตําแหนง ลงลายมือชื่อ 
   

นายชัยวัฒน เครอืชะเอม ประธานกรรมการบริหาร ชัยวัฒน เครอืชะเอม 
   
นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร กรรมการบริหาร ไพบูลย เฉลิมทรพัยากร 
   
นายพงศเฉลมิ เฉลิมทรัพยากร กรรมการบริหาร พงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร 
   
นางสาวบุศรา ธงทองทิพย ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงนิและบญัชี 

และผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารทั่วไป 
(รักษาการ) 

บุศรา ธงทองทิพย 

   
ผูรบัมอบอํานาจ   

ชื่อ ตําแหนง ลงลายมือชื่อ 
   

นายชัยวัฒน เครอืชะเอม ประธานกรรมการบริหาร ชัยวัฒน เครอืชะเอม 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
ขาพเจา ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําให
ผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรแจงในสาระสําคัญ  

 
ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน 

ขาพเจาไดมอบหมายใหนายชัยวัฒน เครือชะเอม เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไม
มีลายมือช่ือของนายชัยวัฒน เครือชะเอม กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลไว 

 
กรรมการบริษทั  

บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ ตําแหนง ลงลายมือชื่อ 
   

นายพงษศักดิ ์อังสุพันธ ประธานกรรมการตรวจสอบ พงษศักดิ์ อังสุพันธ 
   
นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการตรวจสอบ ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท 
   
นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการตรวจสอบ สุชาติ ธรรมาพิทกัษกุล 
   
ผูรบัมอบอํานาจ   

ชื่อ ตําแหนง ลงลายมือชื่อ 
   

นายชัยวัฒน เครอืชะเอม ประธานกรรมการบริหาร ชัยวัฒน เครอืชะเอม 
 



                                                                                                    บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน 

 สวนท่ี 4 หนา 3 
 

 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
“ขาพเจาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ขอรับรองวา ขาพเจา  
(1) ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับนี้แลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่น
สําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ 

(2) ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตแลว เห็นวาสมมติฐานไดจํา
ทําข้ึนอยางสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบตอบริษัทหรือผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ” 
 
 

บริษทัหลักทรพัย เคทีบี จํากัด 
 

ชื่อ ตําแหนง ลงลายมือชื่อ 
   

นายชาญชัย กุลถาวรากร กรรมการ ชาญชัย กุลถาวรากร 
   
นางรินรดา  เศรษฐลีลา กรรมการ รินรดา  เศรษฐลลีา 

 



    
                                                                                                                                                                               บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 

เอกสารแนบ 1  หนา 1 

รายละเอียดเกี่ยวกบัผูบรหิารและผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 
ประวัตกิารทํางาน 

5 ปยอนหลัง  ชื่อ-นามสกุล 
/ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คณุวุฒ ิ
ทางการศกึษา 

สัดสวน 
การถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกจิ 

1. นายไพบูลย เฉลิมทรพัยากร 
ประธานกรรมการบริษทั 

 
 
 
 
 

71 • ปริญญาตรี บรหิารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยัเดลฮ ีประเทศอินเดยี   
(เกียรตินิยม) 

• ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 
University of Leicester ประเทศ
อังกฤษ 

• ผานการอบรมหลกัสูตร DCP  
(Director Certification Program) 
รุน 64/2005 จากสมาคมสงเสริม
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

38.06 
 

บิดาของนาย
พงศเฉลิม เฉลิม

ทรพัยากร 

2537 - ปจจุบัน 
 

2548 - ปจจุบัน 
 

2548 - ปจจุบัน 
 

2525 - 2545 
     

ประธานกรรมการบริษทั 
 
ประธานกรรมการบริษทั 
 
ประธานกรรมการบริษทั 
 
ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 
 
 

บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) 
บริษทั ยูนิมิต เอ็นจิเนียริ่ง จาํกัด 
(มหาชน) 
บริษทั พันวาบีช พรอพเพอรตี้ส 
จํากัด 
บริษทั ยูนิคแกส แอนดปโตรเคมีคัลส 
จํากัด (มหาชน) 
 

2. นายชัยวัฒน เครือชะเอม 
กรรมการผูจัดการ 

 
 
 

48 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขา 
สิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา
เคมี จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

• ผานการอบรมหลกัสูตร DCP 
(Director Certification Program ) 
รุน 41/2004 จากสมาคมสงเสริม
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• ผานหลักสูตรบรหิารความเสี่ยง
องคกร ORMP รุนที่ 5 จากสถาบัน
บัณฑิตบริหารธรุกจิศศินทร 

15.91 - 2549 - ปจจุบัน 
 

2537 - 2549 
 
 

2533 - 2537 
 
 

กรรมการผูจัดการ 
 
รองกรรมการผูจัดการ และ 
ผูชวยกรรมการผูจดัการสาย
การตลาด 
ผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ 

บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) 
บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) 
 
บริษทั ยูนิคแกส แอนดปโตรเคมีคัลส 
จํากัด (มหาชน) 
 
 
 



    
                                                                                                                                                                               บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 

เอกสารแนบ 1  หนา 2 

 
ประวัตกิารทํางาน 

5 ป ยอนหลัง ชื่อ-นามสกุล 
/ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คณุวุฒ ิ
ทางการศกึษา 

สัดสวน 
การถือ
หุน (%)  

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกจิ 

3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรพัยากร 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 • ปริญญาโท บริหารธุรกจิ สาขา
การเงินและการตลาด สถาบัน
บัณฑิตบริหารธรุกจิ ศศินทรแหง
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

• ปริญญาโท รฐัศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  

• ปริญญาตรี BS.  Entrepreneurs 
Studies/ Finance Babson 
College, USA.  

• ผานการอบรมหลกัสูตร DAP 
(Director Accreditation Program) 
รุน 37/2005 จากสมาคมสงเสริม
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- บุตรชายคณุ
ไพบูลย เฉลิม
ทรพัยากร 

2549 - ปจจุบัน 
 

2546 - ปจจุบัน 
 

2548 – ปจจุบัน 
 

2545 - ปจจุบัน 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการผูจัดการ 
 
 

บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) 
บริษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จาํกัด 
(มหาขน) 
บริษทั พันวาบีช พรอพเพอรตี้ส 
จํากัด 
บริษทั บางกอกเบยีร แอนด เบเวอร
เรจ จํากัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
                                                                                                                                                                               บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 

เอกสารแนบ 1  หนา 3 

ประวัตกิารทํางาน 
5 ป ยอนหลัง ชื่อ-นามสกุล 

/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คณุวุฒ ิ
ทางการศกึษา 

สัดสวน 
การถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกจิ 

4. นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 • ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลยั แคนเทอเบอรี่ 
ประเทศนิวซีแลนด 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

• อนุปริญญา ENI School of 
Advance Study on 
Hydrocarbons ประเทศอิตาล ี

• ผานการอบรมหลกัสูตร DAP 
(Director Accreditation Program) 
รุน 10/2004 จากสมาคมสงเสริม
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- - 2547 - ปจจุบัน 
 

2549 - ปจจุบัน 
 

2548 - ปจจุบัน 
 
2545 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน 
2542 - ปจจุบัน 

 
2542 - ปจจุบัน 

 

กรรมการและประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) 
บริษทั ที.ซี.เจ. เอเชีย จํากัด 
(มหาชน) 
บริษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จาํกัด 
(มหาชน) 
บริษทั ด-ีจิ๊ก จํากดั 
บริษทั สาระกรุป จํากัด 
บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั 
(มหาชน) 
บริษทั ศนูยบริการเหล็กสยาม จํากัด 
(มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
                                                                                                                                                                               บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 

เอกสารแนบ 1  หนา 4 

ประวัตกิารทํางาน 
5 ป ยอนหลัง ชื่อ-นามสกุล 

/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คณุวุฒ ิ
ทางการศกึษา 

สัดสวน 
การถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกจิ 

5. นายณัฐพล ลลีาวัฒนานันท 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

 
 
 

49 • ปริญญาโท บริหารธุรกจิ 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

• ปริญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

• ปริญญาตรี เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

• ผานการอบรมหลกัสูตร DAP 
(Director Accreditation Program) 
รุน 10/2004 จากสมาคมสงเสริม
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

• ผานการอบรมหลกัสูตร Audit 
Committee Program (ACP) รุน
3/2004 จากสมาคมสงเสริม
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- - 2547 - ปจจุบัน 
 

2548 - ปจจุบัน 
 

2540 - ปจจุบัน 
 

2546 - 2547 
2545 - 2548 

 
2546-2549 

 
 

2543-2545 
 

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
ที่ปรึกษาและนักวจิัยอาวโุส 
และกรรมการผูจัดการ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรี 
อนุกรรมการประสานงานแกไข
ปญหาหนีท้ี่ไมกอใหเกิดรายได 
ที่ปรึกษาโครงการพฒันา 
อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยก 
ระดับความสามารถการแขงขัน 
ที่ปรึกษาโครงการปรับปรุง 
ประสิทธภิาพการประกอบ 
อุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) 
บริษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จาํกัด 
(มหาชน) 
บริษทั เอ็กเซลเลนท บิสเน็ส แมเนจ
เมนท จํากัด 
กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
 
 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
                                                                                                                                                                               บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 

เอกสารแนบ 1  หนา 5 

 
ประวัตกิารทํางาน 

5 ปยอนหลัง ชื่อ-นามสกุล 
/ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คณุวุฒ ิ
ทางการศกึษา 

สัดสวน 
การถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกจิ 

6. นายสุชาติ ธรรมาพทิักษกุล 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

 
 
 
 

58 • ปริญญาโท นิติศาสตร มหาวิทยาลยั
ฮารวารด สหรัฐอเมริกา 

• เนติบัณฑิตไทย 
• ปริญญาตรี นิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 

• ผานการอบรมหลกัสูตร DCP 
(Director Certification Program ) 
รุน 60/2005 จากสมาคมสงเสริม
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

- - 2547 - ปจจุบัน 
 

2548 - ปจจุบัน 
 

2547 - ปจจุบัน 
 

2546 - ปจจุบัน 
 

2545 - ปจจุบัน 
 

2542 - ปจจุบัน 
 

2542 - ปจจุบัน 
 

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
ผูอํานวยการสถาบันวิชาชีพ
กฎหมายชั้นสูง 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
ผูอํานวยการสํานักฝกอบรม
วิชาวาความ 

บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) 
บริษทั ยูนิต เอนจเินียริ่ง จํากัด 
(มหาชน) 
บริษทั ที.ซี. ยูเนี่ยม โกลบอล จํากัด 
(มหาชน) 
บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 
 
สภาทนายความ 
 
บริษทั โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด 
(มหาชน) 
สภาทนายความ 
 

7. นางสาวบุศรา ธงทองทพิย 
ผูชวยกรรมการผูจดัการ 
สายการเงินและบัญช ี

 

42 • ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

• ปริญญาตรี สาขาการบรหิารธรุกจิ
การบัญชี สถาบันราชภัฏราช
นครินทร 

0.003 
 

 

- 
 

 

2537 - ปจจุบัน 
 

2534 - 2537 

ผูชวยกรรมการสายการเงินและ
บัญชี 
สมุหบัญชี 

บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) 
บริษทั โคโช (ไทยแลนด) จํากัด 

8. นายชาญยทุธ ถนอมเวช 
ผูชวยกรรมการผูจดัการ 
สายการผลิต 

41 • ปริญญาตรี รัฐประสาสนศาสตร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

- - 2537 - ปจจุบัน 
 

 2535 - 2537 

ผูชวยกรรมการผูจดัการ
สายการผลิต 
เจาหนาที่แผนกวางแผนทํา
เหมือง  

บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) 
การไฟฟาฝายผลติแหง 
ประเทศไทย 

 



    
                                                                                                                                                                               บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 

เอกสารแนบ 1  หนา 6 

 
ประวัตกิารทํางาน 

5 ปยอนหลัง ชื่อ-นามสกุล 
/ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คณุวุฒ ิ
ทางการศกึษา 

สัดสวน 
การถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 

ระหวาง
ผูบริหาร ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกจิ 

9. นายสุชาติ ชินพฤทธิวงค 
ผูชวยกรรมการผูจดัการ   
สายขายและการตลาด 
(รักษาการ) 

50 • ปริญญาตรี บรหิารทั่วไป 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

0.10 
 

- 2550 - ปจจุบัน 
 

 2521 - 2549 

ผูชวยกรรมการผูจดัการสาย
ขายและการตลาด (รักษาการ) 
ผูชวยผูจัดการฝายการตลาด 

บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) 
บริษทั สยามฟายนเฆมี จํากัด  

10. นายปยะ ตันธนพพิัฒน 
ผูชวยกรรมการผูจดัการ 
สายพฒันาการลงทุน 
(รักษาการ) 

 
 
 

31 • ปริญญาโท วทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการเงิน 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา
วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

- - 2550 - ปจจุบัน 
 

2549 
 

2546 - 2549 
 

2545 - 2546 

ผูชวยกรรมการผูจดัการสาย
พฒันาการลงทุน (รักษาการ) 
ผูจัดการฝายพฒันาการลงทุน 
 
ผูจัดการฝายวาณชิธนกิจ 
 
เจาหนาที่บริหารความเสี่ยง 

บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) 
บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) 
บริษทัหลักทรพัย เคจไีอ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

11. นายบุญยง เธยีรชีวะ 
ผูจัดการฝายการเงนิ 

 
 

47 • ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- - 2541 - ปจจุบัน 
 

2540 - 2541 

ผูจัดการฝายการเงนิ 
 
ผูชวยหัวหนาสวนวิเคราะหและ
ออกบัตร ฝายบัตรเครดิต 

บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) 
ธนาคารกรงุเทพฯ พาณิชยการ จํากัด 
(มหาชน) 

12. นางสาวนารรีตัน  มีดี 
ผูจัดการฝายบญัชี 

 

40 • ปริญญาตร ีบริหารธุรกจิ (สาขา
บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- - 2550 - ปจจุบัน 
 

2545 - 2550 

ผูจัดการฝายบัญช ี
 
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี 

บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) 
บริษทั โซนี่ ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 
 
 
หมายเหต ุ    สัดสวนการถือหุนไดนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรทีย่ังไมบรรลุนิติภาวะดวย 



    
                                                                                                                             บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2                      หนา 1 

  รายละเอียดเกีย่วกบัการดํารงตาํแหนงของผูบรหิารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2550  
 

 
รายชือ่ 

บริษทั 
บริษทัอื่น/บริษทัทีเ่กี่ยวของกัน 

 UMS BB&B BS CH CPT DJ EBM EET 
1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร D X S M - - - D S - - - 
2. นายพงศเฉลมิ เฉลิมทรัพยากร D S D S - D S D S - - - 
3. นายชัยวัฒน เครือชะเอม D MD S M - - - - - - - 
4. นายพงษศักดิ ์อังสุพันธุ D - - - - DS - - 
5. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท D - - - - - D S  D S 
6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล D - D S - - - - - 
7. นางสาวบุศรา  ธงทองทิพย M - - - - - - - 
8. นายชาญยทุธ ถนอมเวช M -      - - - - - - 
9. นายสุชาติ ชินพฤทธิวงศ M -      - - - - - - 
10.นายปยะ ตันธนพิพัฒน M -      - - - - - - 
11.นายบุญยง เธยีรชีวะ M -      - - - - - - 
12. นางสาวนารรีตัน มีดี M -      - - - - - - 

 
             หมายเหตุ : D = กรรมการ, X = ประธานกรรมการ, CEO = ประธานเจาหนาที่บริหาร, S = กรรมการผูมีอํานาจลงนามในบริษัท, M = ผูบริหาร, P = หุนสวน, PM= หุนสวนผูจัดการ 
 

 
    

UMS บริษัท ยนูิค ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) CPT บริษัท เช็คพอยต เทรดดิ้ง จํากัด 
BB&B บริษัท บางกอกเบียรแอนดเบเวอรเรจ จํากัด DJ บริษัท ดี-จิ๊ก จํากดั 

BS บริษัท บานสาธร จํากัด EBM บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 
CH บริษัท เฉลิมทรัพย โฮลดิ้ง จํากัด EET บริษัท เอ็กเซลเลนท เอ็ดดูเคชั่น แอนด เทรนนิ่ง จํากัด 



    
                                                                                                                             บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2                      หนา 2 

  รายละเอียดเกีย่วกบัการดํารงตาํแหนงของผูบรหิารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 
 

 
รายชือ่ 

 
บริษทัอื่น/บริษทัทีเ่กี่ยวของกัน 

 INDOCT INDOTC MFEC MH MODERN OLENE ONYX PAPIB PP 
1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร D S D S - - - D - D S D S 
2. นายพงศเฉลมิ เฉลิมทรัพยากร - - - - - - - D S D S 
3. นายชัยวัฒน เครือชะเอม - - - - - - - - - 
4. นายพงษศักดิ ์อังสุพันธุ - - - - - - - - - 
5. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท - - - D S - - - - - 
6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล - - D - D - D - - 
7. นางสาวบุศรา  ธงทองทิพย - - - - - - - - - 
8. นายชาญยทุธ ถนอมเวช - -      - - - - - - - 
9. นายสุชาติ ชินพฤทธิวงศ - -      - - - - - - - 
10.นายปยะ ตันธนพิพัฒน - -      - - - - - - - 
11.นายบุญยง เธยีรชีวะ - -      - - - - - - - 
12. นางสาวนารรีตัน มีดี - -      - - - - - - - 

 
             หมายเหตุ : D = กรรมการ, X = ประธานกรรมการ, CEO = ประธานเจาหนาที่บริหาร, S = กรรมการผูมีอํานาจลงนามในบริษัท, M = ผูบริหาร, P = หุนสวน, PM= หุนสวนผูจัดการ 

  

INDOCT บริษัท อินโด-เคมไทย จํากัด OLENE บริษัท โอลีน จํากัด 
INDOTC บริษัท อินโด-ไทย เคมีคัลส จํากัด ONYX บริษัท ออนนิก จาํกัด 
MFEC บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) PAPIB บริษัท พี.เอ.พี.อนิชัวรันส โบรคเกอรส จํากัด 

MH บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จํากัด PP บริษัท พันวาบีช พรอพเพอรตี้ส จาํกัด 
MODERN บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน)   



    
                                                                                                                             บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2                      หนา 3 

   รายละเอียดเกีย่วกบัการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอาํนาจควบคุมของบริษทัยูนิค ไมนิ่ง เซอรวสิเซส จํากัด (มหาชน) วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 
 

 
รายชือ่ 

 
บริษทัอื่น/บริษทัทีเ่กี่ยวของกัน 

 ROJANA SB SG SPIN SPT SSSC TCJ TGUG UC 
1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร - D S - D S D S - - - D S 

2. นายพงศเฉลมิ เฉลิมทรัพยากร - - - D S - - - - D S 

3. นายชัยวัฒน เครือชะเอม - - - - - - - - - 
4. นายพงษศักดิ ์อังสุพันธุ D  - DXS - - D D  - 
5. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท - - - - - - - - - 
6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล - - - - - - - D - 
7. นางสาวบุศรา  ธงทองทิพย - - - - - - - - - 
8. นายชาญยทุธ ถนอมเวช - -      - - - - - - - 
9. นายสุชาติ ชินพฤทธิวงศ - -      - - - - - - - 
10.นายปยะ ตันธนพิพัฒน - -      - - - - - - - 
11.นายบุญยง เธยีรชีวะ - -      - - - - - - - 
12. นางสาวนารรีตัน มีดี - -      - - - - - - - 

 
            หมายเหตุ : D = กรรมการ, X = ประธานกรรมการ, CEO = ประธานเจาหนาที่บริหาร, S = กรรมการผูมอีาํนาจลงนามในบริษัท, M = ผูบริหาร, P = หุนสวน, PM= หุนสวนผูจดัการ 

  
ROJANA บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) SSSC บริษัท ศูนยบริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน) 

SB บริษัท สตีล บราเดอรส (ประเทศไทย) จํากัด) TCJ บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จํากัด (มหาชน) 
SG บริษัท สาระกร็ป จํากัด TGUG บริษัท ท.ีซี.ยูเนีย่น โกลบอล จํากัด (มหาชน) 

SPIN บริษัท สปนนี่ส (ประเทศไทย) จํากัด UC บริษัท ยนูิค คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
SPT บริษัท เอส พี ที ปรอปเปอรตี้ ดีเวลอปเมนท จํากัด   



    
                                                                                                                             บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2                      หนา 4 

          รายละเอยีดเกี่ยวกบัการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวสิเซส จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 
 

รายชือ่ บริษทัอื่น/บริษทัทีเ่กี่ยวของกัน 
 UCD UIS UEC UMSC UMSL UMST 

1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร D S D S D X S M D S D S  D S 
2. นายพงศเฉลมิ เฉลิมทรัพยากร D S D S D  - - -  
3. นายชัยวัฒน เครือชะเอม - - - D S M D S M D S M 
4. นายพงษศักดิ ์อังสุพันธุ - - D  - - 

5. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท - - D  - - 

6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล -  D  - - 
7. นางสาวบุศรา  ธงทองทิพย - - - - - - 
8. นายชาญยทุธ ถนอมเวช - -      - - - - 
9. นายสุชาติ ชินพฤทธิวงศ - -      - - - - 
10.นายปยะ ตันธนพิพัฒน - -      - - - - 
11.นายบุญยง เธยีรชีวะ - -      - - - - 
12. นางสาวนารรีตัน มีดี - -      - - - - 

  
 หมายเหตุ : D = กรรมการ, X = ประธานกรรมการ, CEO = ประธานเจาหนาที่บริหาร, S = กรรมการผูมีอํานาจลงนามในบริษัท, M = ผูบริหาร, P = หุนสวน, PM= หุนสวนผูจัดการ 
   

 
    
        

UCD บริษัท ยนูิค เช็คพอยต ดีเวลลอปเมนท จํากัด UMSC บริษัท ยเูอม็เอส โคลบริคเครท จํากัด 
UIS บริษัท ยนูิค อนิดัสเตรียล ซัพพลายส จํากัด UMSL บริษัท ยเูอม็เอส ไลทเตอร จํากัด 
UEC บริษัท ยนูิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) UMST บริษัท ยเูอม็เอส ขนสง จํากัด 



    
                                                                                                                             บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2                      หนา 5 

               รายละเอียดเกีย่วกบัการดํารงตาํแหนงของผูบรหิารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษทัยอย ณ วนัที่ 2 กรกฎาคม 2550 
 

 
รายชือ่ บริษัท ยเูอม็เอส โคลบริคเครท จํากัด บริษัท ยเูอม็เอส ไลทเตอร จํากัด บริษัท ยเูอม็เอส ขนสง จํากัด 

1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร / / / 
2. นายพงศเฉลมิ เฉลิมทรัพยากร - - - 
3. นายชัยวัฒน เครือชะเอม / / / 
4. นายพงษศักดิ ์อังสุพันธุ - - - 
5. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท - - - 
6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล - - - 
7. นางสาวบุศรา  ธงทองทิพย - - - 
8. นายชาญยทุธ ถนอมเวช - - - 
9. นายสุชาติ ชินพฤทธิวงศ - - - 
10.นายปยะ ตันธนพิพัฒน - - - 
11.นายบุญยง เธยีรชีวะ - - - 
12.นางสาวนารีรัตน มีดี - - - 

หมายเหตุ  / หมายถึง กรรมการ 



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบประเมินน้ีจัดทําโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเปนความเห็นของคณะกรรมการ 
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 
วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2550 
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สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure) 
 
 องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมที่ดีซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซึ่งเอื้อใหระบบการ
ควบคุมภายในดําเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพ่ือสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนัก
ถึงความจําเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การที่ฝายบริหารใหความสําคัญตอความซื่อสัตยสุจริตและจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกําหนดหนาที่อยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน  
         
 
1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม 
 
   ใช   ไมใช  
 
บริษัทฯจัดใหมีการประชุมเพ่ือจัดทําแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน เชน งานขาย งานผลิต และ
งานจัดสง เปนตน  นอกจากนี้ในที่ประชุมยังไดสรุปผลงานของเดือนที่ผานมา เปรียบเทียบกับแผนงานและเปาหมายที่เคย
จัดทําไว เพ่ือใหทราบถึงความคลาดเคลื่อน และสาเหตุของการคลาดเคลื่อนดังกลาว 
 
1.2 คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดําเนินการอยางรอบคอบ และ
ไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กําหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก
พนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนที่เกินสมควรแกพนักงานในลักษณะที่
อาจนําไปสูการกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ต้ังเปาหมายยอดขายของบริษัทฯ ไวสูงเกินความเปนจริง ทําใหเกิด
แรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน) 
 
   ใช   ไมใช 
 
บริษัทฯจัดทําเปาหมายของงานแตละชนิดอยางรอบคอบ  โดยเริ่มตนต้ังแตฝายการตลาดและขาย ทําการสํารวจตลาด
กําหนดกลยุทธและเปาหมายในการขาย หลังจากนั้นฝายการผลิตจึงจะวางแผนและเปาหมายของงานผลิตรวมถึงงานจัดสง 
ใหสอดคลองกับการตลาดและขาย  
 
1.3 บริษัทฯ ไดมีการจัดโครงสรางองคกรที่ชวยใหฝายบริหารสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม 
 
   ใช   ไมใช 
 
บริษัทฯไดจัดโครงสรางองคกร ใหมีความเหมาะสมกับการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ มีหนวยงานที่จําเปน และสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน โดยมีฝายที่ดูแลงานหลักไดแก ฝายการตลาดและขาย ฝายผลิตและคลังสินคา เปนตน และฝายที่ดูแลงาน
สนับสนุนงานหลักไดแก ฝายบัญชี ฝายการเงิน และฝายบุคคล เปนตน 
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1.4 บริษัทฯ มีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) และขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งบทลงโทษหากมี
การฝาฝน หรือไม  
 
   มี   ไมมี 
 
บริษัทฯจัดใหมีการทําคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือเปนแนวทางใหฝายบริหารและพนักงานปฎิบัติ  และเปนการสรางสํานึกให
เกิดความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน รับผิดชอบตอลูกคา ตอคูคา ตอผูถือหุน  
 
1.5 บริษัทฯ มีการจัดทํานโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซื้อ และ
การบริหารทั่วไปที่รัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม 
 
   ใช   ไมใช 
 
บริษัทฯจัดใหมีการจัดทําคูมือระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือใหพนักงานใชเปนแนวทางในการปฎิบัติงาน เกิดความชัดเจนใน
อํานาจหนาที่ และอํานาจการอนุมัติ 
 
1.6 ในการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานบริษัทฯ ไดคํานึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพ่ือประโยชนของบริษัท
ฯ ในระยะยาว ใชหรือไม 
 
   ใช   ไมใช 
 
บริษัทฯไดกําหนดแนวทางปฏิบัติโดยความเสมอภาคและเปนธรรมตอคูคา และบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯในคูมือจริยธรรม
ของบริษัทฯ 
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สวนที่  2   การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure) 
 
  การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ยอมดําเนินการอยูทามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของ
ความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซื่อสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทําให
ระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํากับดูแลไมทั่วถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทําใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุนี้ การที่จะนําพาใหบริษัทรอดพน
จากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดนั้น ฝายบริหารจําเปนตองดําเนินการตอไปนี้อยางสม่ําเสมอ 
 (1)  พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ  
(Identification of risk) 
 (2)  วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัทฯ และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะเกิดข้ึน  (Analysis 
of risk) 
 (3)  กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม (Management of risk) 
         
 
2.1 บริษัทฯ มีการประเมินอยางสม่ําเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีปจจัยใดบางที่เปนปจจัยความ
เสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 
 
   มี   ไมมี 
 
บริษัทฯ ไดวิเคราะหและทราบถึงความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจในดานตาง ๆ ซึ่งไดกําหนดใหฝายที่เกี่ยวของกับหนาที่การ
งานที่รับผิดชอบอันอาจเกิดความเสี่ยง ใหมีการประเมินความเสี่ยง และวางแนวทางแกไข โดยเสนอและรายงานผูบริหารให
ทราบสม่ําเสมอเพื่อใหผูบริหารกําหนดนโยบายแนวทางการปองกันความเสี่ยงนั้น ๆ 
 
2.2 บริษัทฯ ไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดที่จะทําใหปจจัยที่เปนความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน  
 
   มี   ไมมี 
 
บริษัทฯไดมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจที่อาจเกิดข้ึน เชนความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจาก
คูแขงทางการคา ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากการใหเครดิตทางการคา เปนตน 
ซึ่งแตละความเสี่ยงจะมีฝายงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบติดตาม ปองกัน ไมใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงเหลานี ้
 
 
2.3 บริษัทฯ กําหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการ
ลดความเสี่ยงเหลานั้น ใชหรือไม 
 
   ใช   ไมใช 
 
บริษัทฯมีการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงตลอดเวลา เชน อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีผลกระทบกับตนทุน
ขาย โดยปจจัยที่มีผลตออัตราแลกเปลี่ยน ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ ดุลบัญชีการคา อัตราดอกเบี้ย เปนตน โดยบริษัทฯ ทํา
ปองกันความเสี่ยงโดยการทําสัญญาซื้อเงินลวงหนา (Forward Contract) เพ่ือลดความเสี่ยงลง  
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2.4  บริษัทฯ ไดแจงใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใช
หรือไม 
 
   ใช   ไมใช 
 
บริษัทฯไดกําหนดแนวทางปฏิบัติใหฝายงานที่เกี่ยวของในความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในสายการปฏิบัติงานใหมีมาตรการบริหาร
ความเสี่ยง เชน ฝายการเงินคอยติดตามดูแลวิเคราะหอัตราแลกเปลี่ยน และจัดใหมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยการทําสัญญาซื้อเงินลวงหนา (Forward Contract)  
 
2.5  บริษัทฯ มีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว ใชหรือไม 
 
   ใช   ไมใช 
 
บริษัทฯกําหนดใหฝายงานที่รับผิดชอบในการติดตามปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ใหมีการรายงานตอผูบริหารอยาง
สม่ําเสมอ 
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities) 
 
  การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกจิกรรมที่มคีวามสําคัญเพ่ือใหบริษัทฯ มัน่ใจวาแนวทางที่
ฝายบริหารกําหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัทฯ  ซึ่งแนวทางดังกลาว ไดแก 

(1) การกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม  
(2) มีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการกระทําทีทุ่จริตออกจากกนั 
(3) มีการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทาํธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบรหิาร หรือผูที่เกีย่วของกับ

บุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน 
(4) การกําหนดวิธีการเพื่อใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกีย่วของ  

         
 
3.1 บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนมุัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน
และเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม 
 
   ใช   ไมใช 
          
 
3.2 บริษัทฯมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปนี ้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเปนการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ใชหรอืไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาที่
ในการดูแลจัดเกบ็ทรัพยสนิ  
 
   ใช   ไมใช 
          
 
3.3 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
บริษัทฯ มีมาตรการที่รัดกุมเพ่ือติดตามใหการทําธุรกรรมนั้นตองผานข้ันตอนการอนุมัติที่กําหนด ใชหรือไม 
 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 
กรณีที่บริษัทฯมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว การ
ทําธุรกรรมนั้นตองผานทีประชุมคณะกรรมการซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของ
รายการดังกลาว 
 
3.4 ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นไดกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมนั้น
เทานั้น ใชหรือไม 
 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 
ในกรณีถามธีุรกรรมในขอ 3.3 บริษัทฯจะพิจารณาอนุมัติธรุกรรมนั้นโดยผูที่มสีวนไดเสยีในธุรกรรมนั้นไมมีสทิธิออกเสียง 
และปฏิบัติตามกฎของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.        
       
3.5  ในกรณีที่มีการทําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปน
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม 
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   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 
 
3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เกี่ยวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํา
สัญญาซื้อขายสินคา การใหกูยืม การค้ําประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอดระยะเวลาที่มีผล
ผูกพันบริษัทฯ หรือไม (เชนติดตามการชําระคืนหนี้ตามกําหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)  
 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
 
บริษัทฯ กําหนดใหฝายกฎหมาย บัญชีและการเงินทําหนาที่ในการติดตามใหบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวตลอด
ระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท 
 
3.7 กรณีที่บริษัทฯ มีมาตรการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีที่ผูที่เกี่ยวของ
ดังกลาวนําโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม 
 
   ใช                                     ไมใช     ไมมีกรณีดังกลาว 
          
 
3.8 ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทฯ มีการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
หรือบริษัทรวมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดทิศทางใหบุคคลที่บริษัทฯ แตงต้ังใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัท
ดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม 
 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
         
 
3.9 บริษัทฯ มีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม ทั้งนี้ เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ 
 
   มี   ไมมี 
 
บริษัทฯ ไดกําหนดใหฝายกฎหมายเปนผูติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทําที่ฝาฝนกฎหมายบริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทําในลักษณะ
นั้นอีก หรือไม 
 
   มี                                      ไมมี      ไมมีกรณีดังกลาว 
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สวนที่  4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure) 
 
 หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน 
หรือผูทีเ่กี่ยวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพ้ืนฐานที่มีขอมูลที่มีคณุภาพและเพยีงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทาง
การเงินหรือขอมลูอื่น  ดังนั้น การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูทีเ่กีย่วของจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะชวยใหเกิด
ความมีประสิทธผิลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลทีม่ีคุณภาพควรมีคณุสมบัติดังนี้ 

(1) มีเนือ้หาที่จําเปนเพียงพอตอการตดัสินใจ 
(2) มีความถูกตองสมบูรณ 
(3) มีความเปนปจจบัุน 
(4) มีรูปแบบที่เขาใจงาย 
(5) มีการจัดเก็บที่ดี 

         
 
4.1 ในการเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณา บรษัิทฯไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆอยางเพียงพอเพื่อให
คณะกรรมการใชประกอบการตัดสนิใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สําคญัตางๆ ไดแก รายละเอียดของเรือ่งทีเ่สนอใหพิจารณา 
เหตุผล ผลกระทบตอบริษัทฯ  ทางเลือกตาง ๆ เปนตน) 
 
   ใช   ไมใช 
 
บริษัทฯไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆอยางเพียงพอเพ่ือใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ 
 
4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมทีร่ะบุขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการ
พิจารณากอนการประชมุ อยางนอยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด ใชหรือไม 
 
   ใช      ไมใช 
 
บริษัทฯไดดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมหรอืเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการบริษัทอยางนอย 7 วันกอนประชุม 
 
4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทําใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรอืขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเห็นดวยกับเรื่องที่เสนอพรอมเหตุผล เปนตน 
 
   ใช   ไมใช 
       
          
 
4.4 บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจาก
ผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้หรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองนัน้อยางครบถวนแลว ใชหรือไม 
 
   ใช   ไมใช 
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4.5 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธรุกิจของบริษัทฯ โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทําใหบริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจาก
ความเปนจริง 
 
   ใช   ไมใช 
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สวนที ่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 
 การที่บริษัทฯ จะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล บริษัทฯ ควรตองติดตามอยางสม่ําเสมอวา มี
การปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดําเนินอยูอยางตอเนือ่ง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลอง
กับสถานการณทีเ่ปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงท ี 
         
 
5.1 กรณีที่บริษัทฯมกีารกําหนดเปาหมายการดําเนินธรุกิจ คณะกรรมการไดเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานของฝาย
บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดําเนินธรุกิจที่กาํหนดไว ใชหรือไม 
 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
 
บริษัทฯจัดใหมีการทํารายงานการขาย รายงานการผลิต รายงานงบการเงิน เปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหทราบผลการ
ปฏิบัติงานในแตละเดือนเปรยีบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว 
 
5.2 กรณีทีผ่ลการดําเนินทีเ่กิดข้ึนมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว บริษัทฯไดดําเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม 
 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
 
ผูบริหารจัดใหมีการประชุมของฝายงานตาง ๆ เปนประจําทุกเดือนเพ่ือใหทราบผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะใน
การแกปญหาที่เกิดข้ึน ใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการแกปญหา 
 
5.3 บริษัทฯจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม 
 
   ใช   ไมใช 
 
บริษัทฯมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในใหมีหนาที่ติดตาม ดูแล ตรวจสอบการปฏบัิติงานในฝายงานตางๆอยางสม่ําเสมอ 
 
5.4 กรณีที่บริษัทฯมกีารตรวจสอบภายใน บริษัทฯไดกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอ
คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม 
 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
 
บริษัทฯมฝีายตรวจสอบภายในซึ่งปฏิบัติงานอยางอิสระและรายงานผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง  
 
 
5.5 เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองทีเ่ปนสาระสําคัญ ไดมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาสั่งการแกไขภายในระยะเวลาอนัควร ใชหรือไม 
 
   ใช                                     ไมใช      ไมมีกรณีดังกลาว 
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บริษัทฯกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานขอบกพรองทีเ่ปนสาระสําคัญตอคณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือใหสามารถแกไขขอบกพรองในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 
5.6 บริษัทฯตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช
หรือไม 
 
   ใช      ไมใช 
 
เมื่อฝายบริหารมกีารแกไขขอบกพรองที่เกิดข้ึนแลว บริษัทฯทําหนาที่รายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอ
คณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบตอไป 
  
5.7 บริษัทฯมนีโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือ
สงสัยวามีเหตุการณทจุริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําทีผ่ิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบตอช่ือเสยีงและฐานะ
การเงินของบริษัทอยางมนีัยสําคญัหรือไม 
 
   มี                                      ไมม ี      ไมมีกรณีดังกลาว 
 
          
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 5 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิ



  
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 หนา 1 

ขอกําหนดวาดวยสทิธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  
และผูถอืใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุนสามัญ 

บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ออกโดย
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2550 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับสิทธิตามที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ โดยบริษัทและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะตองผูกพันตามขอกําหนดสิทธิทุกประการ และใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับทราบและเขาใจขอกําหนดตางๆ 
ในขอกําหนดสิทธิเปนอยางดีแลว ทั้งนี้ ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดใหมีการเก็บรักษาสําเนาขอกําหนดสิทธิไว ณ 
สํานักงานใหญของบริษัท เพ่ือใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาขอกําหนดสิทธิและสัญญาตางๆ ไดในวัน
และเวลาทําการของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 
คําจํากัดความ 
คําและขอความตางๆ ที่ใชอยูในขอกําหนดสิทธิ ใหมีความหมายดังตอไปนี ้
ขอกําหนดสิทธิ หมายถึง ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส 

จํากัด (มหาชน) และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (UMS-W1) 
(รวมถึงที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิส
เซส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือได 
ที่เสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือ
ใชแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง 
เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

บริษัท หมายถึง บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิส

เซส จํากัด (มหาชน) และใหรวมถึงผูถือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

วันทําการ หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชยเปดทําการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมใช
วันเสารหรือวันอาทิตย หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
ใหเปนวันหยุดของธนาคารพาณิชย 

ประกาศ กจ. 13/2547 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.  
  13/2547 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและหุนที่ออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

สํานักงาน กลต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพย หมายถึง ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550  
วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย หมายถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 
ระยะเวลาการแจงความ หมายถึง ระยะเวลาที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการ 
จํานงในการใชสิทธิ  ซื้อหุนของบริษัท โดยจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิที่จะซื้อหุน

ของบริษัทภายในชวง 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละ



  
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 หนา 2 

ครั้ง ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันทําการของบริษัท 
สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทายกําหนดใหมีระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายเทากับ 15 วัน กอนวันกําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทาย 

 
1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 70,000,000 หนวย โดย
จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทที่มีรายช่ือปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยไม
คิดมูลคา ในอัตราสวน 2 หุนเดิม ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
ดังตอไปนี้ 

1.1 ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน 
 
ประเภท   :   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 1 (UMS-W1) 
ชนิด :   ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือ

ได 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ :   3 ป นับต้ังแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ :   70,000,000 หนวย  
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ :   วันที่ 6 พฤศจิกายน  2550 
ราคาเสนอขายตอหนวย :   หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท) 
วิธีการเสนอขาย   :   เปนการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทในอัตราสวน 2 หุนเดิมตอ 1 หนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษใหปดเศษทิ้ง) ที่มีรายช่ือปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 

จํานวนหุนสามญัที่สํารอง
เพื่อการใชสทิธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

:   70,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท จํานวน 140,000,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) ณ วันที่ 16 
ตุลาคม 2550 

อัตราการใชสิทธิ :   ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใชสทิธิ :   ราคาหุนละ 8.50 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใชสิทธิ :   ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการ
สุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแตละป ตลอดอายุ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 28 
ธันวาคม 2550 และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายจะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดง
สิทธิมีอายุครบ 3 ป ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 และในกรณีที่ วัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว โดยระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช
สิทธิครั้งสุดทายจะตองไมนอยกวา 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาว 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

:   บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 



  
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
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ตลาดรองของหุนสามัญที่
เกิดจากการใชสิทธิ 

:   บริษัทจะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขายในครั้งนี้ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

ผลกระทบตอผูถือหุน :   เนื่องจากเปนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ดังนั้น
จึงไมมีผลกระทบตอผูถือหุน อยางไรก็ตาม หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวนจะมีผลกระทบตอผู
ถือหุนเดิมดังนี้  

       1.     ดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 
            ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนในดานการลดลงของสัดสวนการถือหุนเทากับรอย

ละ 33.33 
        2.     ดานการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) 

ผลกระทบที่มีตอผูถือหุนในดานการลดลงของสวนแบงกําไรเทากับรอยละ  
33.33 

        3.     ดานการลดลงของราคา (Price Dilution) 
เนื่องจากราคาใชสิทธิสูงกวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในชวง 15 วันทําการ
กอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบดานการลดลง
ของราคา (Price Dilution) 

 
1.2 การใชสทิธิและเง่ือนไขการใชสิทธิ 

1.2.1  วันกําหนดการใชสิทธิ 
วันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ 

วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม 2550 และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายจะตรงกับวันที่
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 และในกรณีที่วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาวเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาว 
 

1.2.2  ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญของบริษัท ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิใน
แตละครั้ง (ตอไปนี้เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ”) ยกเวนการใชสิทธิครั้งสุดทายกําหนดใหมี
ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายภายใน 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย (ตอไปนี้
เรียกวา “ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย”) 

บริษัทจะไมมีการปดสมุดทะเบียนเพ่ือพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวนในกรณีการใชสิทธิครั้งสุดทาย จะ
มีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน กอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และตลาดหลักทรัพย
จะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยใหเล่ือนวันปดสมุดทะเบียนเปน
วันทําการกอนหนา) 

การแจงขาวเก่ียวกับการใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ ราคาที่จะซื้อหุนสามัญ ระยะเวลาการใชสิทธิ และระยะเวลา
การแจงความจํานงในการใชสิทธิ บริษัทจะแจงรายละเอียดดังกลาวอยางนอย 5 วันทําการกอนระยะเวลาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิในแตละครั้ง ในระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET SMART / ELCID) สําหรับวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะสงรายละเอียดดังกลาวใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปดสมุดทะเบียนครั้งสุดทายทางไปรษณียลงทะเบียนดวย 
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1.2.3  นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ช้ัน 4 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2359-1200-1 
โทรสาร  0-2359-1259 
Website: www.tsd.co.th 

นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบตอการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะตองประกอบดวย ช่ือและนามสกุล สัญชาติและที่อยูของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะกําหนด ในกรณีขอมูลไมตรงกัน จะถือวาขอมูลที่ปรากฎอยูใน
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูลที่ถูกตอง ดังนั้น ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ในการแจงขอ
เปล่ียนแปลง หรือแกไขขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิตอนายทะเบียน
โดยตรง 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหแกผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวผานทางระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET 
SMART / ELCID) โดยเร็ว และแจงใหสํานักงาน กลต. ภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดําเนินการจัดสงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนดวย 

 
1.2.4  สถานทีต่ิดตอในการใชสิทธิ 

บริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
36/83 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร ช้ัน 24 และ 29 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท (66) 2 664-1701-8 

 โทรสาร (66) 2 259-2467, (66) 2 664-1700 
 

1.2.5  ข้ันตอนการใชสิทธิ 

ข้ันตอนการใชสิทธิสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูในระบบใบหุน และระบบไรใบหุน (Scripless System) จะมี
ความแตกตางตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

•    ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูในระบบใบหุน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช
ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหลักฐานในการแจงความจํานงในการใชสิทธิไดทันที 

•  ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูในระบบไรใบหุน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความ
ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอใหถอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยยื่นตอบริษัท
หลักทรัพยที่ทําหนาที่ เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของตน และบริษัท
หลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือ
ขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสําหรับนําไปใชเปนหลักฐาน
ประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทตอไป 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงในการใช
สิทธิ โดยดําเนินการและสงเอกสารใหแกบริษัทตามสถานที่ติดตอในการใชสิทธิที่ระบุไวในขอ 1.2.4 ดังตอไปนี้  
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1) แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจนและครบถวน
ทุกรายการพรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบ
แสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทได ณ สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ ในชวงระยะเวลา
การแจงความจํานงในการใชสิทธิหรือระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

2) ชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญโดยผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตองชําระเปนเช็ค ดราฟท ต๋ัวแลกเงินธนาคาร 
หรือคําสั่งจายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บไดในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการนับจากวัน
กําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง และขีดครอมสั่งจาย “บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส” เลขที่บัญชี 054-3-
00245-6 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ของธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สาขายอยจีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ เพลส (บริษัทขอสงวนสิทธิไมรับชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเปนเงินสด) ทั้งนี้ การใชสิทธิซื้อหุน
สามัญดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อ บริษัทไดเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลวเทานั้น หากเรียกเก็บเงิน
ไมไดดวยเหตุใดๆ ที่มิไดเกิดจากบริษัท ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา ยกเลิก และบริษัท
ตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธิในครั้งนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะนําสงใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ 
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถยื่นความจํานงขอใชสิทธิใหมไดในวันกําหนดการใชสิทธิครั้งตอไป 
เวนแตเปนการยกเลิกการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวอีกตอไป  

3) หลักฐานประกอบการจองซือ้ 
(ก) บุคคลสัญชาติไทย  : สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(ข) บุคคลทีม่ิใชสญัชาติไทย : สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(ค) นิติบุคคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 

6 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตองและ
เอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) นิติบุคคลตางประเทศ  : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ 
และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ 
ซึ่งรับรองโดย Notary Public พรอมรับรองสําเนาถูกตองและเอกสาร
หลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

4) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตามบทบัญญัติแหง
ประมวลรัษฎากร หรือขอบังคับ หรือกฎหมายตาง ๆ ที่ใชบังคับในการใชสิทธิ 

5) จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น โดยอัตรา
การใชสิทธิเทากับใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยตอหุนสามัญหนึ่งหุน เวนแตมีการปรับสิทธิ 

6) จํานวนหุนสามัญที่ออกเมื่อมีการใชสิทธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่งผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดชําระตามที่กลาวขางตน หารดวยราคาการใชสิทธิในขณะที่มีการใชสิทธินั้น โดยบริษัทจะ
ออกหุนสามัญเปนจํานวนเต็มไมเกินจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิ คูณดวยอัตราการใชสิทธิ หาก
มีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิแลว ทําใหมีเศษเหลืออยูจากการคํานวณดังกลาว 
บริษัทจะไมนําเศษดังกลาวมาคิดคํานวณและบริษัทจะนําสงเงินสวนที่เหลือ (ถามี) ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ 
ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิตามเกณฑการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ
ตามที่ระบุในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจํานวนหุนสามัญที่จะไดรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ใหตัดเศษของหุนทิ้ง 
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7) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ จะไมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําใหราคา
การใชสิทธิใหมสูงข้ึน และ/หรือ อัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน และจะใชราคาการใชสิทธิ
ใหมหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนหุนสามัญ (จํานวนหุนสามัญคํานวณได
จากอัตราการใชสิทธิใหม คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใชสิทธิ เมื่อคํานวณได
จํานวนหุนออกมาเปนเศษหุน ใหตัดเศษของหุนนั้นทิ้ง) สวนในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ
ดังกลาวมีผลทําใหราคาการใชสิทธิใหมมีราคาซึ่งตํ่ากวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทก็ใหใชมูล
คาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาการใชสิทธิใหม 

8) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญไมตํ่ากวา 100 หุนสามัญ โดยจํานวนหนวยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซื้อหุนตํ่ากวา 100 หุนสามัญ จะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญในครั้ง
เดียวทั้งจํานวน 

9) หากบริษัทไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิไมครบตามจํานวนที่ระบุไว ในแบบแสดงความจํานงในการ
สิทธิซื้อหุนสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบไดวาขอความที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดง
ความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้น ไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตองทํา
การแกไขใหถูกตองภายในวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไข
ใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพ
ลงโดยไมมีการใชสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะนําสงใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับ
จากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ 
ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวน บริษัทมีสิทธิที่จะดําเนินการ
ประการใดประการหนึ่งตอไปนี้  
(ก) ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไมมีการใชสิทธิ หรือ  
(ข) ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่ง

บริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนั้น หรือ 
(ค) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพ่ิมเติมตามจํานวนที่ประสงคจะใชสิทธิใหครบถวนภายใน

ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวนในการใช
สิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง 
โดยไมมีการใชสิทธิ 

ในกรณีตามขอ (ก) และ (ค) บริษัทจะนําสงใบสําคัญแสดงสิทธิ พรอมเงินสวนที่เหลือทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ 
ในกรณีขอ (ข) บริษัทจะแจงจํานวนการใชสิทธิในกรณีที่บริษัทถือวามีการใชสิทธิบางสวนแกผูใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง 
นอกจากนี้ บริษัทจะนําสงใบสําคัญแสดงสิทธิ พรอมเงินสวนที่เหลือ (ถามี) ทางไปรษณียลงทะเบียน
ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยจะไมมีการคํานวณดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ อยางไรก็ดี 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาว ยังมีผลใชตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 
ทั้งนี้ ในกรณีเปนการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทสงวนสิทธิที่จะเลือกดําเนินการตามขอ (ข) 

10) เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ กลาวคือไดสงมอบทั้งใบสําคัญแสดงสิทธิ แบบ
แสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ และชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญถูกตองและครบถวนสมบูรณ ผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได เวนแตจะ
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากบริษัท 



  
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 หนา 7 

11) เมื่อพนกําหนดวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายแลว แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิไดปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของการใชสิทธิที่กําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ สิ้นสภาพลง โดยไมมี
การใชสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใชสิทธไิมไดอีกเมื่อพนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

12) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวของบริษัท ตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุน
สามัญที่ออกใหมสําหรับการใชสิทธิภายใน 14 วันนับต้ังแตวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง และบริษัท
จะดําเนินการจดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธินั้น เขาเปนผูถือหุนสามัญของบริษัท ในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่คํานวณไดจากการใชสิทธิในครั้งนั้น 

 
1.2.6  เง่ือนไขอื่นเกี่ยวกบัการใชสิทธิ 

1) บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยซึ่งไดดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิจน
ทําใหสัดสวนการถือหุนของคนที่มิใชสัญชาติไทยมีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ตามที่ระบุในขอบังคับหรือ
ตามสัดสวนที่อาจมีการแกไขขอบังคับในอนาคต 

2) หากขอจํากัดการโอนดังกลาวขางตนมีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยที่ไดดําเนินการ
ใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิ ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนที่ระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ พรอมเงินสวนที่เหลือ (ถามี) ในสวนที่ไมสามารถใชสิทธิ
ไดโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่มิใชสัญชาติไทยดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียน
ภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งนั้นๆ  

3) บริษัทจะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย
ตามลําดับการแจงความจํานงในการใชสิทธิที่ครบถวนสมบูรณตามที่กําหนดในการใชสิทธิในแตครั้ง 

4) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณทีีไ่ม
สามารถดําเนินการใชสิทธิได โดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย 

 
ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถดาวนโหลดแบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดในเว็บ

ไซดของบริษัท www.uniquecoal.com และบริษัทจะดําเนินการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญในแตละครั้งเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยโดยเร็ว แตไม
เกิน 30 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง 

 
2.  การแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

2.1  การแกไขในสวนที่เปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัดแจง หรอืที่ตองดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย 

การแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิในเรื่องที่เห็นไดวาจะเปนประโยชนตอผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยชัด
แจง หรือเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ หรือคําสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือขอบังคับของ
สํานักงาน กลต. ที่เกี่ยวของ ใหบริษัทกระทําไดโดยไมตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 
2.2 การแกไขเพ่ิมเติมในกรณีอื่น 

การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธินอกจากกรณีตามขอ 2.1 ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทและที่ประชุมผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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2.3 เง่ือนไขในการดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธ ิ
การแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิไมวาในกรณีใด ๆ จะตองไมขัดหรือแยงกับขอกําหนดตามประกาศ กจ.

13/2547 หรือกฎเกณฑใดๆ ของสํานักงาน กลต. รวมทั้งที่จะมีเพ่ิมเติมภายหลังที่บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงาน 
กลต. ใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ทั้งนี้ ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีสิทธิที่จะเสนอใหแกไขขอกําหนดสิทธิใน
เรื่อง อัตราการใชสิทธิ ราคาการใชสิทธิ และอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะแจงไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกรายถึงการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดสิทธิดังกลาวในขอ 2.1 หรือ 
2.2 และจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่แกไขเปล่ียนแปลงใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเมื่อไดรับการรองขอภายใน 15 วันนับ
แตวันที่ไดรับการรองขอเปนหนังสือจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะจัดสงขอกําหนดสิทธิที่เปล่ียนแปลง
ดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยภายในวันทําการถัดไป และสํานักงาน กลต. ภายใน 15 วัน  
 
3. การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  
การเรียกและ/หรือ การประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใหเปนไปตามวิธีการดังตอไปนี้ 

1) บริษัทตองเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือขอมติในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดยเร็ว ภายใน 
30 วันนับแตเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ 

(ก) หากมีการเสนอขอแกไขเปล่ียนแปลงขอกําหนดสิทธิไมวาโดยบริษัทหรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตามที่กําหนดไวในขอ 2.2 หรือ 
(ข) หากมีเหตุการณ ซึ่งบริษัทเห็นวาอาจกระทบตอสวนไดเสียของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอยางเปน
นัยสําคัญ หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดสิทธิ 

ในกรณีที่บริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิไมดําเนินการจัดการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ
ดังกลาวใน (ก) หรือ (ข) ขางตน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 
ของจํานวนหนวยทั้งหมดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ ณ ขณะนั้น อาจรวมกันเขาชื่อทําหนังสือรอง
ขอใหบริษัทผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิได โดยระบุเหตุผลในการ
ที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว และบริษัทจะตองจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน
ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ไดรับการรองขอจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวนั้น  
ในกรณีที่มีการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะดําเนินการปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิของผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกลาวเปนระยะเวลาไม
เกิน 21 วันกอนวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  

2) ในการเรียกประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมวาจะเปนการประชุมเนื่องจากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได
ใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนรองขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเรียกประชุม ใหบริษัทจัดทําหนังสือ
นัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผูที่ขอใหเรียกประชุม และเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดสงใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนแตละราย ตามรายชื่อ และที่อยูที่ปรากฏอยูใน
สมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และแจงผานทางสื่อของตลาดหลักทรัพย (SET SMART / ELCID) เพ่ือ
กําหนดสิทธิในการเขารวมประชุมไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุมในแตละครั้ง 

3) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนซึ่งมี
สิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได 
โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะตองจัดทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกําหนดและใหยื่นหนังสือ
มอบฉันทะตอประธานที่ประชุมหรือผูที่ประธานที่ประชุมมอบหมายกอนเริ่มการประชุม  
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิหรือใชสิทธิไปแลวบางสวนของบริษัทในขณะนั้น โดยไมรวมถึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
คนใดที่มีสวนไดเสียในขอพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ หามมิใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคน
นั้นออกเสียงลงคะแนนในขอพิจารณาขอนั้น 
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ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสวนไดเสียตามขอนี้ หมายถึง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

4) ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเทากับหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถือ
อยูโดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึ่งหนวยมีหนึ่งเสียง ผูเปนประธานในที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
นอกจากสิทธิที่ตนมีในฐานะเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

5) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดข้ึนโดยบริษัท ใหประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูจัดการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิลง
มติเห็นชอบคัดเลือกก็ได โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

6) องคประชุมในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ
หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันไดไมนอยกวา 25 ราย ซึ่งถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิรวมกันไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยทั้งหมดของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิ 
และ/หรือใชสิทธิไปแลวบางสวนจึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีที่ไมครบเปนองคประชุม ใหถือวาการประชุม
เปนอันระงับไป หากการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นเปนการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทใหนัด
ประชุมใหมภายในระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกินกวา 14 วัน นับจากวันกําหนดประชุมผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิในครั้งแรก และใหบริษัทดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุกราย
และตลาดหลักทรัพยตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไวขางตน ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตอง
ครบองคประชุม กลาวคือ มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาประชุมเทาใดถือวาเปนองคประชุม ทั้งนี้ สําหรับในกรณี
ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนผูรองขอใหเรียกประชุม จะไมมีการเรียกประชุมใหม 

7) ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว 45 นาที ยังมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเขารวม
ประชุมยังไมครบเปนองคประชุมใหถือวาการประชุมเปนอันระงับไป  

8) มติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใชสิทธิและ/หรือใชสิทธิไปแลวบางสวน ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

9) มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดลงมติไปแลวนั้น ใหถือวามีผลผูกพันผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทุก
รายไมวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินั้นจะไดเขารวมประชุมดวยหรือไมก็ตาม 

10) ภายหลังจากบริษัทไดดําเนินการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจงมติของที่ประชุมผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบผานทางระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET 
SMART / ELCID) โดยเร็ว 

11) บริษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกลาวไวที่สํานักงานใหญของ
บริษัท รายงานประชุมที่ไดลงลายมือช่ือโดยประธานใหถือเปนหลักฐานอันสมบูรณของกิจการทั้งหลายที่ได
ประชุมกันนั้น และจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน กลต. ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

12) ในการประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของ
บริษัทมีสิทธิที่จะเขารวมประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือใหคําอธิบายในที่ประชุมผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได 

13) บริษัทจะเปนผูชําระคาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด 
14) บริษัทจะแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินับต้ังแตวันที่ประชุมเพ่ือลงมติ 

และบริษัทจะแจงการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดสิทธิเปนลายลักษณอักษรใหสํานักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพยทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการแกไขเพ่ิมเติมนั้น  
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4.  การชดใชคาเสยีหาย กรณีบรษิัทไมสามารถจดัใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิ 
บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ตอเมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดมาแสดงความ
จํานงที่จะใชสิทธิในแตละครั้ง และบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไดอยางครบถวนโดยคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิขางตน สามารถคํานวณไดดังนี้ 

 

คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย = B X [MP – EP] 

 
       โดยที่ 

B คือ จํานวนหุนสามัญที่ไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพ่ิมข้ึนไดตามอัตราการใช
สิทธิที่เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ตอ 1 หนวย 

MP คือ มูลคาการซื้อขายหุนสามัญของบริษัททั้งหมดหารดวยจํานวนหุนสามัญของ
บริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยในวันกําหนดการใชสิทธิใน
แตละครั้ง  

EP คือ ราคาการใชสิทธิ หรือราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เปล่ียนแปลง
แลว 

ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุนสามัญไมมีการซื้อขาย
ในวันกําหนดการใชสิทธิ บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพ่ือใชในการคํานวณแทน 

 
 4.2  การชดใชคาเสียหายขางตนบริษัทจะชําระใหเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะและจะจัดสงทาง        
ไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง โดยไมมีดอกเบี้ย หากบริษัทไม
สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนดังกลาวใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว บริษัทจะชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากคาเสียหายนับจากวันที่พนกําหนด
ระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับเงินคืนแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากได
มีการสงเช็คคืนเงินคาเสียหายดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับคืนเงินคาเสียหายแลวโดยชอบ และผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมมีสิทธเิรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

อนึ่ง ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยที่ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญ แตไมสามารถจอง
ซื้อไดเนื่องจากอัตราสวนการถือหุนของคนที่มิใชสัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกวาจํานวนรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุไวในขอจํากัดการโอนหุนสามัญ ในกรณีเชนนี้ บริษัทจะไมชดใช
คาเสียหาย หรือ ดําเนินการอื่นใดใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคนที่
มิใชสัญชาติไทยไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย หรือเรียกรองใหบริษัทชดใชใดๆ ทั้งสิ้น อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดง
สิทธิยังมีผลใชตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย หาก ณ วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยยังไมสามารถใชสิทธิได เนื่องจากอัตราสวนการถือหุนของคนที่มิใชสัญชาติไทยใน
ขณะนั้นเกินกวาจํานวนที่ระบุไวขอจํากัดการโอนหุนสามัญ ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุลง โดยผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยดังกลาว ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอบริษัท และบริษัทจะไม
ดําเนินการชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งสิ้น 
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5.  มาตรการคุมครองผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

5.1 สิทธิของบริษัทในการเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิกอนระยะเวลาที่กําหนดตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ไมมีขอกําหนดใหบริษัทสามารถเรียกใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชสิทธิ
กอนระยะเวลาที่กําหนดตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

5.2   เง่ือนไขการปรับสิทธิ 
บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญตลอดอายุของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหนอยไปกวาเดิม 

 
1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหุนหรือแบงแยกหุน 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีนับต้ังแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท 
ก. ราคาการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Price 0    x    [Par 1] Price 1 = 
[Par 0] 

 
ข. อัตราการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Ratio 0    x    [Par 0] Ratio 1 = 
[Par 1] 

 
โดยที่  
Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธใิหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธเิดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
Par 1 คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง 
Par 0 คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง 

 
2) เมื่อบริษัทไดเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจํากัดใน

ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมคํานวณไดตํ่ากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญ
ของบริษัท" 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมได
รับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่      
เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม 
กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด      
แลวแตกรณี 

“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม” คํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะไดรับจากการเสนอขาย
หุนสามัญ หักดวยคาใชจาย หารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกใหมทั้งหมด  
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“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลคาการซื้อขายหุนสามัญของบริษัททั้งหมดหารดวย
จํานวนหุนสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยในระหวางระยะเวลา 5 วันทําการ (วันที่
เปดทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย) ติดตอกัน กอนวันที่ใชในการคํานวณ 

“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม 
(วันแรกที่ข้ึนเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right Issues) และ/หรือวัน
แรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม สําหรับกรณีที่เปนการ เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ
กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ไมสามารถหา “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุนสามัญไมมีการซื้อขายใน
ชวงเวลาดังกลาว บริษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพ่ือใชในการคํานวณแทน 

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุนสามัญพรอมกันมากกวา 1 ราคาเสนอขาย ภายใตเง่ือนไขที่ตองจองซื้อ
ดวยกันใหใชราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหม แตในกรณีที่การเสนอ
ขายดังกลาวไมอยูภายใตเง่ือนไขที่จะตองจองซื้อดวยกันใหนําเฉพาะราคาเสนอขายที่ตํ่ากวารอยละ 90 ของ 
“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” มาคํานวณการเปลี่ยนแปลงเทานั้น 
ก. ราคาการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Price 0    x    [(A x MP) + BY] Price 1 = 
[MP(A + B)] 

 
ข. อัตราการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Ratio 0    x    [MP(A + B)] Ratio 1 = 
[(A x MP) + BY] 

 
โดยที่  
Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธใิหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธเิดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” 
A คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันปดสมุด

ทะเบียนผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม กรณีเสนอ
ขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือวันกอนวันแรกของการเสนอ
ขายหุนสามัญที่ออกใหม กรณีเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนทั่วไป 
และ/หรือ กรณีเสนอขายหุนสามัญใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมทั้งการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมและ/หรือ 
เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด 

BY คือ จํานวนเงินที่ไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากหุนสามัญที่ออกใหมทั้ง
การเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชน
ทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

 
3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน

วงจํากัด โดยที่หลักทรัพยนั้นใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 
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(เชนหุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออก
ใหมเพ่ือรองรับสิทธิดังกลาวต่ํากวารอยละ 90 ของ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญไมไดรับ
สิทธิการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ขางตนที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิ
ในการซื้อหุนสามัญ (วันแรกที่ข้ึนเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม (Right  
Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปน     
หุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ กรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่    
เปนการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

“ราคาสุทธิตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือรองรับสิทธิ” คํานวณไดจากจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับจากการ
ขายหลักทรัพยที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุ นสามัญ 
หักดวยคาใชจายที่เกิดข้ึนจากการออกหลักทรัพยนั้น รวมกับเงินที่จะไดรับจากการแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุน
สามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้น หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งสิ้นที่ตองออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธินั้น 

“ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ 2) ขางตน 

“วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยออกใหมใดๆ 
ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญสําหรับกรณีที่เปนการเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย ที่ออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญสําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป 
และ/หรือกรณีที่เปนการเสนอขาย ใหแกบุคคลในวงจํากัด แลวแตกรณี 

 
ก. ราคาการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Price 0    x    [(A x MP) + BY] Price 1 = 
[MP(A + B)] 

 
ข. อัตราการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Ratio 0    x    [MP(A + B)] Ratio 1 = 
[(A x MP) + BY] 

 
โดยที่  
Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธใิหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธเิดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” 
A คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันปดสมุดทะเบียนผู

ถือหุนเพ่ือสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพยที่ออกใหมที่ใหสิทธิที่จะแปลงสภาพ/
เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ กรณีเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิม และ/หรือ วันกอนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมที่ให
สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือ ใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 
กรณีเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด แลวแตกรณี 
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B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใดๆ ที่ใหสิทธิ
ที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญตามที่
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือ 
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

BY คือ จํานวนเงินที่ไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากการออกหลักทรัพยใดๆ ที่ให
สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 
สําหรับการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแกประชาชน
ทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะไดรับจากการ
ใชสิทธิแปลงสภาพ/เปล่ียนเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
4) เมื่อบริษัทจายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการ

ใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิรับหุนปนผล (วันแรกที่
ข้ึนเครื่องหมาย XD) 

 
ก. ราคาการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้  

Price 0    x    A Price 1 = 
                     [A + B] 

 
ข. อัตราการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

Ratio 0    x    [A + B] Ratio 1 = 
A 

  
โดยที่  
Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธใิหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธเิดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
A คือ จํานวนหุนสามัญ ที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือ

หุนสามัญเพ่ือสิทธิในการรับหุนปนผล 
B คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนสามัญปนผล 

 
5) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 70 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลัง

หักภาษีเงินได สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหวางอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ การ
เปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมมีสิทธิ
รับเงินปนผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XD) 

อัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุนคํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายออกจริงจากผลการดําเนินงาน
ในแตละรอบระยะเวลาปบัญชี (รวมเงินปนผลระหวางกาล) หารดวยกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท
หลังหักภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของรอบระยะบัญชีปเดียวกัน 

วันที่ใชในการคํานวณ หมายถึง วันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญจะไมไดรับสิทธิในเงินปนผล (วันแรกที่ตลาด
หลักทรัพยข้ึนเครื่องหมาย XD) 
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ก.  ราคาการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้  
Price 0    x    [MP - (D – R)] Price 1 = 

[MP] 
 

ข.  อัตราการใชสิทธจิะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
Ratio 0    x    [MP] Ratio 1 = 

[MP - (D – R) 
 

โดยที่  
Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธใิหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธเิดิมกอนการเปลีย่นแปลง 
MP คือ “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” 
D คือ เงินปนผลตอหุนที่จายแกผูถือหุน 
R คือ เงินปนผลตอหุนที่จายหากนํากําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลัง

หักภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 70 มาคํานวณจากจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิ
ไดรับเงินปนผล 

 
 “ราคาตลาดตอหุนของหุนสามัญของบริษัท” ใหใชและมีความหมายเชนเดียวกับรายละเอียดในขอ (2) 

6) ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได โดยที่ 
เหตุการณใดๆนั้นไมไดกําหนดอยูในขอ 1) – 5) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช
สิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิใหม (หรือปรับจํานวนหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใชสิทธิ) อยางเปน
ธรรม โดยไมทําใหสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม ทั้งนี้ใหถือวาผลการพิจารณานั้นเปนที่สุด 
โดยบริษัทจะแจงตลาดหลักทรัพยใหทราบโดยเร็ว รวมทั้งแจงใหสํานักงาน กลต. ทราบภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่มีเหตุใหตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ หรือผลการพิจารณาเปนที่สุด พรอมทั้งปดประกาศ
ขอกําหนดสิทธิที่ไดรับการแกไข ณ ที่ทําการสํานักงานใหญของบริษัท 

7) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1) ถึงขอ 6) เปนอิสระตอกัน สําหรับ
ในกรณีที่เหตุการณตางๆ เกิดข้ึนพรอมกันใหคํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลําดับดังนี้คือ ขอ 1)  5)  4) 

 2)  3)  6) โดยในแตละลําดับครั้งที่คํานวณการเปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิและ
อัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนง 

8) การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1) ถึงขอ 6) บริษัทจะดําเนินการแจงผลการ
เปล่ียนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบโดยเร็วที่มีผลบังคับใชตอการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ ผาน
ระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย (SET SMART / ELCID) และบริษัทจะแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ใหแกสํานักงาน กลต.ภายใน 15 วัน 

6.  สถานภาพของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางการแสดงความจํานงใชสิทธิ 
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแสดงความจํานงการใชสิทธิ และวัน

กอนวันที่กระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมี
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สถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดแสดงความจํานงใชสิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่
กระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวอันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนแลว 

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงที่บริษัทยังไมไดนําหุนสามัญที่เกิดข้ึน
จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดทําการใชสิทธิ
แลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการออกหุนสามัญใหมเพ่ิมเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยเร็วที่สุดตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับหากราคาที่ไดปรับใหมนั้นมีผลบังคับใช โดยหุนสามัญ
สวนเพ่ิมอาจไดรับชากวาหุนสามัญที่ไดรับกอนหนานี้แลว แตไมเกิน 15 วันทําการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ 

7.  สิทธิของหุนสามัญใหมทีเ่กิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
สิทธิของหุนสามัญที่ออกตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมอืนหุน

สามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปกอนหนานี้แลว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปนผลหรือประโยชนอื่นใดที่บริษัทใหแกผูถือหุน 
ทั้งนี้นับแตวันที่นายทะเบียนหุนสามัญของบริษัท ไดจดแจงชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือ
หุนสามัญของบริษัท และกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว หากบริษัทไดประกาศวันกําหนดใหสิทธิใน
เงินปนผล หรือผลประโยชนอื่นใดใหแกผูถือหุนกอนวันที่บริษัทไดจดแจงช่ือของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 เปนผู
ถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทที่กระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเรียบรอยแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสทิธคิรัง้ที ่1 
ดังกลาวจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นนั้น 

 
8.  ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสทิธิทีเ่สนอขาย 

บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยเร็ว 
แตไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่บริษัทไดดําเนินการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิแลวเสร็จ 

 
9.  รายละเอียดเกีย่วกบัหุนที่ออกใหมเพื่อรองรบัใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ลักษณะสําคัญของหุน 
จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

: 70,000,000  หุน คิดเปนรอยละ 100 ของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ 

มูลคาที่ตราไว : หุนละ 0.50 บาท 
ราคาที่จะซื้อหุน : หุนละ 8.50 บาท เวนแตจะมีการปรับราคาใชสิทธิ 

 
       เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้นหุนสามัญที่ออกใหม

เนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดภายหลังจากที่บริษัท
ดําเนินการจดทะเบียนหุนสามัญใหมดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแลว โดยบริษัทจะดําเนินการยื่นขออนุญาตนําหุนสามัญ
ที่ออกใหมจากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาด
หลักทรัพยโดยเร็ว แตไมเกิน 30 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง ทั้งนี้เพ่ือใหหุนสามัญดังกลาวสามารถทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดเชนเดียวกับหุนสามัญเดิมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทมีหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือ
รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เหลือจากการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาตอไป ตามลําดับ 
      
10.  ขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไมมีขอจํากัดในการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เวนแตการโอนที่เกิดข้ึนในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญ
แสดงสิทธิเพ่ือพักการโอนหรือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วัน กอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และ
ตลาดหลักทรัพยจะทําการขึ้นเครื่องหมาย SP (หามการขายซื้อ) ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน (ในกรณี



  
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 5 หนา 17 

ที่การปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพยใหเล่ือนวันปดสมุด
ทะเบียนเปนวันทําการกอนหนา) 
 
11.  ผลบังคับขอกําหนดสิทธิและกฎหมายที่ใชบังคับ 

ขอกําหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใชบังคับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสดุทาย 
โดยขอกําหนดสิทธินี้จะใชบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีขอความใดๆ ในขอกําหนดสิทธินี้ขัดแยงกับ
กฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใชบังคับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหใชขอความตามกฎหมายหรือประกาศ
ดังกลาวบังคับกับใบสําคัญแสดงสิทธิแทนขอความของขอกําหนดสิทธิเฉพาะในสวนที่ขัดแยงกันนั้น 
 

 ผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 บริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 
 

 ไพบูลย  เฉลิมทรพัยากร 
 (นายไพบูลย  เฉลิมทรัพยากร) 

  ประธานกรรมการ 
 
 

 
 ชัยวัฒน เครือชะเอม 
 (นายชัยวัฒน เครือชะเอม)  

  กรรมการผูจัดการ 
 

 
 
 
 



เลขท่ี  

 แบบแสดงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
ครั้งท่ี  วันกําหนดการใชสิทธิ   

วันท่ีย่ืนความจํานงการใชสิทธิ  ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที่   
     

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)    

ขาพเจา (โปรดระบุประเภทผูจองซ้ือหุน)     

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน - - - -   บุคคลธรรมดาสัญชาตติางดาว เลขที่ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง  

 นิติบุคคลสัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล   นิติบุคคลสัญชาตติางดาว เลขทะเบียนนิติบุคคล  

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล                                                                                                           นามสกุล  

วัน/เดือน/ปเกิด  เพศ  สัญชาติ  อาชีพ  

บานเลขที่  หมูท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน  แขวง/ตําบล  

เขต/อําเภอ  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  โทรศัพท (บาน)  โทรศัพท (มือถือ)  

ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ขาพเจามีความประสงคท่ีจะขอใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดตอไปน้ี 
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดง

สิทธทิี่ขอใชสิทธิ (หนวย) 
จํานวนหุนสามัญที่ได 
จากการขอใชสทิธิ (หุน) 

อัตราการใชสิทธ ิ ราคาใชสทิธ ิ
(บาทตอหุน) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (บาท) จํานวนเงิน (ตัวอักษร) 

  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ หุนสามัญ 1 หุน 8.50   

ท้ังน้ี ขาพเจาไดสงใบสําคัญแสดงสิทธิและขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถามี) ดังน้ี 
 (1) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดสง เลขที่  จํานวน  หนวย 

   เลขที่  จํานวน  หนวย 

     รวมจํานวน  หนวย 

 (2) จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับทอน  หนวย 

หากขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปน้ี : (ผูจองซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเทาน้ัน) 

 นําหุนเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของตนเอง : ใหออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และดําเนินการใหบริษัท  

สมาชิกผูฝากเลขที่  นําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย เลขที่  

ช่ือ  (ช่ือผูจองซ้ือหุนตองเปนช่ือเดียวกันกับช่ือบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเทาน้ัน) 

 นําหุนเขาฝากบัญชีของผูออกหลักทรัพย : ใหออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดย
นําเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 (การถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลัง ผูจองซ้ือจะตองเสียคาธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดไว) 

 รับเปนใบหุน : ใหออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในช่ือของขาพเจา และจัดสงใบหุนใหขาพเจาตามชื่อท่ีอยูท่ีระบุไวขางตนทางไปรษณียลงทะเบียน โดยขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัทดําเนินการใดๆ เพ่ือทําใหสามารถ
จัดทําใบหุน และสงมอบใบหุนแกขาพเจาโดยเร็ว แตไมเกิน 15 วันทําการ นับจากวนักําหนดการใชสิทธิ ซ่ึงขาพเจาตกลงวา ขาพเจาอาจไดรับใบหุนหลังจากที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนและอนุญาตใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

พรอมกันน้ีขาพเจาขอสงเงินคาจองซื้อหุนสามัญดังกลาวโดย   เงินโอน  เช็คธนาคาร (แคชเชียรเช็ค)  เช็คบุคคล  ดราฟท  

เลขที่เช็ค  วันท่ี  ธนาคาร  สาขา  

โดยสั่งจาย บมจ. ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะซื้อหุนสามัญจํานวนดังกลาว และจะไมยกเลิกรายการที่ไดแสดงไวขางตนนี้ แตหากขาพเจาไมสงแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวนเรียบรอยพรอมชําระเงินคาจองซื้อหุน

มายังบริษัทภายในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ หรือ เช็ค/แคชเชียรเช็ค/ดราฟท ไมผานการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท 
 

ลงชื่อ  ผูตรวจรับการจองซื้อ ลงชื่อ  ผูจองซื้อหุนสามัญ 

(  ) (  ) 
     

 

หลักฐานการใชสิทธจิองซื้อหุนสามัญ บรษัิท ยูนิค ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) - โปรดกรอกขอความในสวนนี้ดวย 
วันที่   เลขที่   

 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  ไดรับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)  

ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเลขที่  ในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน  หุน ราคาหุนละ 8.50 บาท 

เปนจํานวนเงินรวม  บาท  และมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน (ถามี)  จํานวน  หนวย 

 โดยชําระเปน      เงินโอน  แคชเชียรเช็ค  เช็คบุคคล  ดราฟท 

เลขที่เช็ค  ลงวันที่  ธนาคาร  สาขา  
ผูจองซื้อตองการใหดําเนินการสงมอบหุนสามัญดังนี้ 

 นําหุนเขาฝากบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ ที่มีอยูกับบริษัทซึ่งมีเลขที่สมาชิกผูฝากเลขที่  บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่  

 ออกใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600”  

 ออกใบหุนในนามผูจองซื้อ  เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ  
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