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3.                                                                                                                                                                       
3.1    กกกกก 

กกก กก 1,000    
 

 () ก  ก 
475,000,000 475,000,000  X 4.60%           21,850,000  
95,000,000     95,000,000 X 4.70%   4,465,000 

430,000,000   430,000,000 X 5.00% 21,500,000 
1,000,000,000  47,815,000 

 
กกก ก 47.82  
 

3.2    กก  
 
ก = ก /    X   100    

         =  47,815,000  /  74,789,411*   X   100   
         = 63.93%  
 
*  (NTA) กกกก    30 
 2560                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. กก 
 

ก    ก () (TTA) 

ก     ก () (UMS) 

ก ก     ก 
    ก  ก 

 

5. กกก 
 

 
 
 
 

ก    ก .     

.    99.99% - 
   ก - 90.11% 
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10.   กก 
    กกกก 
 
11.   กก กกก 

-ก   กก / กก  
-   กกก / กก  
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12.     ก () 

ก ก   ก () (UGP)   
  51  49   17  ..2537                
1  กกกก ก
ก  

กกก
กก กกกก
 กกก   , LPG ก  

ก 

2547 • กก   16 กก 2547 

2550 • ก 1.00   0.50  
ก 70  105  ก 70  
 0.50  กก 
70  

2552 
 

•    ก    ก () (TTA) 
 99.99 กก
   ก     52,858,520 
  20,790,646   48.46 
 23  ก  3,222,100  
 5.55  14.6579  
 TTA   

•   ก กก 2552 
 136,083,041   89.55  
 56,453,219   37.41  

2556 • กกกกกก
ก ก   ก () (TTA)   350  
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2557 

 
• ก  44   ก  44 

 1  30 ก ก ก  44 
 1 ก 31  ก 

2558 • กกก กกก           
 ก () (TTA) ก  125 กก           
 345  ก TTA  820    

2559 •  ก กก (Right Offering) ก
 358,059,483   511,513,547            
  255,756,773.50  

•  2559  26  2559 
 ก 255,756,773.50    251,692,219   
503,384,438   

 
กกกก 

กกก ก  ก 
ก ก กกก
ก  ก กกก          
กกก ก กก ก 
ก กกก        
กกก กก
กกก กกก 

 

 

 

 

 

 



24
 

 

  4 

 

 

•    ก
(  ก  ก
(2) ก logistics กกกก
 

•    ก
กก
 

•     ก
กก กกก
 

•     ก
กก
 

4  ก 

   ก   
  ก  ก) ก (1)   

กกกก 

   ก  
กก  2,000  2,300 

    ก  
กก กกก

    ก   
กก กกก   

23 

 

   

 

กก กกก 
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     () 
 
 
 

 
.. 56 - ก.. 57 

 
ก.. 57 - .. 57 

 
.. 58 - .. 58 

 
.. 59 - .. 59 

 
.. 60 - .. 60 

กก 1,005.97 104.10 532.03 433.03 321.92 
ก 32.50 8.42 45.48 50.03 18.34 
 2.95 0.53 7.70 2.99 5.49 
 1,041.42 113.05 585.21 486.05 345.75 
 
กก 

ก ก 
ก  กก
 กก 

 
กก กกก

ก กกก 
ก ก กกก
กกกกกก ก ก
 50,000 ก กก  
 ก กกก ก
กกก ก
กกกกก
 กกก กกกก ก
กกกกก กกก
ก 

 
กกกก 

กก ก ก
ก ก กกกกกก 
กก ก
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ก กกกกก
 100  กก 10  กกก
 ก ก 

 
กกกกก ก 

ก กก ก ก  
ก กกกกก
 

 
กก  

กกกกกก 20  
กก   ก (),   ก (),   
ก  ก (),    ก (),     ก,   ก
 ก    ก,   ก () ก,     
ก  

 
กก ก

กกก    
 

 
กก ก 10  1  กกก

กก 
กก 46%   60% กก 32%  50% 
 2583 กก  2559 กกก 43  
12  ก 

 
ก กกก

ก  58-79 (PDP 2015) กก
 ก  20-25%  2579  
PDP  กกกก ก
 กก
ก 
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กก      
 2559 กก 38.71   4.5 ก 2558 

ก 37.03  กก 2559  16.94  ก
ก. 16.40  ก 0.54   ก ก ก ก 
  ก 2559  21.77   0.7 ก 2558 
กก 13.408  ก 8.36 กก 
SPP  IPP 

 
กก 
 กกกก 

1.ก  1  3 ก  ก
ก  ก
กกก ก
กก  ก
 50,000   

2.กก  กก
ก 2,000 -2,500  
 

3.กกก กก          
ก  ก
 กกก  

4.กก กก
ก  

5. กกกก 45  
 
 กกก ก
กกกก
ก  กกก 
 กก ก
 กก  
  ก ก
ก 

 



28 27 
 

 ก กกก ก
 ก  ก ก ก 
ก 
 

ก 

ก 251,692,219.00  ก 503,384,438          
 0.50     15  2560 ก 

    
1    ก* 453,610,136 90.11 
2  ก 6,558,900 1.30 
3 ..  2,798,966 0.56 
4   2,095,600 0.42 
5   1,766,666 0.35 
6 ..  1,000,000 0.20 
7   891,066 0.18 
8   ก 773,981 0.15 
9   700,000 0.14 

10   666,666 0.13 
 470,861,981 93.54 
 32,522,457 6.46 
 503,384,438 100.00 

*TTA  99.99    ก 
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กก 

  7 ก 2560 กก ก 

  ก  

 ก กก 

  กก/ กก กกก / ก 

  กก / กกก 

    กกก / กก 

ก  กก / กก 

 กก กกก / กก / 
กก 

...  ก กก / กก 

 

 

  7 ก 2560  ก 

   

1   กก กกก / ก 

2 กก ก กกก 

3  ก กก 
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กก 

ก 
ก () 

ก 30 ก.. 2557 31 .. 2557 31 .. 2558 31 .. 2559 30 .. 2560  

      

ก 111.97 90.05 88.04 79.75 102.59 

 - - - 40.01 - 

กกก 60.59 66.84 60.28 65.69 116.67 

กกกกก - - - 0.01 - 

 307.97 275.97 28.48 133.00 89.32 

 1.12 1.00 0.40 8.04 0.27 

 481.65 433.86 177.20 326.50 308.85 

 - - - -  

 ก 805.22 791.27 663.98 633.17 616.66 

 5.52 5.21 3.96 3.24 2.91 

 4.22 4.21 0.49 4.79 0.69 

 1,296.62 1,234.55 845.63 967.70 929.11 

      

กก 
ก 

284.04 253.95 156.73 167.59 58.94 

ก 72.88 103.67 21.13 107.16 12.54 

กกกก 1.63 1.87 2.43 2.41 2.66 

กกกก 
กก 
 

350.00 350.00 575.00 570.00 770.00 
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ก 
ก () 

ก 30 ก.. 2557 31 .. 2557 31 .. 2558 31 .. 2559 30 .. 2560  

กกก
ก 

365.28 326.30 263.98 - - 

ก
ก 

0.94 0.95 0.58 - - 

 9.47 7.39 6.55 8.09 3.47 

 0.81 0.86 1.76 2.64 2.44 

 1,085.05 1,045.00 1,028.15 857.90 850.05 

ก 0.83 0.58 - - - 

กก 3.03 3.36 2.08 1.05 1.36 

 1,088.91 1,048.94 1,030.22 858.95 851.41 

ก 76.73 76.73 76.73 251.69 251.69 

ก 241.39 241.39 241.39 416.36 416.36 

ก ()       

ก 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 


ก () 

(120.90) (143.01) (513.21) (569.80) (600.85) 

 207.71 185.61 (184.59) 108.75 77.70 

 - - - - - 

 207.71 185.61 (184.59) 108.75 77.70 

 1,296.62 1,234.55 845.63 967.70 929.11 
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ก 
ก () 

ก ..2556- 
ก..2557 

..-.. 
2557 

..-. 
.2558 

..-.. 
2559 

..-.. 
2559 

..-.. 
2560 

กก 1,005.97 104.10 532.03 433.03 171.98 321.92 

กกก 32.50 8.42 45.48 50.03 27.78 18.34 

 (794.77) (76.81) (656.02) (370.16) (139.48) (294.96) 

กก (10.15) (2.14) (23.74) (33.82) (18.36) (11.39) 

ก 233.55 33.57 (102.25) 79.08 41.92 33.90 

ก (141.90) (12.79) (47.38) (38.30) (17.11) (21.68) 

ก (156.81) (27.98) (100.14) (62.79) (34.80) (29.47) 

กกก (65.16) (7.20) (249.77) (22.01) (9.99) (17.25) 

กก (5.88) (1.06) (2.88) - - - 

กก
ก 

- - (70.88) - - - 

 2.95 0.53 7.70 2.99 2.20 5.49 

ก ()ก
ก 

(68.09) (7.73) (315.83) (19.02) (7.79) 
 

(11.75) 

ก (69.20) (14.37) (55.38) (38.60) (21.42) (17.21) 

 - - (0.02) (0.01) - (2.09) 

ก () / (137.29) (22.10) (371.23) (57.62) (29.21) (31.05) 

ก () 
/ 

- - 1.03 1.04 - - 

ก ()  
/ 

(137.29) (22.10) (370.20) (56.59) (29.21) (31.05) 
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ก 
ก () 

ก ..2556- 
ก..2557 

..-.. 
2557 

..-.. 
2558 

..-.. 
2559 

..-.. 
2559 

..-.. 
2560 

        ก (      ) 
กก  

726.21 47.85 (72.83) (51.01) 42.16 (89.70) 

        ก (      ) 
กก 

(12.28) (0.47) 6.31 (48.51) (7.19) 38.54 

        ก (      ) 
กก 

(649.73) (69.30) 64.50 91.23 77.04 74.00 

ก
 ()   

64.19 (21.92) (2.01) (8.29) 112.01 22.84 

ก   
  1 ก 

47.78 111.97 90.05 88.04 88.04 79.75 

ก  
  31  

111.97 90.05 88.04 79.75 200.05 102.59 
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ก 

ก 30 ก.. 2557 31 .. 2557 31 .. 2558 31 .. 2559 30 ..2560 

      

 () 0.44 0.42 0.17 0.38 0.36 

 () 0.16 0.15 0.15 0.16 0.24 

ก() 0.53 0.23 (0.02) (0.01) (0.21) 

กก () 4.00 6.71 8.32 7.78 8.50 

ก () 90 54 43 46 42 

 () 1.21 0.76 1.22 1.11 2.73 

 () 298 476 296 324 132 

 () 8.37 4.80 14.14 7.42 11.26 

 () 43 75 25 49 32 

 () 345 454 314 322 142 

ก
ก 

     

ก (%) 22.49 29.83 (17.71) 16.37 9.96 

กกก (%) (6.56) (6.88) (54.69) (3.94) (3.45) 

ก (%) (13.18) (19.55) (63.44) (11.86) (8.98) 

 (%) (49.68) (44.96) (73,246.93) (151.96) (66.61) 

ก
 

     

ก (%) (7.72) (6.99) (35.69) (6.36) (6.55) 

ก(%) (9.25) (3.81) (43.65) (2.78) (3.97) 

 () 
 

0.59 0.36 0.56 0.54 0.73 
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ก 

ก 30 ก.. 2557 31 .. 2557 31 .. 2558 31 .. 2559 30 ..2560 

ก      

()  5.24 5.65 (5.58) 7.90 10.96 

กก 
() 

11.15 4.33 (0.32) (0.30) (4.18) 

      

 () 1.35 1.21 (1.20) 0.23 0.15 

ก ()  () (0.89) (0.58)* (2.42) (0.12) (0.03) 

 

ก 
ก 2559  กก ก 
กกกกกกก
ก กกกก 
 กก 
กก 
กก 
 
ก กก ก
ก กกกกก
กก 
 
กกกกกก 
กก กกก
ก กกกก กก 
กก
ก 84.48% ก 2558 
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กก 
 
ก 2559 ก 2558 
 2559  486.04  ก 2558  585.21   16.95% 
กก กกกก 
 กกกก  ก กก
กกก ก 
 ก (Gross Profit Margin) ก 16.37%  2559 กก (Gross Profit 
Margin)  -17.71%   2558 ก 371.23  2558  57.63   
2559 ก 84.48%  
 
ก  2  2560 ก 2  2559 
 345.74   31.05  กก 
2559  201.96   29.21   71.19 ก    
ก  กกกก Wholesale ก 
กกก 
 
ก    306.35   148.51    
94.09 กก 2559 ก 3  2559         
 
 
ก  2560  33.90    9.96  ก
ก 2559 ก 41.92    20.99   
 
ก  2560  21.68   6.37 ก
ก 2559 ก 17.11   8.57      
กกก กก 
 
ก  2560  29.47    8.66 
กก 2559 ก 34.80    17.42  ก
กกก  2558 ก
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กกก ก ก  2559  
ก 
 
กก 
 
 
  31  2559  ก 967.70    14.44 ก         
31  2558 กกก 28.48    31  2558  
133.00    31  2559  12.36 ก 

 
  30  2560   929.11   38.59           
  3.99 ก   31  2559  967.70  กก
ก 
 
กกก 
  31  2559 กกก ก 65.69  ก
ก   31 2558 กกก 40   2558  48  
 2559 กก กกก กก
กก 
 

  31  2559 กก 5.07   ก  
  31  2558 ก 12.41  กกกก
 กกกกกกกก
กกกก ก   ก
ก 

  30  2560 กก 97.80  ก   31  2559  
52.00   45.80   88.08 กกกก 
Wholesale ก ก กกกก 
ก 18.87  ก 2559  13.70   5.17   
37.74 กกก 
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   31  2559 ก 133.00  ก  28.48  
  31  2558 กกก 
   31  2559  31  2558  373  296  

กกก 
  2559 ก ก ก
กกกก  ก 
ก 2559  ก 

 2559 กก ก กก
กกก กกกกกกก
กกกกก กก
ก ก กก
ก ก 2558 

  30  2560  89.32  ก 2559  133.00  
 43.68   32.84 ก 2559 ก 
กก 

กก 
 
กกก 
 31  2559  กกก 51.01 
 กก  กก,  กก 38.73 
 
 
  30  2560 กกก 89.70  
กกกกกกก 143.42  ก
 44.32   
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กกก 
 31  2559  กกกก  48.51       
   กก  กกกกก
 กกก 
 
 2  2560   30  2560 กกกก 
38.54   
 
กกก 
 31  2559  กก  349.93     
กก  263.98    กกกกก    70.00     
กกกก 91.23   
  30  2560 กกกก 74.00  
กกกกกก 278.78  กก
กก 187.43  ก 17.34  
 
 

 
 
  กกก   31  2559 
ก 167.59       
 (L/C,T/R ,P/N) ก กก กกกกก
กก 570.00  
 
  30  2560 กกก 58.94   108.65  
 64.83กกก   31  2559 กก
กก กก กก
ก กกกก2559
กกกกกก 770.00   200.00   
 35.09 กก กกกก 
กกกกกก 
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   31  2559 ก 108.75  
กกก ก 
 
   30  2560  77.70   31.05  
ก  31  2559 กก  6   2560  31.05            
 
 
ก 
   31  2559 
ก 7.90  กก ก กก
 
 
   30  2560 ก 10.96  
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13. กกก กก                                              
ก    ก ()     ก  1 ก 2558   
30  2560  

 

 / 
กก  

 

 
ก 

 

ก () 

2558 2559 2560 

(..-.. 58) (..-.. 59) (..-. 60) 

              
 ก 
() 

          
 ก 
99.99  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

-   

-  กก 

-  กก 

-  ก 

-  กก 

-  ก 

-  ก 

-  ก 

  4,400 

716,400 

212,400 

180,000 

15,000 

- 

200,000,000 

13,049,356 

-   

-  กก 

-  ก 

-  กก 

-  ก 

-  ก() 

-  ก 

 14,500 

1,749,600 

560,000 

30,438 

17,334 

(5,000,000)           
28,038,533 
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 / 
กก 

 

             ก 

 

 

ก  () 

 

2558 2559 2560 

(..-.. 58) (..-.. 59) (..-. 60) 

              
 ก 
()   
  ก 
 99.99  

 

 


 

- ก ก 

- ก 

- ก ก 

- ก () 

- ก 

1,749,600 

660,000 

18,929 

225,000,000 

21,687,396 

  

   
ก      
   
ก ()       
 90.11 

 


  

- ก 

 

 

  263,014 
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กกก 

กก 
 17. กกก 5  กกกกกก

ก 
 19. กกกกกก 

(1) ก 
(2)  (1) ก 

กกก กก 
(3)  กกกก

กกก กกก
กกกกก 
ก 

 20. กก กกกก 1  3  
กกก กกกก 1  3 
กกกกก กก
ก   กก กก 
กกก กก 

 24.   กกกกกก
ก 3  4 ก 
กกก ก 

 25. กกก     
ก ก ก
 

ก 
 36. กกกก  4  

 
กกกก กก กก

กก ก ก
 ก 1  5  ก 25   
กก 1  10 ก
กกกกก ก    
กก ก กกก
 1 ก 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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 37. กก กก    
ก   
  ก 
กกก ก 7  ก
กก  
ก ก 3  กก 3  

 ก 
ก กกก 

 38. ก ก () ก       
25  กก 1  3  
ก () กก 
กก 1  3   

กกก  1  
ก กกก     
ก กกก   
ก 7  ก
 ก  

 39. ก กก
ก    
ก 

 กกก  ก
 

 40. กก กกก
 กกกก 
กก  ก
 

 41. กก  ก
  
(1) กก กก 

ก กก 
(2) ก  ก 3  4  

ก 
(ก) กกกกก 
() กกกก 



45
41

() ก ก กกกกกก
 

() กกก 
() กกกก กก 
() กก  
() ก   กกก 
() กก 

 42.  ก 
กกกกกกก 

 ก 
 43. กกก 

(1) กกกก
 

(2)  
(3) ก 
(4) กกกกกก 
(5)  ก 
(6) กก 

ก ก ก 
 44.  1 ก 31  ก 
 46. กกกก  

 ก ก
  กกก 

 49. กก 5 ก 
กก() กก 10   
 

 52. กกก 
ก กก ก
ก กก 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 542 

 

 

  . 
(กก ) 

กกกก  ก ( 5) .. 2550 
--------------------------------- 

                                            
  
  .. 2560 

(1)    
   /  
/    
 

(2)     ก ()  
  กก   
             กก  
             กก  
 

(3)  
 1      

  /  
/     

 2.      
  /  
/     

 3.      
  /  
/     

 4. ก  กก  56   
 11/37  17  ก ก 10900  

 5.   กก  44   
 34     ก 

 
กก 

 1/2560  19  2560  14.00 .  -ก   5         
ก     ก 10330     
 

(4) กก  
 
 
 

ก
 
20  
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48

44 
 

 

 
    

1. ก 
กกก 

2. กกกกกกกกก 
3. กกกก  

 .  
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 . 
ก    ก  () 

ก 1/2560  19  2560  14.00 .  -ก     
  5 ก  26/14-15        ก 10330  
   

 
  ...........   ........................................................................................................................................... 

    (ก)   กก 
   () ก 

    ก 
  ...........   ........................................................................................................................................... 

    (ก)   กก 
   () ก 

    ก 
  ...........   ........................................................................................................................................... 

    (ก)   กก 
   () ก 

    ก 
  ...........   ........................................................................................................................................... 

    (ก)   กก 
   () ก 

    ก 
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   กก 

กก  กกก  ก กก
 กกกกกกกกกกกก 
  

 (1) กก    
 กกกก  

(2) กก ก ก ก 
   ก   
กกกกกกก กก
กกกก กก 
 

(3)  กกก   
      ก
  

(4) กก     
กกก        
กก    
 กกกกกกก 

 (5)      
   ก 
    ก กก
กกกกก 

(6) ก กกกกกก 
กกกก    
 กกกกกกก 

(7) กกกกก  
กก 

(8) กกกกกกกก  
 กก ก ก ก 
กก กกกก
กกกก 

(9) กกกก 
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กกก 
    ก () 

 
-ก ก   
 กก 
 () 56  
 11/37  17  ก ก 10900                
ก/ก EGM   
ก (  21 ก 2560)                
กกก   2553 

 
 
กก   ก Northrop University, Los Angeles, CA., USA. 

    
กกกก (IOD)  Director Accreditation Program (DAP)  84/2553   
 กก 
    Audit Committee Program (ACP)  32/2553   
 กก 
กก  ก กก, .             

   
   กก กก (Asian Business Aviation  
   Association- ASBAA) 
    ก    
    กก .  
    กก ก ก ก () 
    กก .   
กก  
กก  กก กก (Asian Business 

Aviation Association  ASBAA)  
  ก กก                 

.    ก 
กกก  
1. กก /  /   
2. กก ก /   2  
• กกก ก ก  ก  
• ก  
• ก  

กกก/กก   
ก 
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      -ก              
                 กก 
       ()            44  
                        34     ก 
      ก/ก EGM      
      ก (  21 ก 2560)                         
      กกก  ก 2556  
       

 
กก  Pratt Institute , Brooklyn , NY. Degree : Bachelor of Architecture 
  Rensselaer Polytechnic Institute (R.P.I.) Troy , NY 
  Suffield Academy , Suffield , CT. High School Diploma 
 
กกกก (IOD)    
 
กก  ก ,   ก   

 ก , Architect A49 
 ก , Robert G. Boughey Architects 
 ก , Stephen Potters Architects, New York, USA  

  ก , Lauster & Radu Architects , New York, USA  
 
กก  
กก   ก ,   ก   

  ก , Architect A49 
 
กกก  
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 26/23 อาคารอรกานต์ ชั้น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-655-7501-2 โทรสาร 02-655-7503-4

 www.umspcl.com 


