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วนัทีย่ืน่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน
วันที่ 2 มนีาคม 2547

วนัทีแ่บบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช
วนัที ่2 กรกฎาคม 2547

คํ าเตือน :
“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผูออก  

หลกัทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพยรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยาง
ดี การมผีลบังคับใชของแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ
กํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะ
นํ าใหลงทุนในหลักทรัพยท่ีเสนอขายหรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย หรือรับ
รองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนแตอยางใด ทั้งนี้ การรับ
รองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เปนความรับผิดชอบ
ของผูเสนอขายหลักทรัพย

หากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควร
ตองแจงในสาระสํ าคัญ ผูถือหลักทรัพยมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตาม
มาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่
แบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ”
          บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสํ าเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
และรหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารนิเทศ สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 
อาคารดีทแฮลม ทาวเวอรส บ ีเลขที่ 93/1 ถนนวิทย ุแขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันท ําการ
ของสํ านักงาน ระหวางเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือ ทาง http://www.sec.or.th
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สวนท่ี 1 หนา 1

สวนที ่1
ขอมูลสรุป

สรุปขอมูลบริษัทท่ีออกหลักทรัพย
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “UMS”) กอตั้งโดยบริษัทยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส

จํ ากัด (มหาชน) (UGP) และนายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ ซึ่งไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯขึน้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2537 ดวยทุน
จดทะเบียนเริ่มตน 1 ลานบาท โดยเริ่มตนประกอบธุรกิจการน ําเขาถานหินคุณภาพดีจากตางประเทศ และจัดจํ าหนายถานหินใหกับ
โรงงานอตุสาหกรรมตางๆภายในประเทศ

ในป 2540 รัฐบาลประกาศอัตราแลกเปลีย่นลอยตัว ทํ าใหบริษัทฯประสบปญหาทางดานการเงิน โดยบริษัทฯไดรับผล
กระทบจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจํ านวน 115.92 ลานบาท และในป 2545 บริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนใหญ     
เนื่องจากบริษัทยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคลัส จํ ากัด (มหาชน) (UGP) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯในขณะนั้น  ไดรับคํ าเสนอซื้อ
หุนโดยบริษัทไทยอินดัสเตรียลแกส จํ ากัด (TIG) และเพิกถอนบริษัท UGP ออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท TIG
ไมมีนโยบายที่จะถือหุนของบริษัทยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด ตอไป ดังนั้นบริษัท TIG จึงขายหุนใหกับนายไพบูลย เฉลมิ-
ทรพัยากร ทํ าให นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯแทนโดยถือหุนทั้งสิ้นรอยละ 52.86

บริษัทฯมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นเปนลํ าดับหลังจากท่ีผานการปรับโครงสรางหน้ีกับธนาคารพาณิชย 2 ครั้ง ในชวงป 2543-
2544 และชวงป 2545-2546 ประกอบกับบริษัทฯวางกลยุทธสํ าคัญทางดานการตลาด ดวยการเนนผลิตภัณฑใหแตกตางจากบริษัท
คูแขงทั่วไป โดยบริษัทฯมีกระบวนการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินใหเหมาะสมกับหมอไอนํ้ าของแตละโรงงานอุตสาหกรรม
ทัง้กลุมลูกคาที่เปนกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง  ซ่ึงเปนการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาจึงสงผลใหบริษัทฯมีอัตรากํ าไรขั้นตนที่สูงขึ้นกวาเดิม ซึ่งกลยุทธนี้ไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี
ปจจุบัน บริษัทฯมีคลังสินคาเพื่อใชเก็บถานหิน 1 แหง ขนาดพื้นที่ 18 ไร ที่อ ําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สามารถเก็บถานหินได
ประมาณ 50,000 ตัน

ณ สิ้นป 2546 บริษัทฯมีสินทรัพย 218.70 ลานบาท หนี้สิน 161.49 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 57.21 ลานบาท ราย
ไดของบริษัทฯในป 2544, 2545 และ ป 2546 มีจํ านวน 671.65, 360.64 และ 661.77 ลานบาท ตามลํ าดับ โดยมีกํ าไรสุทธิจํ านวน
36.21, 44.14 และ 47.62  ลานบาท ตามลํ าดับ ในป 2545 บริษัทฯมีกํ าไรจากกิจกรรมปกติเทากับ 1.83 ลานบาท และมีกํ าไรจาก
การปรับโครงสรางหนี้จํ านวน 42.30 ลานบาท โดยรายไดและกํ าไรจากกิจกรรมปกติที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯมีวงเงินในการนํ าเขา
ถานหินลดลงจากการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนรายใหญตามที่ไดกลาวขางตน อยางไรก็ตามในป 2546 หลังจากการปรับโครงสรางหนี้กับ
ธนาคารพาณิชยทั้ง 3 แหงส ําเร็จ ทํ าใหบริษัทฯมีวงเงินน ําเขาถานหินมากข้ึน ประกอบกับแผนการตลาดมีความชัดเจนขึ้น บริษัทฯจึง
เริม่ทํ าการตลาดเชิงรุกโดยการขยายฐานลูกคาไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กเพิ่มขึ้น โดยอาศัยจุดเดนของถานหินในดานราคา
ของเชื้อเพลิงที่ตํ่ าเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ รวมถึงกลยุทธการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหิน สํ าหรับไตรมาส 1
ป 2547 บริษัทฯมีรายได 178.13 ลานบาท และมีกํ าไรสุทธิ 21.70 ลานบาท

สรุปขอมูลหลักทรัพยท่ีเสนอขาย
ปจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 70 ลานบาท โดยเปนทุนช ําระแลวทั้งสิ้นจํ านวน 50 ลานบาท บริษัทฯมีความ

ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนจํ านวน 20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 28.57 ของจํ านวนหุนที่
เรียกชํ าระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ในราคาหุนละ 7.95 บาท รวมเปนเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญตอประชา
ชนครั้งนี้ประมาณ 159 ลานบาท โดยเสนอขายในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2547 บริษัทฯมีวัตถุประสงคน ําเงินท่ีไดจากการขายหุน ครั้งนี้
เพือ่สรางคลังเก็บสินคาแหงใหม 2 แหง ซื้อรถบรรทุกเพิ่มเติมเพื่อใชในกิจการ และสวนที่เหลือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
เพื่อใชในการขยายธุรกิจตอไป

บริษัทฯมีความประสงคจะนํ าหุนสามัญเขาจดทะเบียนในกระดาน MAI ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายหลังจาก
ไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนครั้งนี้จากสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

(ผูลงทนุควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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สวนท่ี 2 หนา 1

สวนที่ 2
รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทธุรกิจ : นํ าเขาและจัดจํ าหนายถานหินสํ าหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ตั้งสํ านักงานใหญ : อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ตั้งคลังสินคา : เลขที่ 20 หมูที่ 2 ตํ าบลชัยมงคล (บานบอ) อํ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เลขทะเบียนบริษัทฯ : 0107574700099
โทรศัพท : (66) 2 259-3013-4, (66) 2 664-1701-8
โทรสาร : (66) 2 259-2467, (66) 2 664-1700
โฮมเพจบริษัทฯ       :     www.uniquecoal.com
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1. ปจจัยความเส่ียง

การลงทุนในหุนสามัญที่เสนอขายคร้ังน้ี ผูลงทุนตองพิจารณาปจจัยความเสี่ยงเพ่ิมเติมนอกเหนือจากปจจัย
ความเสี่ยงท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ี โดยความเส่ียงท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ีไดอางอิงจากขอมูลท่ีมีอยูในปจจุบัน และการ
คาดการณในอนาคตเทาที่จะสามารถระบุได แตในอนาคตอาจมีปจจัยความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหมเน่ืองจากปจจัยแวดลอมของ
บริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงในเอกสารน้ีไมไดระบุไว ดังน้ันกอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองพิจารณาความเส่ียงอยาง
รอบคอบ โดยความเส่ียงหลักสามารถจํ าแนกไดดังน้ี

1.1! ความเสี่ยงในการดํ าเนินธุรกิจ

1.1.1!ความเสี่ยงจากตนทุนสินคามีราคาแปรผันไปตามราคาซ้ือขายของตลาดโลก
ตนทุนราคาถานหินท่ีบริษัทฯนํ าเขามีองคประกอบหลัก คือ ราคาถานหิน คาระวางเรือ และอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีจะมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงดานราคาขององค
ประกอบเหลาน้ีจึงมีผลกระทบโดยตรงกับตนทุนสินคาของบริษัทฯ โดยหากราคาถานหิน คาระวางทางเรือมีการปรับราคา
ขึ้นไป และอัตราแลกเปล่ียนมีการออนคาลง ก็จะสงผลใหตนทุนสินคาของบริษัทฯสูงข้ึนดวย ท้ังน้ีในป 2546 คาถานหินและ
คาใชจายในการขนสงทางเรือคิดเปนประมาณรอยละ  60 และรอยละ 34 ของตนทุนขาย ตามลํ าดับ

ผลกระทบของราคาถานหินและคาระวางเรือตอตนทุนสินคา
ในชวงไตรมาส 4 ของ ป 2546 ราคาถานหินและคาระวางเรือมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนมาก โดยถานหินในตลาด

โลกมีราคาปรับขึ้นประมาณรอยละ 28 และคาระวางเรือปรับตัวข้ึนประมาณรอยละ 17 แตบริษัทฯมีตนทุนขายเฉลี่ยตอตัน
ไมเพ่ิมขึ้นมากนัก เนื่องจากบริษัทฯทํ าสัญญาซ้ือขายถานหินระยะยาวกับผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตเปนระยะเวลา 3 ป และโดย
ปกติมีการตกลงกํ าหนดราคาในลักษณะปตอป โดยอางอิงราคาในตลาดโลก แตหากมีเหตุการณท่ีสงผลใหราคาถานหินใน
ตลาดโลกเกิดการผันผวนอยางมีนัยส ําคัญ ส ําหรับการพิจารณาทํ าสัญญาซ้ือถานหินในคร้ังถัดไปบริษัทฯและผูจัดจํ าหนาย/
ผูผลิตอาจมีการเจรจาเพ่ือทํ าสัญญาตกลงราคาถานหินโดยมีระยะเวลาของสัญญาส้ันลงเปนตกลงราคาทุก 6 เดือน เปนตน 
ท้ังน้ีในอดีตที่ผานมาบริษัทฯยังไมเคยมีการปรับเปล่ียนราคาจากสัญญาท่ีเคยตกลงไว

อยางไรก็ตามในป 2547 ราคาถานหินยังคงมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึนเน่ืองจากประเทศออสเตรเลียและจีนซ่ึงเปน
ผูสงออกหลักของโลกจะมีการสงออกลดลง ในขณะที่อุปสงคถานหินโลกมีการเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองทั้งในประเทศจีน 
ไตหวัน เกาหลีและญี่ปุน เน่ืองจากเศรษฐกิจฟนตัวข้ึน รวมท้ังคาระวางเรือในป 2547 มีแนวโนมท่ีจะปรับเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง
เชนกัน เน่ืองจากจํ านวนเรือในการขนสงมีนอยกวาความตองการของตลาด ซ่ึงเปนไปตามกลไกของตลาดโลก ทํ าให
บริษัทฯอาจไดรับผลกระทบดานตนทุนสินคาท่ีสูงข้ึน

เพ่ือลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯจึงมีการติดตามขอมูลของราคาถานหินและคาระวางเรืออยางใกลชิด โดย
เฉพาะราคาถานหินซึ่งเปนตนทุนส ําคัญ เพ่ือใหบริษัทฯสามารถบริหารตนทุนสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนตอตนทุนสินคา
จากการที่บริษัทฯนํ าเขาถานหินจากตางประเทศท้ังหมดและจํ าหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ

เทาน้ัน ทํ าใหบริษัทฯมีตนทุนรอยละ 88 เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา และรายไดท้ังหมดเปนสกุลเงินบาท ทํ าให
บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเกิดข้ึนหากคาเงินบาทมีการออนคาลง สงผลใหบริษัทฯมีตนทุนที่สูงขึ้น อยางไรก็
ตาม บริษัทฯมีการปองกันผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
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(Forward Contract) เปนสัดสวนรอยละ 90 ของตนทุนสินคาที่นํ าเขาทั้งหมด ดังน้ันจากนโยบายดังกลาวทํ าใหบริษัทฯ
สามารถลดความเส่ียงในเร่ืองของอัตราแลกเปล่ียนลงไดมาก

นอกจากน้ี ถึงแมวาในป 2547 บริษัทฯจะมีตนทุนของสินคาที่สูงขึ้น บริษัทฯยังมีความสามารถในการปรับราคา
ขายถานหินขึ้นไปได ซ่ึงขณะน้ีไดมีการปรับราคาข้ึนแลว โดยบริษัทฯสามารถข้ึนราคาสินคาไดครอบคลุมคาตนทุนสินคาได
ทั้งหมด สงผลใหบริษัทฯสามารถรักษาอัตรากํ าไรข้ันตนได บริษัทฯคาดวาการปรับราคาขายถานหินของบริษัทฯข้ึนจะไม
กระทบตอรายไดและแผนการขยายฐานลูกคาของบริษัทฯ ในสวนของเช้ือเพลิงทดแทนชนิดอ่ืนท่ีมีราคาต่ํ ากวา เชน แกลบ 
จะไมมีผลกระทบตอยอดขายถานหินของบริษัทฯเชนกัน เน่ืองจากแกลบเปนเช้ือเพลิงท่ีมีจํ านวนจํ ากัด ไมเพียงพอตอการ
ผลิตไอน้ํ าของโรงงานอุตสาหกรรม สวนน้ํ ามันเตาก็เปนเชื้อเพลิงที่ราคามีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ืองตามราคา
ตลาดโลกและมีราคาสูงกวาราคาถานหิน ดังน้ันโรงงานอุตสาหกรรมยังมีความจํ าเปนตองพ่ึงพาพลังงานความรอนในการ
ผลิต     โดยเฉพาะอยางย่ิงพลังงานความรอนท่ีมีตนทุนต่ํ าอยางถานหิน ทํ าใหคาดวาลูกคาของบริษัทฯยังคงส่ังสินคาของ
บริษัทฯตอไป

1.1.2!ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตรายใหญนอยราย
ปจจุบัน บริษัทฯนํ าเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเปนแหลงสงออกถานหินท่ีใหญติดอันดับ 1 ใน 3 ของ

โลก โดยบริษัทฯนํ าเขาถานหินผานผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตหลักรายหน่ึงในสัดสวนรอยละ 92  และสวนท่ีเหลือนํ าเขาจากผูจัด
จํ าหนาย/ผูผลิตรายอื่น ทั้งน้ีหากผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตหลักยกเลิกการขายถานหินใหกับบริษัทฯอาจสงผลกระทบตอการ
ดํ าเนินธุรกิจโดยตรง อยางไรก็ตามผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตแตละรายเปนผูผลิตถานหินขนาดใหญของประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึง
เปนบริษัทที่มีชื่อเสียงและฐานะการเงินที่มั่นคง โดยเปนเหมืองถานหินขนาดใหญติดอันดับ1ใน5ของเหมืองถานหินใน
ประเทศอินโดนีเซีย สามารถผลิตถานหินคุณภาพดีและมีคุณสมบัติเปนท่ีตองการของลูกคาในประเทศ โดยบริษัทฯคาดวา
เหมืองถานหินหลักแหงน้ียังคงสามารถผลิตถานหินใหกับบริษัทฯไดมากกวา 25 ปข้ึนไป นอกจากน้ีปจจุบันผูจัดจํ าหนาย/ผู
ผลิตหลักสามารถผลิตถานหินไดประมาณ 7,000,000 ตันตอป และมีการสํ ารวจเหมืองถานหินใหมอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณสํ ารองถานหินสํ าหรับจัดจํ าหนายในอนาคต โดยปริมาณถานหินท่ีจัดจํ าหนายใหกับทางบริษัทฯ คิดเปนประมาณ
รอยละ 7 ของกํ าลังการผลิตทั้งหมดเทาน้ัน ดังน้ันบริษัทฯจึงมีความม่ันคงในการนํ าเขาถานหินเขามาจัดจํ าหนายใหกับลูก
คาในประเทศ โดยในภาวะปกติบริษัทฯมีสัญญาส่ังซ้ือถานหินจากผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตหลักของบริษัทฯเปนสัญญา 3 ป โดย
ผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตจะตองจัดสงสินคาใหกับทางบริษัทฯตามจํ านวนตันที่ตกลงกันไวโดยมีการกํ าหนดราคาปตอปอางอิง
ตามกลไกของตลาดโลก

บริษัทฯไดมีมาตรการสํ ารองในการเพ่ิมผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตถานหินเพ่ือลดปจจัยเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีผูจัด
จํ าหนาย/ผูผลิตไมสามารถสงถานหินใหกับบริษัทฯ เพ่ือใหบริษัทฯสามารถดํ าเนินธุรกิจไดอยางปกติ โดยบริษัทฯไดมีการ
วาจางบริษัท Victoria Energy & Consultants PTE. LTD. ซ่ึงเปนบริษัทท่ีมคีวามเช่ียวชาญในการจัดหาผูจํ าหนาย/ผูผลิต
ถานหินในประเทศอินโดนีเซียเพ่ิมเติม พบวายังมีผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตท่ีมีคุณภาพสูงอีกหลายแหง ดังน้ันในอนาคตหาก
บริษัทฯประสบปญหาการนํ าเขาถานหินจากผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตรายปจจุบัน ประเทศอินโดนีเซียก็ยังมีผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิต
รายอื่นๆอีกเปนจํ านวนมากซ่ึงมีถานหินคุณภาพดีใกลเคียงกับผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตที่บริษัทฯนํ าเขาอยูในปจจุบัน ทํ าให
บริษัทฯคาดวาจะสามารถหาผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตรายอ่ืนทดแทนได โดยไมมีปญหาในการสงสินคาใหกับลูกคา นอกจากน้ี
บริษัทฯยังมีความสัมพันธท่ีดีกับผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตถานหินท่ีเคยทํ าธุรกิจกับบริษัทฯอีกหลายบริษัท อาทิเชน บริษัท Bulk 
Trading SA บริษัท PT Anugerah Bara Kaltir และ บริษัท PT Engka Rezeklutana เปนตน ซ่ึงจะเปนผูจัดจํ าหนาย/ผู
ผลิตถานหินใหกับบริษัทฯไดอีกทางหน่ึงดวย

นอกจากน้ี ประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศท่ีมีปญหาเหตุการณความไมสงบทางการเมืองเปนระยะ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอความมั่นคงในการประกอบธุรกิจของผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตได ทํ าใหมีความเสี่ยงที่ผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตไม
สามารถสงมอบถานหินใหกับบริษัทฯไดตามปกติ อยางไรก็ตามในชวง 3 ปที่ผานมา รัฐบาลของประเทศอนิโดนีเซียยังคง
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ใหการสนับสนุนการสงออกถานหินซ่ึงเปนสินคาสํ าคัญที่สามารถสรางรายไดใหประเทศอินโดนีเซียเปนอยางมาก โดย
ประเทศอินโดนีเซียมียอดการสงออกถานหินในป 2544 2545 และ 2546 เทากับ 70.2 77.5 และ 79.7 ลานตัน ตามลํ าดับ 
(ที่มา : Directorate of Coal) ซึ่งเปนยอดการสงออกที่เพิ่มขึ้นทุกๆป ประกอบกับถานหินถือเปนแหลงรายไดหลักท่ีสํ าคัญ
ของประเทศทํ าใหรัฐบาลใหความสนใจและสนับสนุนการประกอบธุรกิจถานหินตลอดมา

ดังน้ันบริษัทฯจึงมีความม่ันใจวา ถึงแมประเทศอินโดนีเซียจะมีปญหาทางดานการเมือง ผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตใน
ประเทศอินโดนีเซียจะยังคงมีความสามารถในการจัดสงถานหินใหกับบริษัทฯไดอยางตอเน่ือง

1.1.3!ความเสี่ยงจากคลังสินคาที่อํ าเภอเมืองหมดสัญญาเชาทํ าใหบริษัทฯมีสถานท่ีเก็บถานหินไมเพียงพอ
ปจจุบัน บริษัทฯมีคลังสินคาเพียงแหงเดียว คือ คลังสินคาที่อํ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บริษัทฯไดทํ า

สัญญาเชาที่ดินไว 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเปนสัญญาระหวางบริษัทฯกับบุคคลหน่ึงซ่ึงเร่ิมเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2544 และมี
ระยะเวลาสัญญาเชาทั้งหมด 10 ป โดยบริษัทฯเชาพ้ืนท่ีท้ังหมด 8 ไร และสัญญาฉบับที่สองเปนสัญญาระหวางบริษัทฯกับ
บุคคลอีก 2 ทาน โดยมีระยะเวลาการใหเชาเร่ิมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2547 มีระยะเวลาสัญญาเชา
ทั้งหมด 3 ป โดยบริษัทฯเชาพ้ืนท่ีท้ังหมดจํ านวน 10  ไร  ซ่ึงบริษัทไมมีนโยบายตอสัญญาเชาในลักษณะท่ีเปนสัญญาระยะ
ยาว เน่ืองจากคลังเก็บสินคาแหงน้ีมีพ้ืนท่ีในการเก็บถานหินท่ีจํ ากัด ไมสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯได 
ดังน้ันหากสัญญาฉบับที่สองสิ้นสุดลงและบริษัทฯยังไมมีคลังสินคาแหงใหม อาจทํ าใหมีผลกระทบกับรายไดของบริษัทฯ  
บริษัทฯจึงตองจัดหาคลังสินคาแหงใหมกอนท่ีสัญญาฉบับท่ีสองจะส้ินสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคม 2547

บริษัทฯไดติดตอหาสถานที่สํ าหรับสรางคลังสินคาแหงใหมท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีขนาดประมาณ 50 
ไร สามารถเก็บถานหินไดเพ่ิมข้ึนประมาณ 3 เทาของคลังสินคาปจจุบัน รายละเอียดอางอิงไดจากหัวขอโครงการในอนาคต
ขอ 6.2 ซ่ึงบริษัทฯคาดวาโครงการน้ีจะแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2547 นอกจากน้ี บริษัทฯแมวาบริษัทฯจะไมมี
นโยบายตอสัญญาเชาดังกลาว แตเพ่ือเปนการลดความเส่ียงในกรณีโครงการสรางคลังสินคาแหงใหมไมสามารถเสร็จไดทัน
ตามกํ าหนดบริษัทฯไดมีการเจรจาเบื้องตนเพ่ือที่จะสามารถตอสัญญาฉบับที่สองออกไปไดอีกระยะหนึ่งเพื่อใหมีเวลาพอใน
การสรางคลังสินคาใหมใหเสร็จ และเพ่ือใหบริษัทฯสามารถท่ีจะจัดสงสินคาใหกับลูกคาไดอยางตอเน่ืองและไมมีผลกระทบ
กับรายไดของบริษัทฯในอนาคต

1.1.4!ความเส่ียงจากผูประกอบการรายใหม
ธุรกิจการนํ าเขาและจัดจํ าหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศเปนธุรกิจที่ผูประกอบการ

รายใหมไมมีความจํ าเปนท่ีจะตองลงทุนในอุปกรณเคร่ืองจักรมากนักและเปนตลาดท่ีมีผูแขงขันนอยราย ทํ าใหมีโอกาสท่ีจะ
มีผูแขงขันรายใหมเขามาประกอบธุรกิจน้ีได ดังน้ันบริษัทฯจึงไดมีการวางกลยุทธที่สํ าคัญทางดานผลิตภัณฑใหแตกตาง
จากบริษัทคูแขงทั่วไปเพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมและสามารถสนองความตองการของลูกคาไดมากท่ีสุด โดยจะตองอาศัยประสบ
การณและความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินดังกลาวรวมถึงจะตองมีความรูที่จะสามารถใหคํ า
แนะนํ ากับลูกคาใหใชถานหินใหเหมาะสมกับประเภทของหมอไอน้ํ าท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม

ปจจุบันบริษัทฯเปนผูจํ าหนายถานหินในประเทศไทยท่ีมีการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินใหเหมาะสม
กับหมอไอน้ํ าสํ าหรับโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเช้ือเพลิง และ
สามารถลดตนทุนการผลิตของลูกคาไดเปนอยางดี ทํ าใหลูกคาใหความไววางใจในการส่ังซ้ือสินคาจากบริษัทฯ ในปจจุบัน
บริษัทฯมีลูกคาเปนจํ านวนมาก ทํ าใหบริษัทฯสามารถนํ าเขาถานหินดวยเรือขนาดใหญ สงผลใหบริษัทฯมีคาระวางเรือท่ีถูก
กวาคาระวางเรือในกรณีที่นํ าเขาถานหินจํ านวนนอย ซ่ึงผูประกอบการรายใหมไมสามารถนํ าเขาถานหินจํ านวนมากใน
คราวเดียวกันสํ าหรับชวงเร่ิมตนการดํ าเนินกิจการ ซ่ึงเปนขอไดเปรียบในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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1.1.5!ความเสี่ยงดานพลังงานอื่นทดแทนและการขยายฐานลูกคา
โดยทั่วไป แหลงพลังงานหลักที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีอยู 3 ประเภทใหญๆ คือ น้ํ ามัน

เตา กาซธรรมชาติ และถานหิน น้ํ ามันเตาเปนแหลงเช้ือเพลิงท่ีโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเลือกใช เน่ืองจากการจัดหา
ซื้อทํ าไดสะดวก การใชงานที่ไมยุงยากและการบํ ารุงรักษาหมอไอน้ํ าทํ าไดงาย สวนกาซธรรมชาติสวนใหญจะใชใน        
อุตสาหกรรมโรงไฟฟา เน่ืองจากมีราคาถูกกวาน้ํ ามันเตา สวนการใชถานหินยังไมเปนท่ีแพรหลายในอุตสาหกรรมตางๆ
มากนักเน่ืองจากผูใชยังขาดความรูในการใชถานหินไดดีเพียงพอ

อยางไรก็ตาม จากอดีตจนถึงปจจุบันถานหินมีจุดเดนในเร่ืองของการเปนเช้ือเพลิงท่ีมีตนทุนต่ํ าโดยมีคาใชจาย
ในการผลิตเชื้อเพลิงไอนํ้ า 1 ตัน ประมาณ 250 บาท ส ําหรับถานหินทั้งประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส เทียบกับน้ํ ามันเตา
ประมาณ 670 บาท (ที่มา : ขอมูลของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 และบริษัทฯ) อยางไรก็ตาม 
การเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ํ ามันเตาเปนถานหิน โรงงานอุตสาหกรรมจะตองมีการลงทุนเปลี่ยนหมอไอนํ้ าจากท่ีใชกับน้ํ ามัน
เตาเปนหมอไอน้ํ าที่ใชสํ าหรับถานหิน แตเม่ือพิจารณารวมถึงผลกระทบ เชน ดานตนทุนเช้ือเพลิงรวมถึงคาใชจายในการ
ดํ าเนินงานและการบํ ารุงรักษาหมอไอนํ้ าแลว ลูกคามีระยะเวลาคืนทุนเฉล่ียประมาณ 9-24 เดือน ข้ึนอยูกับปริมาณการใช
ถานหินและประเภทของหมอไอน้ํ า ดังน้ันในภาวะปจจุบันท่ีโรงงานอุตสาหกรรมตางๆจํ าเปนตองลดตนทุนการผลิตเพ่ือให
มีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น ในหลายอุตสาหกรรมจึงเร่ิมพิจารณาการใชถานหินเปนทางเลือกหน่ึงแทนน้ํ ามัน
เตา ประกอบกับถานหินเปนเชื้อเพลิงซ่ึงมีปริมาณสํ ารองอยูมากเมือ่เปรียบเทียบกับกาซธรรมชาติและน้ํ ามันเตา อีกทั้ง
แหลงถานหินยังกระจายอยูในประเทศตางๆมากกวา 100 ประเทศท่ัวโลก ทํ าใหถานหินเปนเช้ือเพลิงท่ีมีความม่ันคงสูง 
บริษัทฯจึงคาดวาการใชถานหินในอนาคตมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนมากกวาเดิมเปนจํ านวนมาก

1.1.6!ความเสี่ยงจากการบริหารงานท่ีพ่ึงพาผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
จากการประกาศลอยตัวคาเงินบาทของรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ทํ าใหบริษัทฯประสบปญหาหน้ีสิน

จํ านวนมาก ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงกับฐานะการเงินของบริษัทฯ อีกท้ังสถาบันการเงินตางๆจํ ากัดวงเงินกูยืม แมวา
บริษัทฯจะมีความพยายามท่ีจะแสวงหาเงินทุนจากสถาบันการเงินอ่ืนๆ แตไมเปนผล ทํ าใหบริษัทฯไมสามารถขอวงเงิน
จากสถาบันการเงินไดดวยตัวเอง ประกอบกับในเดือนพฤษภาคม 2545 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ซ่ึงขณะน้ันคือ
บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํ ากัด (มหาชน) (UGP)ถูกเสนอซ้ือกิจการโดยบริษัทไทยอินดัสเตรียลแกส จํ ากัด
(TIG) และไดพนสภาพ (Delist) จากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยผูถือหุนใหมของบริษัท UGP ไมมี
นโยบายถือหุนในบริษัทฯ และไดจํ ากัดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท  (L/C T/R) ท่ีเคยสนับสนุนใหกับบริษัทฯ
ดังน้ันนายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ซ่ึงเปนผูถือหุนรายหน่ึงของบริษัท UGP มองเห็นศักยภาพในการดํ าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ จึงไดซ้ือหุนของบริษัทฯจากบริษัท TIG และเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯในเวลาตอมา จากการทีบ่ริษัทฯขาด
สภาพคลองดังกลาว ทํ าใหบริษัทฯ มีความจํ าเปนตองใหคุณไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญและเปนกรรมการ
ของบริษัทฯ ใหความชวยเหลือกับบริษัทฯในรูปเงินกูยืม และใหใชวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท  (L/C T/R)
และซ้ือถานหินผานบริษัทอินโด-เคมไทย จํ ากัด ซึ่งม ี นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร เปนผูถือหุนและเปนกรรมการ สงผลให
บริษัทฯมีความจํ าเปนตองพ่ึงพาเงินกูจากกรรมการและซ้ือถานหินเพ่ือนํ าเขามาจํ าหนายใหกับลูกคา จากความชวยเหลือ
ดังกลาวสามารถชวยใหบริษัทฯผานวิกฤติการณทางการเงินมาไดจนถึงปจจุบัน

อยางไรก็ตาม ดวยการวางแผนทางธุรกิจทัง้ดานการเงินและการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ ทํ าใหผลประกอบ
การของบริษัทฯดีขึ้นตามลํ าดับ บริษัทฯมีกํ าไรจากการดํ าเนินงานในชวงหลายปท่ีผานมา และมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกรง
ขึ้น จนสามารถขออนุมัติวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท  (L/C T/R) จากธนาคารพาณิชยไดเอง โดยในเดือน
กันยายนและเดือนตุลาคม 2546 บริษัทฯไดรับการสนับสนุนวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) จํ านวน 
140 ลานบาท จากธนาคารพาณิชย 2 แหง โดยใหวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท  (L/C T/R) แหงละ 70 ลาน
บาท ทํ าใหบริษัทฯสามารถทํ าการตลาดไดอยางเพียงพอ นอกจากน้ี ในเดือนมกราคม 2547 บริษัทฯไดยกเลิกการพ่ึงพาวง
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เงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) ของบริษัทอินโด-เคมไทย จํ ากัด โดยมีนโยบายเปดวงเงิน L/C T/R ของ
บริษัทฯกับธนาคารพาณิชยดวยตัวเอง สวนเงินกูกรรมการ ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2546 มียอดคงคางจํ านวน 17.6 ลานบาท 
บริษัทฯมีนโยบายที่จะชํ าระหน้ีทันทีเมื่อมีกระแสเงินสดเพียงพอ โดยคาดวาจะสามารถชํ าระหน้ีไดหมดภายในเดือน
ธันวาคม 2547

1.1.7!ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ถานหินท่ีนํ ามาใชในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทูมินัสและลิกไนต 

เมื่อนํ าถานหินมาเผาไหม ออกซิเจนในอากาศจะทํ าปฏิกิริยากับถานหินท่ีมีสวนประกอบของกํ ามะถัน ทํ าใหเกิดกาซพิษ
ออกมา ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด ทํ าใหปอดอักเสบ และฝุนละอองของถานหินอาจทํ าใหเกิดโรคภูมิแพ โดยเฉพาะ
ถานลิกไนตจะกอใหเกิดมลภาวะกับส่ิงแวดลอมสูง ในขณะท่ีถานหินประเภทอ่ืนๆจะกอใหเกิดมลภาวะกับส่ิงแวดลอมนอย
มาก

ปจจุบัน บริษัทฯนํ าเขาถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส โดยถานหินท้ัง 2 ประเภทเปนถานหินท่ีมีคุณ
ภาพดีและมีกํ ามะถันในระดับตํ่ า (ปริมาณกํ ามะถันอยูในชวง 0.1-1.5 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีน้ํ ามันเตามีกํ ามะถันอยูในชวง 
0.1-3.0 เปอรเซ็นต) ทํ าใหมีผลกระทบกับส่ิงแวดลอมนอยเม่ือนํ ามาใชงาน และจากการทีบ่ริษัทฯมีระบบในการจัดเก็บถาน
หินอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยมีมาตรการในการควบคุมฝุนอยางรัดกุม เชน การจัดใหมีผาใบคลุมรอบกองถานหิน 
การฉีดน้ํ าดักฝุนไมใหฟุงกระจาย การสรางร้ัวรอบคลังสินคา และรถท่ีบรรทุกถานหินจะมีผาใบปดคลุมมิดชิดไมใหเศษถาน
หินตกพ้ืน เปนตน ทํ าใหไมเกิดปญหากับส่ิงแวดลอมจากถานหินของบริษัทฯ

  1.2 ความเส่ียงดานการเงิน

1.2.1!ความเสี่ยงดานบริษัทฯไมสามารถจายเงินปนผลได
สืบเน่ืองจากในเดือนกุมภาพันธ 2546 บริษัทฯไดทํ าการปรับโครงสรางหน้ีกับธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด 

(มหาชน) ซึ่งในเงื่อนไขของสัญญาระบุวา บริษัทฯจะไมจายเงินปนผลหรือผลตอบแทนใดๆ ใหแกผูถือหุนไมวาโดยทางตรง
หรือทางออม เวนแตจะไดรับความยินยอมจากธนาคารหรือชํ าระหน้ีจนครบจํ านวน (ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯมียอด
หน้ีคงคางทั้งสิ้น 11.57 ลานบาท) ทํ าใหบริษัทฯติดเง่ือนไขในสัญญาไมสามารถจายเงินปนผลไดแมวาบริษัทฯสามารถลาง
ขาดทุนสะสมที่มีอยูไดแลวก็ตาม  บริษัทฯจึงยังคงมีความเส่ียงท่ีจะไมสามารถจายเงินปนผลได

ปจจุบัน บริษัทฯไดรับหนังสือยืนยันจากธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) ในเร่ืองการของการจายเงินปน
ผลใหกับผูถือหุน ซ่ึงธนาคารจะอนุญาตใหจายเงินปนผลได เม่ือบริษัทฯสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมได 
ดังน้ันหากบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหมไดแลว บริษัทฯคาดวาจะสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได
จากกํ าไรในการดํ าเนินงานของป 2547 เปนตนไป

1.3!ความเสี่ยงกรณีบริษัทฯมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50
ณ วันที ่30 มกราคม 2547 กลุมผูถือหุนรายใหญ คือ กลุมของคุณไพบูลย เฉลิมทรัพยากร (ดํ ารงตํ าแหนงเปน

ผูบริหารและกรรมการของบริษัทฯ) ถือหุนในบริษัทฯรอยละ 52.86 ของจํ านวนหุนท่ีจํ าหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ จึง
ทํ าใหกลุมผูถือหุนรายใหญกลุมน้ีสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนไดเกือบท้ังหมดไมวาจะเปนเร่ืองการแตงต้ังกรรมการ 
หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตองใชเสียงสวนใหญของท่ีประชุมผูถือหุนยกเวนเร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอบังคับบริษัทฯกํ าหนดให
ตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังน้ัน ผูถือหุนรายอ่ืนจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ
และถวงดุลเร่ืองท่ีกลุมผูถือหุนใหญเสนอได อยางไรก็ตาม ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปจํ านวน 20 
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ลานหุน พารหุนละ 1 บาทแลว จะทํ าใหสัดสวนการถือหุนของกลุมผูถือหุนรายใหญลดลงจากรอยละ 52.86 เหลือรอยละ 
37.76 ทํ าใหไมสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนได

1.4! ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
  บริษัทฯมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในคร้ังน้ีกอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาด

หลักทรัพยฯ ท้ังน้ีบริษัทฯไดย่ืนคํ าขออนุญาตนํ าหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯแลวเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 
2547 และบริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัทฯในเบื้องตนแลวเห็นวา บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะสามารถเขาจดทะเบียนในกระดาน MAI ของตลาดหลัก
ทรัพยฯได อยางไรก็ดี บริษัทฯก็ยังคงมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนหลักทรัพย       
จดทะเบียน ดังน้ันผูลงทุนจึงอาจมีความเส่ียงเก่ียวกับสภาพคลองในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯในตลาดรอง และอาจไมได
รับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาท่ีคาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทฯไมสามารถเขาจดทะเบียนได
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการท่ีสํ าคัญ

2.1.1! ประวัติความเปนมา

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “UMS”) กอต้ังโดยบริษัทยูนิคแกส 
แอนด ปโตรเคมีคัลส จํ ากัด (มหาชน) (UGP) และนายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ ซ่ึงถือหุนรอยละ 51 และ 49 ตามลํ าดับ ได
จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทฯข้ึนเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2537 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 1 ลานบาท โดยเร่ิมตนประกอบธุรกิจ
การนํ าเขาถานหินคุณภาพดีจากตางประเทศ และจัดจํ าหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมตางๆภายในประเทศ เน่ือง
จากผูบริหารเล็งเห็นถึงโอกาสและแนวโนมการเติบโตท่ีดีของอุตสาหกรรมถานหิน เน่ืองจากมีปจจัยสนับสนุนหลายประการ 
ไดแก ผลิตภัณฑถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีราคาตํ่ าและมีปริมาณสํ ารองมากเมื่อเปรียบเทียบกับนํ้ ามันเตาและกาซธรรมชาติ 
ประกอบกับประสบการณของผูบริหารในอุตสาหกรรมพลังงานท่ีผานมา ทํ าใหผูบริหารมีความม่ันใจในการดํ าเนินธุรกิจน้ีให
ประสบความสํ าเร็จและเติบโตอยางม่ันคงตอไป

2.1.2    พัฒนาการสํ าคัญของบริษัทฯในชวงท่ีผานมา

กรกฎาคม 2540             รัฐบาลประกาศอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ทํ าใหบริษัทฯประสบปญหาทางดานการเงิน และ
บริษัทฯตองชํ าระคาสินคาเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาจากการนํ าเขาถานหินจากตาง
ประเทศทํ าใหบริษัทฯไดรับผลกระทบจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํ านวนมากถึง 
115.92 ลานบาท โดยเปนหน้ีสินกับธนาคารพาณิชยท้ังส้ิน 3 แหง

กันยายน  2542           บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20 ลานบาท เปน 24.5 ลานบาท โดยทํ าการเสนอขายใหกับ
ผูถือหุนเดิม

กุมภาพันธ 2543 บริษัทฯสามารถเจรจาปรับโครงสรางหน้ีกับธนาคารศรีนคร จํ ากัด (มหาชน) และธนาคาร
ทหารไทย จํ ากัด (มหาชน)  มียอดหน้ีเงินกูและดอกเบ้ียคางชํ าระจํ านวน 105.2 และ 37.91
ลานบาท ตามลํ าดับ ทํ าใหบริษัทฯมีสภาพคลองในการดํ าเนินธุรกิจดีข้ึน

กุมภาพันธ 2544 บริษัทฯเจรจาปรับโครงสรางหน้ีเพ่ิมเติมกับธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) จํ านวน 8.92
ลานบาท

พฤษภาคม 2545 บริษัทไทยอินดัสเตรียลแกส จํ ากัด (TIG) ไดเขามาซ้ือหุนท้ังหมดจากบริษัท ยูนิคแกส แอนด
ปโตรเคมีคัลส จํ ากัด (มหาชน) (UGP) โดยบริษัท UGP เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯในขณะ
น้ัน โดยถือหุนอยูรอยละ 40.61 และเพิกถอนบริษัท UGP ออกจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และตอมาบริษัท TIG ไมมีนโยบายที่จะถือหุนของบริษัทยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส
จํ ากัด ตอไป ดังน้ันบริษัท TIG จึงขายหุนท้ังหมดใหกับนายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ทํ าให
นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯแทนโดยถือหุนท้ังส้ินรอยละ 52.86

ทางดานการตลาด บริษัทฯวางกลยุทธท่ีสํ าคัญทางดานผลิตภัณฑใหแตกตางจากบริษัทคูแขง
ทั่วไป โดยบริษัทฯท ําการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินใหกับลูกคากลุมโรงงานอุตสาห
กรรมขนาดกลางและเล็กเพ่ือใหเหมาะสมกับหมอไอน้ํ าของแตละโรงงานอุตสาหกรรม ทํ าให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง ซ่ึงบริษัทฯจะทํ าการตลาดเชิงรุกในกลุม   
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โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลางเพ่ิมข้ึน สงผลใหบริษัทฯมีอัตรากํ าไรข้ันตนท่ีสูง
ขึ้นกวาเดิม ซ่ึงกลยุทธน้ีไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี

กันยายน 2545             บริษัทฯไดตกลงช ําระหน้ีกับธนาคารศรีนคร จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงมีเงินตนและดอกเบ้ียคงคาง
ทั้งหมด 105.2 ลานบาท โดยธนาคารยินดีใหบริษัทฯชํ าระหน้ีท้ังหมด เปนจํ านวนเงิน 62.90
ลานบาท เพ่ือยุติหน้ีที่มีตอกัน ทํ าใหหน้ีสินลดลงมาก และไดกํ าไรจากการปรับโครงสรางหน้ีทัง้
สิ้น 42.30 ลานบาท

ธันวาคม 2545 บริษัทฯทํ าการปรับโครงสรางหน้ีกับธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน) โดยการยืดเวลาชํ าระ
หนี้และลดอัตราดอกเบี้ยลง โดยมียอดการปรับหน้ีจํ านวน 36.33 ลานบาท

กุมภาพันธ 2546 บริษัทฯทํ าการปรับโครงสรางหน้ีกับธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) โดยการยืดเวลา
ชํ าระหน้ี โดยมยีอดการปรับหน้ีจํ านวน 12.98 ลานบาท

กรกฎาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2546 มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 24.5 ลานบาทเปน 50
ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํ านวน 25.5 ลานบาทเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมโดย
ใหเรียกเก็บเงินคาหุนในคร้ังแรกกอนรอยละ 25 จากราคาหุน และบริษัทฯชํ าระคาหุนครบใน
เดือนตุลาคม 2546 ทํ าใหบริษัทฯมีทุนชํ าระแลว 50 ลานบาท

ธันวาคม 2546                   บริษัทฯสามารถลางขาดทุนสะสมท่ีเกิดจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจไดหมดโดยใชกํ าไรจากการ
ดํ าเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯมีกํ าไรสะสม 7.21 ลานบาท

มกราคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2547 มีมติใหบริษัทฯแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาทเปน 70 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํ านวน 20 ลานหุน
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตอประชาชน

2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯประกอบธุรกิจการนํ าเขาถานหินคุณภาพดี มีคาพลังงานความรอนสูง และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

นอย โดยนํ าเขาจากประเทศอินโดนีเซียเพ่ือจัดจํ าหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมท้ังขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกลเคียง บริษัทฯมีอุตสาหกรรมที่เปน     
เปาหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยบริษัทฯมีกลยุทธนํ าถานหินดัง
กลาวมาทํ าการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพเพ่ือใหถานหินมีคุณภาพตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหมอไอน้ํ าของแต
ละโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ี บริษัทฯยังเขารวมประมูลขายถานหินใหกับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาท่ีมีการประมูลจัดซ้ือถานหินอีกดวย
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2.3! โครงสรางรายได

บริษัทฯมีโครงสรางรายไดแยกตามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมตามตารางดานลาง

2544 2545 2546
โรงงาน

อุตสาหกรรม
จํ านวน

 (ลานบาท) รอยละ
จํ านวน

 (ลานบาท) รอยละ
 จํ านวน

(ลานบาท) รอยละ

ขนาดใหญ 210.51 31.34 0.00 0.00 205.95 31.12

ขนาดกลาง 360.49 53.67 216.38 60.00 189.94 28.70

ขนาดเล็ก 99.17 14.77 140.52 38.96 259.24 39.18

รายไดอ่ืน 1.48 0.22 3.74 1.04 6.64 1.00

รวม 671.65 100.00 360.64 100.00 661.77 100.00
หมายเหตุ
โรงงานอตุสาหกรรมขนาดเล็กมีการใชถานหินนอยกวา 18,000 ตันตอป
โรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางมีการใชถานหินระหวาง 18,000 -72,000 ตันตอป
โรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญมีการใชถานหินมากกวา 72,000 ตันตอปข้ึนไป

2.4! เปาหมายการดํ าเนินธุรกิจ
บริษัทฯมีเปาหมายในการเปนผูนํ าการขายถานหินสํ าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กใน

ประเทศไทย โดยการคัดเลือกถานหินท่ีมีคุณภาพดี ตรงกับความตองการของโรงงานอุตสาหกรรม และมีผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมนอย บริษัทฯยังมีเปาหมายท่ีจะมีรายไดเติบโตไมนอยกวารอยละ 10 ตอป โดยการขยายฐานลูกคาไปในกลุมโรง
งานอุตสาหกรรมที่มีการใชน้ํ ามนัเตาใหเปล่ียนมาใชถานหินเปนเช้ือเพลิงแทน โดยนํ าจุดเดนของถานหินท่ีมีตนทุนการใช
งานที่ตํ่ ากวาน้ํ ามันเตาและการใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองของการใชถานหินเปนกลยุทธในการขยายฐานลูกคา รวมทั้ง
เนนการกระจายความเสี่ยงทางดานรายไดของบริษัทฯโดยไมพ่ึงพาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเพียงตลาดเดียว แตจะ
เนนการขยายตลาดไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  และกระจายไปยังหลายอุตสาหกรรมเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงอาจมีผลกระทบจากวัฏจักรของเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯคาดวาจะมีลูกคา
มากกวา 100 บริษัท ภายในป 2549 เพ่ือใหบริษัทฯมีฐานรายไดรวมถึงอัตรากํ าไรท่ีเติบโตอยางม่ันคง
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3. การประกอบธุรกิจ

3.1! ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

ถานหินเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลซ่ึงมีปริมาณสํ ารองอยูมาก โดยแหลงถานหินกระจายอยูในประเทศตางๆมากกวา 
100 ประเทศทั่วโลก ทํ าใหถานหินเปนเช้ือเพลิงท่ีมีความม่ันคงสูง ราคามีการแขงขันกันสูง สงผลใหมีราคาถูกกวาเช้ือเพลิง
ชนิดอื่นโดยเฉพาะอยางย่ิง กาซธรรมชาติและน้ํ ามันเตา โดยถานหินเปนเช้ือเพลิงธรรมชาติชนิดหน่ึงซ่ึงมีสถานะเปนของ
แข็งและมแีรธาตุท่ีสํ าคัญ คือ คารบอน โดยท่ัวไปแลวถานหินจะมีสีน้ํ าตาลเขมหรือสีดํ าและแบงไดหลายประเภท ซ่ึงถาน
หินแตละประเภทมีคุณสมบัติที่สํ าคัญตามตารางดานลาง

ประเภทของถานหิน คาความรอน
(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม)

ความช้ืน
( เปอรเซนต)*

ปริมาณเถา
(เปอรเซนต)*

ปริมาณกํ ามะถัน
(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

* แสดงคาเปอรเซนตโดยนํ้ าหนัก
** ปรมิาณกํ ามะถนั 1.0 เปอรเซนต จะกอใหเกิดคาซลัเฟอรไดออกไซดโดยเฉลี่ยประมาณ 500 ppm (อางอิงจากถานหินประเภทบิทู
มินัสและซับบิทูมนิสัของบริษัทฯ)

จากตารางขางตน จะเห็นไดวาถานหินท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดเรียงตามลํ าดับ ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส   ซับบิทูมิ
นัส และลิกไนต โดยบริษัทฯเนนการนํ าเขาถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส เน่ืองจากเปนถานหินท่ีมีคุณภาพดี มี
คาความรอนในระดับปานกลาง คาความช้ืนและปริมาณเถาท่ีไมสูงมากนัก รวมถึงมีปริมาณกํ ามะถันตํ่ าใกลเคียงกับน้ํ ามัน
เตา (น้ํ ามนัเตามีปริมาณกํ ามะถันประมาณ 0.1-3.0 เปอรเซนต) ทํ าใหมีมลภาวะกับสิ่งแวดลอมนอยมาก โดยสวนใหญ
บริษัทฯจะนํ าเขาถานหินประเภทซับบิทูมินัส และมีการนํ าเขาถานหินประเภทบิทูมินัสเปนคร้ังคราว (Spot) ตามคํ าสั่งของ
ลูกคารายใหญเทาน้ัน เน่ืองจากถานหินประเภทบิทูมินัสมีราคาแพง สวนถานหินประเภทแอนทราไซต บริษัทฯไมไดนํ าเขา
ถานหินประเภทน้ีเน่ืองจากมีราคาสูงกวามาก บริษัทฯจึงไมไดเนนทํ าการตลาดสํ าหรับถานหินประเภทน้ี สวนถานหิน
ประเภทลิกไนตเปนถานหินคุณภาพตํ่ า มีปริมาณกํ ามะถันมาก ทํ าใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสูง ดังน้ันถานหินประเภท
นี้จึงไมเปนที่นิยมของลูกคา

มาตรฐานคุณภาพอากาศจากปลองระบายซ่ึงกํ าหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 ป 2543 กํ าหนดใหสาร
มลพิษท่ีปากปลองระบายของโรงงานอุตสาหกรรม เชน คาซัลเฟอรไดออกไซด มีคาไมเกิน 1200 ppm (part per million)
ในขณะที่ถานหินของบริษัทฯ เมื่อนํ าไปใชในโรงงานอุตสาหกรรมและวัดคากาซที่ปากปลองระบายไดคาซัลเฟอรได
ออกไซดประมาณ 500 ppm ดังน้ันถานหินที่บริษัทฯจํ าหนายจึงไมกอใหเกิดปญหากับส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานท่ีราชการ
กํ าหนด

ขั้นตอนในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เร่ิมจากนํ าเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซียและจํ าหนายใหกับโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ สํ าหรับโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญทัง้หมดและโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางบางราย บริษัทฯ
สามารถจัดสงถานหินใหลูกคาไดทันที โดยไมตองพักสินคาท่ีคลังสินคาของบริษัทฯ แตสํ าหรับลูกคาโรงงานอตุสาหกรรม
ขนาดกลางบางรายและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กคิดรวมกันประมาณรอยละ 51 ตองการถานหินท่ีผานกระบวนการคัด
เลือก ปรับปรุงคุณภาพและการคัดขนาด โดยในการนํ าเขาถานหินแตละคร้ัง (40,000 – 50,000 ตัน) จะมีถานหินท่ีมีคุณ
สมบัติแตกตางกันในดานคาความรอน ความช้ืน ปริมาณข้ีเถา และปริมาณกํ ามะถัน ซ่ึงบริษัทฯจํ าเปนตองทํ าการคัดเลือก
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คุณภาพถานหินกอน ซ่ึงถานหินท่ีนํ าเขาแตละประเภทจะมีคุณสมบัติแตกตางกัน เชน ในดานคาความรอน ความช้ืน แมวา
จะมาจากเหมอืงเดียวกันก็ตาม (ถานหินในแตละช้ันดินจะมีคุณสมบัติแตกตางกัน เชน ซับบิทูมินัส อาจแยกออกเปนหลาย
ชนิด ขึ้นอยูกับคาความรอน ความช้ืน ปริมาณข้ีเถา และปริมาณกํ ามะถัน เปนตน) หลังจากน้ันบริษัทฯจึงนํ าถานหินมา
ผสมกันตามสูตรเฉพาะของบริษัทฯเพ่ือใหไดคุณสมบัติตามท่ีลูกคาตองการ  และบริษัทฯจะท ําการคัดขนาดถานหินเพ่ือให
มีคุณภาพที่เหมาะสมสํ าหรับหมอไอน้ํ าของโรงงานอุตสาหกรรมหากลูกคาตองการ เน่ืองจากหมอไอน้ํ ามีการออกแบบเชิง
วิศวกรรมที่แตกตางกันออกไป เพ่ือใหการเผาผลาญเช้ือเพลิงเปนไปอยางสมบูรณมากท่ีสุด และบริษัทฯจะใหบริการจัดสง
สินคาใหกับลูกคา โดยจัดสงทุกวันเพ่ือความสะดวกในการใชงานของลูกคา และยังเปนการชวยลดจํ านวนถานหินท่ีจะตอง
เก็บในโกดังเก็บถานหินของลกูคาอีกดวย เน่ืองจากลูกคาหลายรายไมมีสถานท่ีเพียงพอในการเก็บถานหิน

โดยท่ัวไป เชือ้เพลิงหลักทีใ่ชในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีอยู 3 ประเภทใหญๆ คือ น้ํ ามันเตา
กาซธรรมชาติ และถานหิน น้ํ ามันเตาเปนแหลงเช้ือเพลิงท่ีโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเลือกใชเน่ืองจากการจัดหาซ้ือทํ า
ไดสะดวก การใชงานที่ไมยุงยากและการบํ ารุงรักษาหมอไอนํ้ าท ําไดงาย สวนกาซธรรมชาติสวนใหญจะใชในอุตสาหกรรม
โรงไฟฟา เน่ืองจากมีราคาถูกกวาน้ํ ามันเตา สวนการใชถานหินยังไมเปนท่ีแพรหลายในอุตสาหกรรมตางๆมากนัก
แตถานหินมีจุดเดนในดานการเปนเชื้อเพลิงที่มีตนทุนตํ ่ารวมถึงมีแหลงสํ ารองมากเมื่อเทียบกับนํ้ ามันเตาและกาซธรรมชาติ 
ดังน้ันในภาวะปจจุบันที่โรงงานอุตสาหกรรมตางๆจํ าเปนตองลดตนทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันให
สูงขึ้น ในหลายอุตสาหกรรมจึงเร่ิมพิจารณาการใชถานหินเปนทางเลือกทดแทนน้ํ ามันเตา อยางไรก็ตาม การเปล่ียนเช้ือ
เพลิงจากน้ํ ามันเตาเปนถานหินน้ัน แตละโรงงานอุตสาหกรรมจะตองมีการลงทุนเปลี่ยนหมอไอนํ้ าใหมดวย แตหากมองใน
ระยะยาวแลว  การลงทุนดังกลาวจะสงผลใหโรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดตนทนุคาเช้ือเพลิงไดประมาณรอยละ 50 ตอป
เมื่อเทียบกับน้ํ ามันเตา  โดยจากขอมูลของบริษัทฯในอดีตท่ีผานมา เม่ือพิจารณารวมถึงผลกระทบทุกดาน เชน ดานตนทนุ
เชื้อเพลิงรวมถึงคาใชจายในการดํ าเนินงานและการบํ ารุงรักษาหมอไอนํ้ าแลว ลูกคามีระยะเวลาคืนทุนเฉล่ียประมาณ 9-24
เดือน ข้ึนอยูกับปริมาณการใชถานหินและประเภทของหมอไอน้ํ า

โดยทั่วไปถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีตนทุนตํ่ าท่ีสุดและน้ํ ามันเตามีตนทุนเชื้อเพลิงสูงสุด แตการใชถานหินจะมีตน
ทุนการลงทุนในหมอไอน้ํ าสูงกวาน้ํ ามันเตาและกาซธรรมชาติตามลํ าดับ เน่ืองจากหมอไอน้ํ าถานหินมีอุปกรณมากกวาและ
มีขนาดใหญกวา และถานหินจะใชงานไดยากกวาน้ํ ามันเตาและกาซธรรมชาติ เน่ืองจากการลํ าเลียงเชื้อเพลิงที่เปนของแข็ง
ตองใชคนหรือรถในการปอนเชื้อเพลิง ในขณะท่ีน้ํ ามันเตาใชอุปกรณสงถายแรงดันเพ่ือใหของเหลวเคล่ือนท่ี สวนกาซธรรม
ชาติจะใชวาวลควบคุมความดันซ่ึงมคีวามสะดวกมากกวา และถานหินจะตองมีโกดังเก็บซ่ึงใชพ้ืนท่ีมากกวาดวย

ในดานการบํ ารุงรักษา หมอไอน้ํ าถานหินจะทํ าไดยากกวาเช้ือเพลิงอ่ืนเน่ืองจากหมอไอน้ํ ามีขนาดใหญท่ีสุด มี
อุปกรณมากกวาและทํ าความสะอาดไดยากกวา  ในขณะที่หมอไอนํ้ าน้ํ ามันเตา และกาซธรรมชาติ มีการบํ ารุงรักษาท่ีงาย
กวาเน่ืองจากมีขนาดเล็กกวา

สวนผลกระทบตอส่ิงแวดลอม กาซธรรมชาติเปนพลังงานท่ีสะอาด ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังในดานกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดและฝุน ในขณะท่ีการใชน้ํ ามันเตาและถานหินจะกอใหเกิดซัลเฟอรไดออกไซดและฝุนมากนอยเพียงใด
ขึ้นกับประเภทของนํ้ ามันเตาและถานหิน

ปจจุบันหมอไอน้ํ าส ําหรับการใชถานหินมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน มีเครื่องดักจับฝุนละอองที่มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน เชน Cyclone, Waste Scrubber และ Filter Bag ทํ าใหมีความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก
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สรุปขอเปรียบเทียบของการใชเชื้อเพลิงทั้ง 3 ประเภท แสดงดังตาราง

หัวขอ ถานหิน นํ้ ามันเตา กาซธรรมชาติ
ตนทุนเชื้อเพลิง ตํ่ า สงู ปานกลาง
การลงทุนในหมอไอนํ้ า สูง ปานกลาง ต่ํ า
ความยากงายในการใชงาน สูง ปานกลาง ต่ํ า
การบํ ารุงรักษา สูง ปานกลาง ต่ํ า
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตํ่ า-สูง *   ตํ่ า-ปานกลาง * ตํ่ า
* ขึ้นกับคุณภาพของถานหินหรือนํ้ ามันเตา
 ท่ีมา: บริษัทฯ

3.2! การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.2.1! การตลาด
ในป 2545 บริษัทฯไมสามารถทํ าการตลาดไดมากนัก เน่ืองจากบริษัทฯมีปญหาขอจํ ากัดในดานวงเงิน

เลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) สํ าหรับการนํ าเขาถานหิน อยางไรก็ตามบริษัทฯไดมีการปรับโครงสรางหน้ีกับ
ธนาคารพาณิชยในชวงปลายป 2545 จนถึงตนป 2546 ทํ าใหบริษัทฯสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการนํ าเขาถานหินมากข้ึน
และในป 2546 บริษัทฯมีวงเงินในการนํ าเขาถานหินเพ่ิมข้ึนจากเดิมในป 2545 บริษัทฯจึงเร่ิมทํ าแผนการตลาดเชิงรุกเพ่ิม
มากข้ึน ตามวงเงินท่ีไดรับเพ่ิมเติม ซ่ึงบริษัทฯประสบความส ําเร็จเปนอยางดี เน่ืองจากปจจัยหลัก คือ การท่ีบริษัทฯมีลูกคา
ใหมเพ่ิมขึ้นและการที่หลายอุตสาหกรรมมีกํ าลังการผลิตเพ่ิมข้ึน สงผลใหลูกคามีการส่ังซ้ือถานหินเพ่ิมข้ึน โดยบริษัทฯมีกล
ยุทธการตลาดในดานตางๆ ที่ส ําคัญ ดังน้ี

         กลยุทธการแขงขัน
(1)!ดานสินคาและบริการ
บริษัทฯมีกลยุทธที่สํ าคัญทางดานผลิตภัณฑซ่ึงแตกตางจากบริษัทคูแขงทั่วไป โดยบริษัทฯมี

กระบวนการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินใหเหมาะสมกับหมอไอน้ํ าของแตละโรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเช้ือเพลิง ณ ปจจุบัน บริษัทฯดํ าเนินนโยบายน้ีใหกับโรงงานอุต
สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเพ่ือลดการแขงขันดานราคาโดยเฉพาะ
กับผูจัดจํ าหนายถานหินรายใหญในประเทศ โดยบริษัทฯมุงเนนการทํ าตลาดโดยเจาะในกลุมโรงงานอุตสาห
กรรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีอยูเปนจํ านวนมาก เน่ืองจากบริษัทฯมีกํ าไรข้ันตนท่ีสูงกวาการขายถานหิน
ใหกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ

บริษัทฯมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพถานหินอยางละเอียดเพ่ือใหลูกคามีความมั่นใจใน
คุณภาพถานหิน โดยมีข้ันตอนเร่ิมจาก กอนสงถานหินจากประเทศอินโดนีเซีย ผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตจะมีการ
ตรวจสอบคุณภาพถานหินโดยสถาบันที่ไดรับมาตรฐานการตรวจสอบจากประเทศอินโดนีเซีย โดยตรวจสอบ
คุณภาพในดานคาความรอน คาคารบอน คาความช้ืน คาข้ีเถาท่ีเกิดจากการเผาไหมและคาซัลเฟอรไดออกไซด 
หลังจากนํ าเขามาในประเทศไทยแลว บริษัทฯจะทํ าการตรวจสอบคุณภาพของถานหินซ้ํ าอีกคร้ังหน่ึง โดย
บริษัทฯจะทํ าการเก็บตัวอยางถานหินขณะที่ทํ าการขนถานหินข้ึนจากเรือเพ่ือนํ าไปตรวจสอบคุณภาพท่ีการไฟ
ฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อํ าเภอแมเมาะ จังหวัดลํ าปาง ซ่ึงเปนองคกรท่ีไดรับความยอมรับ กอนการสง
มอบสินคาใหกับลูกคา สวนในบางกรณีลูกคามีขอตกลงในการตรวจสอบคุณภาพเพ่ิมเติมโดยเฉพาะโรงงานอุต



                                                                                                                บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 14

สาหกรรมขนาดใหญ บริษัทฯจะจัดสงตัวอยางถานหินใหกับบริษัทเอสจีเอส (ประเทศไทย) จํ ากัด ซ่ึงเปนบริษัท
ที่รับทํ าการตรวจสอบท่ีไดรับมาตรฐานเปนท่ียอมรับและมีสาขาตางๆมากมายในหลายประเทศ

นอกจากน้ี ในเร่ืองของการใหบริการ บริษัทฯสามารถใหบริการไดตามความตองการของลูกคา
ไดเปนอยางดี  โดยเฉพาะอยางย่ิง บริษัทฯสามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาไดตลอด 24 ชั่วโมง หากลูกคามี
ความตองการใชถานหินก็จะสามารถจัดสงไดทันทีตามเวลาที่ลูกคาตองการ โดยบริษัทฯมีรถบรรทุกของ
บริษัทฯเองทั้งสิ้น 7 คัน ทํ าใหสามารถสงสินคาไปใหกับลูกคาไดทุกวัน สงผลใหลูกคาไมจํ าเปนตองเก็บสต็อก
สินคามากและลูกคามีความสะดวกในการใชงานเพ่ิมข้ึนอีกดวย

(2) ดานการขยายฐานลูกคา
เน่ืองจากถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีราคาตํ่ ารวมถึงเปนแหลงเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสํ ารองสูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับน้ํ ามันเตาและกาซธรรมชาติ และมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยมาก (ถานหินประเภทบิทูมินัส
และซับบิทูมินัสที่บริษัทฯเปนผูจํ าหนาย) ดังน้ันในระยะยาว โรงงานอุตสาหกรรมตางๆจึงมีแนวโนมท่ีจะเปล่ียน
มาใชถานหินเพ่ิมมากขึ้น บริษัทฯมีเปาหมายในการขยายฐานลูกคาไปยังกลุมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชน้ํ ามัน
เตา เน่ืองจากเปนกลุมลูกคาที่มีอยูเปนจํ านวนมาก ในขณะท่ีกาซธรรมชาติ มีจํ านวนโรงงานท่ีใชไมมากนักและ
สวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเชน ผลติไฟฟา ดังน้ัน โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิงจึงไมไดเปนเปาหมายหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯมีโครงการที่จะเขาไปนํ าเสนอทางเลือกใหกับลูกคาอื่นๆเพ่ิมเติม เพ่ือใหเห็นถึง
ประโยชนท่ีลูกคาจะไดรับจากการใชถานหินเปนแหลงเช้ือเพลิงแทนน้ํ ามันเตา โดยบริษัทฯใชกลยุทธเขาไปนํ า
เสนอถึงคาใชจายที่ประหยัดได โดยใชระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9-24 เดือน รวมถึงใหความรูกับลูกคาเพ่ือให
เปลี่ยนทัศนคติที่ไมถูกตองเก่ียวกับถานหินในเร่ืองของการกอใหเกิดมลภาวะกับสิ่งแวดลอม ทํ าใหลูกคาให
ความสนใจหันมาใชถานหินมากข้ึน โดยคาใชจายในการผลิตเช้ือเพลิงไอน้ํ า 1 ตัน โดยเปรียบเทียบระหวาง
ถานหินและน้ํ ามันเตาซ่ึงไดแสดงไวในตารางดานลางน้ี  โดยถานหินมีคาใชจายในการผลิตไอน้ํ าเพียง 250 
บาทตอตัน ในขณะที่น้ํ ามันเตามีคาใชจายถึง 670 บาทตอตัน ซ่ึงจะเห็นไดวาถานหินมีตนทุนการผลิตไอน้ํ าที่
ตํ่ ากวาน้ํ ามันเตามาก ทํ าใหบริษัทฯคาดวาจะขยายฐานลูกคาไดเพ่ิมข้ึนจากจุดเดนของถานหินจุดน้ี

รายการ น้ํ ามันเตา ถานหิน (บิทูมินัส)
ประสิทธิภาพของ Boiler 80% 75%
คาพลังงานความรอนตอหนวย (Kcal/Kg) 10,600 6,000
ราคาเช้ือเพลิง 8.00 บาทตอลิตร 1.30 บาทตอกิโลกรัม
คาใชจายในการผลิตเช้ือเพลิงไอน้ํ า 1 ตัน (บาท) 670 250
ท่ีมา ขอมูลของสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544

นอกจากน้ี บริษัทฯยังมีชองทางการจํ าหนายถานหินผานบริษัทตัวแทนจัดจํ าหนายหมอไอน้ํ า 
โดยหลังจากที่บริษัทฯไดเขาไปนํ าเสนอขอมูลการใชแหลงเชื้อเพลิงจากถานหินและลูกคามีความสนใจในการ
เปลี่ยนมาใชถานหินดังกลาว บริษัทฯจะแนะนํ าบริษัทตัวแทนจัดจํ าหนายหมอไอน้ํ าใหกับลูกคาดวย โดยแนะ
นํ าประเภทของหมอไอน้ํ าท่ีตรงกับคุณภาพถานหินของบริษัทฯ ท้ังน้ีเพ่ือใหการใชถานหินเกิดประสิทธิภาพสูง
สุด

ในอีกแนวทางหน่ึงบริษัทเหลาน้ีจะทํ าการตลาดในการขายหมอไอน้ํ าใหกับโรงงานอุตสาห
กรรมตางๆ และแนะนํ าลูกคาใหกับทางบริษัทฯ โดยหลังจากท่ีซ้ือหมอไอน้ํ าแลว โรงงานอุตสาหกรรมน้ันก็จะ
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ทํ าการซ้ือถานหินของบริษัทฯตอจากคํ าแนะนํ าของบริษัทตัวแทนจัดจํ าหนายหมอไอน้ํ า ซ่ึงชองทางการ
จํ าหนายดังกลาวทํ าใหบริษัทฯสามารถขายถานหินไดเพ่ิมข้ึน

อยางไรก็ตาม การเพ่ิมฐานลูกคาใหหันมาใชถานหินเพ่ิมจะตองใชระยะเวลาพอสมควร เน่ือง
จากโดยทั่วไปการติดตั้งหมอไอน้ํ าขนาดเล็กจะใชเวลาประมาณ 3-4 เดือน (รวมเวลาในการนํ าเขาหมอไอนํ้ า) 
แตถาเปนหมอไอน้ํ าขนาดกลางถึงขนาดใหญจะใชเวลาติดต้ังนานถึง 8-15 เดือน บริษัทฯจึงจะเร่ิมขายถานหิน
ของบริษัทฯได ดังน้ันการทํ าตลาดในชวงป 2546 จะสงผลใหลูกคาเร่ิมส่ังถานหินกับบริษัทฯมากข้ึนในชวงป 
2547 จนถึงป 2548 นอกจากน้ีลูกคาสวนใหญจะทํ าการทดลองเปลี่ยนหมอไอนํ้ าจากการใชน้ํ ามันเตาเปน    
เชื้อเพลิงเปนการใชถานหินแทนกอน  และถาไมมีปญหาในการใชงานประมาณ 3-6 เดือน ลูกคาจึงจะทํ าการ
เปลี่ยนหมอไอน้ํ าที่เหลือเพ่ือใชถานหินเปนเช้ือเพลิง ทํ าใหบริษัทฯคาดวาจะมียอดขายเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง

บริษัทฯมีโครงการที่จะเปนผูจัดจํ าหนายหมอไอน้ํ าใหกับโรงงานอตุสาหกรรม จากโครงการน้ี
ทํ าใหบริษัทฯคาดวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายหมอไอน้ํ า และสามารถขายถานหินไดเพ่ิมขึ้นดวย โดย
บริษัทฯจะทํ าสัญญาระยะยาวในการซ้ือขายถานหิน รายละเอียดของโครงการอางอิงไดในหัวขอ 6.1

(3) ดานการบริหารตนทุน
บริษัทฯมีการวางแผนการซ้ือสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารสินคาคงคลังใหอยูในระดับ

ที่เหมาะสม การวางแผนการขนสงท่ีเปนระบบ รวมถึงการมีคลังสินคาซ่ึงอยูใกลกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเปน
ฐานลูกคา ทํ าใหประหยัดคาขนสงไดมาก รวมถึงในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทฯไดเพ่ิมพนักงานขับรถบรรทุก
กะกลางคืนของบริษัทฯเองในการสงถานหินใหกับลูกคา ทํ าใหลดคาใชจายในการจางบริษัทขนสงภายนอกลง 
และในป 2547 บริษัทฯมีโครงการท่ีจะซ้ือรถบรรทุกเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีมีเพียง 7 คัน เปน 14 คัน เพ่ือลดคาใช
จายในการขนสง รายละเอียดของโครงการอางอิงจากหัวขอ 6.3

บริษัทฯมีความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตถานหินที่ติดตอกันมาหลายป สงผลให
บริษัทฯสามารถซ้ือขายถานหินไดในระดับราคาที่แขงขันได โดยทั่วไปบริษัทฯมีสัญญากํ าหนดจํ านวนตันใน
การสั่งซ้ือถานหินจากผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตถานหินเปนสัญญาทุกๆ 3 ป สวนราคาถานหินจะมีการกํ าหนดให
เปนไปตามกลไกตลาด นอกจากน้ีบริษัทฯนํ าเขาถานหินจากแหลงถานหินขนาดใหญ ซ่ึงคาดวาจะจํ าหนาย
ถานหินใหกับบริษัทฯไดไมตํ ่ากวา 25 ป ดังน้ันบริษัทฯจึงมีแหลงนํ าเขาถานหินท่ีม่ันคง

(4)!ดานการควบคุมสินเช่ือ
ในป 2546 บริษัทฯมีสัดสวนลูกคาท่ีใหสินเช่ือรอยละ 93 และจายเปนเงินสดรอยละ 7 โดย

บริษัทฯจะทํ าการตรวจสอบฐานะการเงินของลูกคากอนใหสินเชื่ออยางละเอียดจากงบการเงินและแนวโนม
ธุรกิจของบริษัทน้ัน ซ่ึงท่ีผานมาจะเห็นไดวาบริษัทฯมีหน้ีเสียอยูในระดับท่ีนอยมาก โดยในป 2545 บริษัทฯมี
หนี้สงสัยจะสูญเพียงรอยละ 0.22 ของรายไดจากการขาย ในขณะท่ีป 2546 บริษัทฯไมมีลูกหน้ีท่ีมีการคางชํ าระ
มากกวา 90 วันเพ่ิมเติม

ลักษณะของกลุมลูกคาและชองทางการจัดจํ าหนาย
บริษัทฯจํ าหนายถานหินใหแกโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ โดยแบงเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ในป 2546 บริษัทฯมีนโยบายในการขยายฐานลูกคาไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็กมากขึ้น ซ่ึงกลุมโรงงานเหลาน้ีไมไดเปนเปาหมายของผูจัดจํ าหนายถานหินรายใหญในประเทศ จึงเปนการลดการแขงขัน
ในดานราคากับผูจัดจํ าหนายถานหินรายใหญ ในป 2546 บริษัทฯมีกลุมลูกคาท่ีเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กจํ านวน
ประมาณ 60 ราย (ปริมาณการใชถานหินนอยกวา 18,000 ตันตอป) และกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางประมาณ 5 
ราย (ปริมาณการใชถานหินระหวาง 18,000-72,000 ตันตอป) สวนในป 2547 บริษัทฯคาดวาจะมีรายไดจากกลุมลูกคาโรง
งานอุตสาหกรรมขนาดเลก็และขนาดกลางเพ่ิมข้ึน ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ บริษัทฯมีฐานลูกคาอยูในกลุม 
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อุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมผลิตไฟฟา ซ่ึงมีจํ านวนประมาณ 3-5 ราย (ปริมาณการใชถานหินมากกวา 72,000 ตัน
ตอป)

กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯจะอยูในอุตสาหกรรมที่ตองใชพลังงานความรอนผลิตไอน้ํ าในกระบวน
การผลิต ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน ซ่ึงในปจจุบันสวนใหญใชพลังงาน
ความรอนจากน้ํ ามันเตา ทํ าใหบริษัทฯมีโอกาสในการนํ าเสนอทางเลอืกใหกับลูกคากลุมน้ีโดยหันมาใชพลังงานจากถานหิน
ทดแทนน้ํ ามนัเตาเพ่ือใหมีตนทุนพลังงานท่ีถูกกวา บริษัทฯมีการจัดจํ าหนายไปยังหลายๆอุตสาหกรรมเพ่ือลดความเส่ียงจาก
การที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงอาจมีผลกระทบจากวัฏจักรของเศรษฐกิจ ทั้งน้ีเพ่ือทํ าใหบริษัทฯมีรายไดที่มั่นคงใน
ระยะยาว โดยบริษัทฯจะใหพนักงานขายตรงซ่ึงมีความรู ความเขาใจ ในตัวสินคาของบริษัทฯเขาไปนํ าเสนอถึงขอเปรียบ
เทียบระหวางการใชน้ํ ามนัเตาและถานหิน ท้ังในดานคาใชจายและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพ่ือใหลูกคาสามารถตัดสินใจได
อยางถูกตอง ในป 2546 บริษัทฯมีกลุมลูกคาแยกตามประเภทอุตสาหกรรมไดดังน้ี

กลุมอุตสาหกรรม รอยละของรายไดป 2546 (%)
อาหาร 21.99
กระดาษ 20.77
สิ่งทอ 18.39
ปูนซีเมนต 16.17
ผลติไฟฟา 15.56
ปูนขาว 6.39
อื่นๆ 0.73
รวม 100.00

บริษัทแบงกลุมลูกคาตามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมออกเปน 2 กลุม ดังน้ี
1.! กลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
กลุ มลูกค ากลุ มน้ีเป นกลุ มเป าหมายหลักของบริษัทฯโดยลูกค ากลุ มน้ีมีอยู มากทั้งในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมทุรปราการ นครปฐม ราชบุรี ปทุมธานี และอยุธยา ซ่ึงโรงงานอุตสาหกรรมเหลาน้ีสวน
ใหญอยูใกลกับแหลงเก็บถานหินที่อํ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทํ าใหประหยัดคาขนสงไดมาก ลูกคากลุมน้ีคิดเปน
ประมาณรอยละ 69 ของรายไดทั้งหมดในป 2546 ทํ าใหบริษัทฯมีความม่ันคงทางรายไดสูง และผูบริหารคาดวาในภาค
กลาง มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชนํ้ ามันเตาอยูประมาณ 5,000 โรงงาน ทํ าใหบริษัทฯมีชองวางทางการตลาดอีกมาก โดย
บริษัทฯแบงลูกคากลุมน้ีออกเปน 2 กลุมยอย ดังน้ี

1.1! กลุมลูกคาเดิมท่ีมีการใชถานหินอยูแลว
           กลุมลูกคาน้ีเปนกลุมที่มีความรูและคุนเคยกับการใชถานหินเปนอยางดี เปนฐานลูกคาในการซ้ือ

ขายกับบริษัทฯมาหลายป และไววางใจในคุณภาพสินคาของบริษัทมาโดยตลอด  โดยสวนใหญไดแก อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ เปนตน

1.2! กลุมลูกคาท่ียังไมเคยใชถานหินเปนแหลงเช้ือเพลิง
       เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญยังคงใชน้ํ ามันเตาเปนแหลงเช้ือเพลิงท่ีสํ าคัญและยังไมเคย

ใชถานหินมากอน ทํ าใหยังไมมีความรูและความเขาใจท่ีดีพอในการใชถานหิน ดังน้ันบริษัทฯจึงมีโอกาสสูงในการท่ีจะชัก
ชวนใหกลุมลูกคาเหลาน้ีเปล่ียนมาใชถานหินเปนเช้ือเพลิงแทนน้ํ ามันเตาเน่ืองจากจุดเดนของการใชถานหิน คือ การลดตน
ทุนของการใชพลังงาน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสํ าคัญท่ีสุดในการชักจูงใหลูกคากลุมน้ีหันมาใชถานหินแทน โดยมีระยะเวลาคืนทุน
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เฉลี่ย 9-24 เดือน เน่ืองจากทางบริษัทฯคาดวาราคาน้ํ ามันเตายังคงอยูในระดับที่สูงอยางตอเนื่อง นอกจากน้ัน ลูกคาหลาย
รายยังมีความเขาใจท่ีไมถูกตองเก่ียวกับดานส่ิงแวดลอมเม่ือมีการใชถานหิน พนักงานขายตรงของบริษัทฯจะอธิบายใหเขา
ใจถึงผลกระทบตอสิ่งเแวดลอมของถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัสวาเปนมลภาวะตอสิ่งแวดลอมนอยกวาน้ํ ามัน
เตา ทํ าใหลูกคามีความเชื่อมั่นในการใชถานหินมากขึ้น และมีแนวโนมท่ีบริษัทฯจะมีฐานลูกคาเพ่ิมข้ึนในปตอไปจาก
นโยบายการตลาดเชิงรุกของบริษัทฯ จากสถิติท่ีผานมาหลังจากท่ีบริษัทเขาไปนํ าเสนอถึงจุดเดนตางๆของการใชถานหิน
แทนน้ํ ามันเตาแลว ทางบริษัทฯพบวาไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากลูกคา และมีลูกคาเปล่ียนมาใชถานหินสูงถึง
ประมาณรอยละ 30 ซ่ึงอุตสาหกรรมเหลาน้ี ไดแก อุตสาหรรมผลิตสารเคมี โรงงานฟอกยอม โรงงานอบยาง เปนตน

2.! กลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ
         โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีใชถานหินของบริษัทฯสวนใหญอยูในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาและปูน

ซีเมนต ซึ่งจะทํ าการซ้ือถานหินในปริมาณมากและจะใชวิธีการประมูล โดยปจจัยหลักในการตัดสินใจซ้ือถานหินของลูกคา
กลุมน้ีจะเปนเร่ืองของราคา บริษัทฯยังไมเนนการทํ าตลาดลูกคากลุมน้ีมากนัก เน่ืองจากมีกํ าไรขั้นตนที่ไมสูงมาก และ
บริษัทฯมีนโยบายในการขยายฐานลูกคารายยอย เพ่ือใหมีรายไดท่ีม่ันคงในระยะยาว โดยในป 2546 บริษัทฯมีสัดสวนราย
ไดของลูกคากลุมน้ีประมาณรอยละ 31 ของรายไดท้ังหมด

         บริเวณคลังสินคาที่จังหวัดสมุทรสาครจะมีจํ านวนลูกคาของบริษัทฯประมาณรอยละ 70 ของจํ านวน
ลูกคาทั้งหมด เน่ืองจากระยะทางในการขนสงเปนปจจัยสํ าคัญท่ีมีผลกระทบตอราคาสินคาและการใหบริการ บริษัทฯจึงมี
โครงการที่จะขยายคลังสินคาไปยังอยุธยาหรือสระบุรีเพ่ิมอีกแหงหน่ึงเพ่ือเพ่ิมรายไดจากโรงงานอุตสาหกรรมในแถบ
จังหวัดน้ัน โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชน้ํ ามันเตาในภาคกลางยังมีอีกจํ านวนมาก ทํ าใหบริษัทฯมีโอกาสขยายฐานลูกคา
เพิ่มเติมอีก

3.2.2!ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม
ภาวะการแขงขัน
การจํ าหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเปนธุรกิจท่ีมีผูประกอบการนอยราย โดย

บริษัทฯมีคูแขง คือ บริษัท บานป ูจํ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํ ากัด (มหาชน) โดยบริษัทท้ังสองจะแขง
ขันกับบริษัทฯในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ สวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กบริษัทฯมีคูแขงเปนผู
ประกอบการนํ าเขาถานหินรายยอย 2-3 ราย แตยังไมมีศักยภาพในการแขงขันกับบริษัทฯ บริษัทฯมีแผนท่ีจะเนนเพ่ิมสวน
แบงการตลาดสํ าหรับโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เพ่ือเปนการหลีกเล่ียงการแขงขันทางดานราคา

ในป 2546 บริษัทฯมียอดจํ าหนายถานหินท้ังส้ิน 4.94 แสนตัน สงผลใหบริษัทฯมีสวนแบงการตลาด
ประมาณรอยละ 1.93 ของตลาดภายในประเทศ (บริษัทฯคาดวาป 2546 ตลาดถานหินโดยรวมจะมียอดท้ังส้ินประมาณ 
25.64 ลานตัน) อยางไรก็ตาม หากคิดสวนแบงการตลาดตามปริมาณการนํ าเขาถานหินท้ังหมด บริษัทฯจะมีสวนแบงการ
ตลาดประมาณรอยละ 6 ดังน้ันบริษัทฯยังมชีองวางในการเพ่ิมสวนแบงการตลาดอีกมาก นอกจากน้ี บริษัทฯสามารถเจาะ
ตลาดเพ่ิมนอกเหนือจากอุตสาหกรรมท่ีมีการใชถานหินเปนประจํ าอยูแลว เชน โรงงานผลิตสารเคมี โรงงานอบยาง โรงงาน
ฟอกยอม เปนตน

แนวโนมอุตสาหกรรม
ถานหินเปนแหลงพลังงานที่มีความสํ าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศที่มี

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เชนในประเทศในแถบเอเชีย จากการท่ีถานหินเปนพลังงานท่ีราคาต่ํ ากวากาซธรรม
ชาติและน้ํ ามันเตาทํ าใหโรงงานอตุสาหกรรมหันมาใชถานหินกันมากข้ึน

ทั้งน้ีจากประมาณการ การนํ าเขาถานหินในประเทศแถบเอเชียเปรียบเทียบกับพลังงานชนิดอ่ืนๆ คาดวา
การนํ าเขาถานหินจะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 8 เปนรอยละ 24.9 ภายในป 2016 โดยมีอัตรานํ าเขาเพ่ิมข้ึนเฉล่ียกวา
รอยละ 15 ตอป ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวสูงเทียบกับพลังงานประเภทอ่ีนๆ ในขณะท่ีสัดสวนการนํ าเขาของน้ํ ามันดิบในเอ
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เชียเทียบกับพลังงานประเภทอื่นๆจะลดลงจากรอยละ 90 เปนรอยละ 70 ในป 2016 และมีอัตรานํ าเขาเพ่ิมข้ึนเฉล่ียเพียง
รอยละ 4.8 ตอป  (IEEJ, มกราคม 2546)

นอกจากน้ีหากพิจารณาปริมาณความตองการถานหินในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบวามีแนว
โนมที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศเหลาน้ีเร่ิมขยายตัวดีข้ึน โดยในป 2543 จนถึงป 2548 และ
ในป 2548 จนถึง 2553 มีอัตราการเติบโตของการใชถานหินเฉล่ียอยูในชวงรอยละ 1.85 ถึง 17.61 และรอยละ 5.92 ถึง 
30.45 ตอป ตามลํ าดับ

ตารางที่ 1 ปริมาณความตองการถานหินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประเทศ ป 2543

(ลานตัน)
ป 2548

(คาดการณ)
(ลานตัน)

ป 2553
 (คาดการณ)

(ลานตัน)

อัตราการเติบโตเฉล่ีย
ตอป ในชวง 2543-2548

(รอยละ)

อัตราการเติบโตเฉล่ีย
ตอป ในชวง 2548-2553

(รอยละ)
อินโดนีเซีย 23.0 38.0 54.0 10.56 7.28
เวียดนาม 6.0 31.5 35.5 8.45 8.45
ฟลิปปนส 10.4 11.4 15.2 1.85 5.92
มาเลเซีย 2.0 4.5 17.0 17.61 30.45
ท่ีมา World Coal Magazine

สํ าหรับแนวโนมของอุตสาหรรมถานหินในประเทศไทยยังมีอัตราการเติบโตที่ดีโดยมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยประมาณรอยละ 7.0 ในชวงป 2545 – 2549  ในขณะท่ีชวงป 2550-2554 ความตองการถานหินยังคงมีอัตราการ
ขยายตัวอยางตอเน่ืองเฉลี่ยรอยละ 4.2 ตอป เน่ืองจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและพลังงานเปนส่ิงจํ าเปนในกระบวนการ
ผลิตของโรงงานอตุสาหกรรมตางๆ หากพิจารณาโครงสรางของการใชพลังงานในประเทศไทยพบวา ในปจจุบันมีสัดสวน
การใชถานหินคิดเปนเพียงรอยละ 6 ของแหลงพลังงานท้ังหมด ในขณะที่แหลงพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญ
คือ น้ํ ามันเตา อยางไรก็ตามถานหินยังคงเปนแหลงพลังงานราคาถูกและมีปริมาณสํ ารองสูงเมื่อเทียบกับนํ้ ามันเตา ดังน้ัน
จึงคาดวาโครงสรางการใชพลังงานของประเทศไทยจึงมีแนวโนมท่ีจะมีการใชถานหินในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคตหากโรง
งานอุตสาหกรรมตางๆมีความรูความเขาใจถึงประโยชนของการใชถานหินมากข้ึน

จากขอมูลในตารางที่ 2 จะเห็นไดวา ความตองการถานหินในประเทศแยกตามภาคการผลิตเปนดังน้ี ใน
ภาคผลิตพลังงานไฟฟาในป 2544 มีปริมาณความตองการเทากับ 15.36 ลานตัน และคาดการณวาจะเพ่ิมข้ึนเปน 22.85 
และ 28.88 ลานตัน ในป 2549 และ 2554 ตามลํ าดับ สวนปริมาณความตองการถานหินในอุตสาหกรรมซ่ึงสวนใหญมาก
กวารอยละ 75 ใชในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต  ในป 2544 เทากับ 6.71 ลานตัน และคาดวาจะเพ่ิมข้ึนเปน 8.15 และ 9.22 
ลานตัน ในป 2549 และ 2554 ตามลํ าดับ  จากแนวโนมดังกลาวจะสงผลดีตอธุรกิจของบริษัทฯโดยตรง เน่ืองจากบริษัทฯมี
ฐานลูกคาท้ังโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา อุตสาหกรรมปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมไอน้ํ า (อุตสาหกรรมไอน้ํ า หมายถึง อุต
สาหกรรมที่ตองใชไอน้ํ าในกระบวนการผลิต ไดแก อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมส่ิงทอ และอุตสาหกรรมอาหาร 
เปนตน) ซ่ึงลูกคาในภาคการผลิตท้ังหมดมีแนวโนมการใชถานหินเพ่ิมข้ึนในเกณฑท่ีดี
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ตารางที่ 2 ปริมาณความตองการใชถานหินและประมาณการความตองการใชถานหินในประเทศไทย

ภาคการผลิต 2541
ลานตัน

2544
ลานตัน

2549
(คาดการณ)
ลานตัน

2554
(คาดการณ)
ลานตัน

อัตราเพ่ิมเฉล่ีย
รอยละตอป
(2545-2549)

อัตราเพ่ิมเฉล่ีย
รอยละตอป
(2550-2554)

ผลติพลังงานไฟฟา 16.09 15.36 22.85 28.88 3.8 4.8
- กฟผ. 15.39 13.21 15.00 18.25 2.6 4.0
- IPP และทับสะแก - - 5.28 8.07 - 16.9
- SPP 0.70 2.15 2.57 2.57 3.6 0.0
ภาคอุตสาหกรรม 6.19 6.71 8.15 9.22 4.0 2.5
- ซีเมนต 4.90 5.35 6.59 7.42 4.3 2.4
- บมใบยาสูบ 0.08 0.08 0.08 0.08 - -
- อุตสาหกรรมไอน้ํ า 1.21 1.28 1.48 1.72 3.0 3.1

รวม 22.28 22.07 31.00 38.10 7.0 4.2
ท่ีมา สถานการณพลงังานของประเทศไทย ในชวงป 2541-2554 กองนโยบายและแผนพลังงาน สํ านักงานคณะกรรมการนโยบายและพลังงาน
แหงชาติ

ทางดานอุปทานพบวาปริมาณการผลิตถานหินในประเทศป 2545 มีจํ านวนประมาณ 20.31 ลานตัน สวน
ใหญเปนการผลิตเพ่ือใชเองของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเพ่ือใชสํ าหรับการผลิตกระแสไฟฟาที่อํ าเภอแมเมาะ 
จังหวัดลํ าปาง โดยเปนการผลิตของภาคเอกชนประมาณ 4.65 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 22.90 ของการผลิตถานหินใน
ประเทศ และสวนใหญจะเปนการใชในอุตสาหกรรมซีเมนต (ขอมูลสํ านักงานคณะกรรมการนโยบายและพลังงานแหงชาติ)

จากกํ าลังการผลิตถานหินท่ีไมเพียงพอกับอุปสงคภายในประเทศ รวมถึงคุณภาพถานหินในประเทศไทย
ที่มีคุณภาพตํ่ าเม่ือเปรียบเทียบกับถานหินตางประเทศ ทํ าใหประเทศไทยจํ าเปนตองนํ าเขาถานหินจากประเทศตางๆ เชน        
อินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน เปนตน โดยในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยมีการนํ าเขาถานหินเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง        
โดยในป 2544 และ 2545  ประเทศไทยมีการนํ าเขาถานหินท้ังส้ิน 4.95 และ 5.60 ลานตัน ตามลํ าดับ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
13.13 ในขณะที่ เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมของป 2545 และ 2546 ประเทศไทยมีการนํ าเขาถานหินท้ังส้ิน 4.54 และ 
6.79 ลานตัน ตามลํ าดับ เพ่ิมข้ึนมากถึงรอยละ 49.56 (ขอมูลสํ านักงานคณะกรรมการนโยบายและพลังงานแหงชาติ)

จากตารางมูลคาการนํ าเขาถานหินแยกตามประเภท แสดงถึงปริมาณการนํ าเขาถานหินเพ่ิมข้ึนอยางตอ
เน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงถานหินประเภท Coal Solid Fuels ซ่ึงเปนถานหินท่ีบริษัทฯนํ าเขามาจัดจํ าหนาย โดยในเดือน
มกราคมถึงตุลาคม ป 2545 และ 2546 มีปริมาณการนํ าเขาเทากับ 4,111.80 และ 6,227.11 พันตัน ตามลํ าดับ เพ่ิมข้ึน
รอยละ 51.44 ในขณะท่ีมูลคาการนํ าเขาถานหินเทากับ 5,391.92 และ 6,863.40 ลานบาท ตามลํ าดับ เพ่ิมขึ้นรอยละ 
27.29
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ปริมาณและมูลคาการนํ าเขาถานหินแยกตามประเภท

ท่ีมา : สํ านักงานนโยบายและพลังงานแหงชาติ

 จากการขอมูลอุปสงคและอุปทานท่ีกลาวแลวขางตน จะเห็นไดวาแนวโนมธุรกิจถานหินยังมีแนวโนมท่ีสด
ใส โดยเฉพาะอยางย่ิง ในภาวะที่โรงงานอุตสาหกรรมตางๆมีการแขงขันสูง การควบคุมตนทุนในการผลิตจึงเปนปจจัย
สํ าคัญในการแขงขัน การใชถานหินจึงมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนแทนพลังงานอ่ืนเชนน้ํ ามันเตาซ่ึงมีราคาสูงกวาและมีโอกาสปรับตัว
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังน้ันจึงเปนโอกาสของบริษัทฯในการขยายตลาดไดอีกมาก

กราฟเปรยีบเทยีบราคาน้ํามันเตา กาซธรรมชาติ และ ถานหิน
เฉลีย่ในป 2542-2546 
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ที่มา :   1.  ราคานํ ้ามันเตาท่ีโรงกล่ัน     :   www.eppo.go.th/info/T18.html, สํ านกังานนโยบายพลงังานแหงชาติ
          2.  ราคากาซธรรมชาติที่บอกาซ :   www.dmf.go.th/petroleum/price/petroleum.price.gas.asp, กระทรวงพลังงาน
          3.  ราคาถานหินที่เกาะสีชัง       :   www.eppo.go.th, สํ านกังานนโยบายพลงังานแหงชาติ
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ราคาถานหินในชวงต้ังแตไตรมาส 4 2546 จนถึงชวงไตรมาส 1 2547 มีแนวโนมปรับตัวข้ึนอยางตอเน่ือง 
โดยประเทศออสเตรเลียและจีนซ่ึงเปนผูสงออกหลักของโลกมีการสงออกลดลง ในขณะท่ีอุปสงคถานหินโลกมีการเพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่องทั้งในประเทศจีน ไตหวัน เกาหลีและญี่ปุน เน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึน โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งมีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ทํ าใหมีการใชถานหินสูงข้ึนมาก แตในขณะเดียวกันราคาน้ํ ามันเตาซ่ึงเปนเช้ือเพลิงทดแทนมี
แนวโนมในการเพ่ิมราคาข้ึนเชนกัน ทํ าใหสวนตางราคาของเช้ือเพลิงไมเปล่ียนแปลงมากนัก

3.3! การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ

บริษัทฯมีกระบวนการในการจัดหาผลิตภัณฑและบริการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี
1. บริษัทฯนํ าเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเปนแหลงผลิตถานหินท่ีใหญติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดย

บริษัทฯไดทํ าการคัดเลือกเหมืองถานหินที่มีคุณภาพด ีใหคาความรอนสูง มีคาความชื้นตํ่ า มีปริมาณกํ ามะถันตํ่ า สอดคลอง
กับความตองการของลูกคา เน่ืองจากประเทศอินโดนีเซียอยูใกลกับประเทศไทย เม่ือเปรียบเทียบกับถานหินแหลงอ่ืนใน
ตางประเทศ จึงประหยัดคาขนสงและทํ าใหถานหินของบริษัทฯมีตนทุนท่ีต่ํ าลง โดยบริษัทฯจะเปดเลตเตอรออฟเครดิตให
กับผูจํ าหนายท่ีประเทศอินโดนีเซีย และนํ าเขาคร้ังละประมาณ 40,000 - 50,000 ตัน โดยขนสงทางเรือเดินทะเลเพ่ือนํ าเขา
มาในประเทศไทย 

2. เรือเดินทะเลจากประเทศอินโดนีเซียจะเขามาจอดทาท่ีเกาะสีชัง จากน้ันขนถายลงเรือโปะอีกทอดหน่ึงซ่ึงเรือ
โปะสามารถขนถายถานหินไดคร้ังละ 800-2,000 ตัน โดยเดินทางมาข้ึนท่ีทาเรือ จังหวัดสมุทรสาคร

3.! บริษัทฯสามารถจัดสงถานหินตรงใหลูกคาไดทันทีหรือขนยายถานหินเขาคลังสินคาที่อํ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาครเพ่ือคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ แลวจึงสงถานหินใหกับลูกคา โดยรถบรรทกุของบริษัทฯและรถบรรทกุของ
บริษัทผูรับเหมาตอไป

บริษัทฯมีนโยบายในการเก็บสินคาคงคลัง 30 วัน เพ่ือใหสามารถสงสินคาไดทันกับความตองการของลูกคา และ
บริษัทฯมีการนํ าเขาถานหินเฉล่ียประมาณ 1 เดือนตอคร้ัง โดยระยะเวลาต้ังแตการส่ังซ้ือถานหินจนกระท่ังขนสงถานหิน
เขาเก็บคลังสินคาใชเวลาประมาณ 1 เดือน เชนกัน

แผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดหาผลิตภัณฑของบริษัทฯ

รา
อา
หิน

ป

แหลงถานหิน
ระเทศอินโดนีเซีย
สภาพปญหาเก่ียวกับผลิตภัณฑ

จากขอมูลในอดีตพบวาราคาถานหินที่ผานมา
คาได และทีผ่านมา การส่ังซ้ือถานหินของบริษัทฯจะท
งอิง แตเพ่ือใหบริษัทฯมีความม่ันคงในการมีถานหินเ
จากผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตหลักของบริษัทฯเปนเวลา 3
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 สงตรงถานห

เรือเดินทะเล
ลูกคา
คัดเลือกและ
ปรบัปรงุคุณภาพ
ทาเรือจังหวัด

สมุทรสาคร
ม
ํ า
พ
 

คลังสินคา
อํ าเภอเมือง
เรือโปะ
ที่เกาะสีชัง
สวนท่ี 2 หนา 21

ีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก ทํ าใหไมสามารถควบคุม
สัญญาการส่ังซ้ือลวงหนาประมาณ 1 ป โดยใชราคาตลาดโลก
ือ่จัดจํ าหนายใหกับลูกคาเพ่ิมข้ึน บริษัทฯจึงไดทํ าสัญญาซื้อถาน
ป โดยผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตจะตองจัดสงสินคาใหกับทางบริษัทฯ
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ตามจํ านวนตันที่ตกลงกันไวโดยมีการกํ าหนดราคาใหเปนไปตามกลไกของตลาด เพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทฯจะสามารถจัด
หาถานหินสงใหกับลูกคาไดอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามจากการท่ีถานหินเปนสินคาประเภท Commodity ซ่ึงมีราคาตลาด
โลกอางอิงทํ าใหบริษัทฯสามารถเปรียบเทียบราคาจากผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตได โดยมีผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตหลายรายที่
บริษัทฯเคยติดตอกันเปนทางเลือกในการเลือกซ้ือถานหินท่ีมีคุณภาพดีในราคาท่ีเหมาะสม

นอกจากปจจัยดานราคาแลว กํ าลังการผลิตของเหมืองถานหินเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีบริษัทฯใหความสํ าคัญ ดวย
ความสัมพันธที่ดีกับคูคาเปนระยะเวลายาวนาน ทํ าใหบริษัทฯมั่นใจวาจะไดรับการสงมอบถานหินคุณภาพดีจากคูคาตาม
สัญญาอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีนโยบายจัดหาผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตเพ่ิมเติมเพ่ือสํ ารองปริมาณถานหินให
เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯและถวงดุลอํ านาจการตอรองราคาสินคากับผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตหลัก

         ท่ีมา: Barlow Jonker coal price index

สรุปสาระส ําคัญของสัญญากับผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตรายใหญ

จากการที่บริษัทฯนํ าเขาถานหินผานผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตรายหน่ึงคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 92 จากยอดนํ าเขา
ทั้งหมด เพ่ือใหม่ันใจไดวาบริษัทฯจะมีถานหินจํ าหนายใหกับลูกคาไดอยางตอเน่ือง และลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณี
ผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตไมสามารถสงถานหินใหกับบริษัทฯ บริษัทฯไดมีการทํ าสัญญาส่ังซ้ือถานหินจากผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิต
หลักรายน้ีเปนเวลา 3 ป โดยมีการจองจํ านวนตันในการส่ังซ้ือ แตถาบริษัทฯไมส่ังสินคาตามจํ านวนท่ีระบุไว บริษัทฯไมจํ า
เปนตองเสียคาปรับใหกับผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิต ดังน้ันบริษัทฯจึงมีความม่ันคงในการนํ าเขาถานหินเขามาจัดจํ าหนายใหกับ
ลูกคาในประเทศ  โดยผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตดังกลาวเปนผูผลิตถานหินขนาดใหญของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปนบริษัทที่มี
ชื่อเสียงและฐานะการเงินที่มั่นคง โดยเปนเหมืองถานหินขนาดใหญติดอันดับ 1 ใน 5 ของเหมืองถานหินในประเทศอินโดนี
เซีย บริษัทฯคาดวาเหมืองถานหินหลักแหงน้ียังคงสามารถผลิตถานหินใหกับบริษัทฯไดมากกวา 25 ปข้ึนไป นอกจากน้ี
ปจจุบันผูจัดจํ าหนาย/ผูผลิตหลักสามารถผลิตถานหินไดประมาณ 7,000,000 ตันตอป และมีการสํ ารวจเหมืองถานหินใหม
อยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมปริมาณสํ ารองถานหินสํ าหรับจัดจํ าหนายในอนาคต โดยปริมาณถานหินท่ีจัดจํ าหนายใหกับทาง
บริษัทฯ คิดเปนประมาณรอยละ 7 ของกํ าลังการผลิตท้ังหมดเทาน้ัน  โดยมีสรุปสาระสํ าคัญของสัญญาดังนี้
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สรุปสาระส ําคัญของสัญญา

วันทํ าสัญญา 12 ธันวาคม 2546
ระยะเวลาของสัญญา 3 ป
คุณสมบัติ/คุณภาพถานหิน คณุสมบัติถานหินตองเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เชน ขนาดถานหิน การใหคาความรอน

ขั้นตํ่ าและขั้นสูงสุด คาความชื้น คาข้ีเถา คาซัลเฟอร ตองเปนไปตามท่ีกํ าหนด
ขนาดของถานหิน 0-50 มิลลิเมตร
จํ านวนตันที่จัดจ ําหนาย
ป 2547 528,000 เมตริกตัน

ป 2548 576,000 เมตริกตัน

ป 2549 576,000 เมตริกตัน
ราคาถานหิน มีการตกลงกันปตอปโดยอางอิงจากราคาตลาดโลก
การคิดราคาถานหินหากมี
คุณภาพสูงหรือต่ํ ากวากํ าหนด

1. ถาคาความรอนสูงกวาหรือตํ่ ากวาเกณฑท่ีกํ าหนดใหใชสูตร
 ราคาชํ าระเงิน = ราคาท่ีกํ าหนด x คาความรอนที่วิเคราะหได/
                      คาความรอนตามเกณฑกํ าหนด

2. ถาคาความชืน้สูงกวาเกณฑกํ าหนดใหใชสูตร
    นํ้ าหนักชํ าระเงิน = นํ้ าหนักที่ชั่งได x [100 - %ความชื้นที่วิเคราะหได] /
    [ 100 - %ความชื้นตามเกณฑกํ าหนด]

3.4! โครงการที่ยังไมไดสงมอบ

-! ไมมี –

3.5! ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
การดํ าเนินงานของบริษัทฯจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ไดแก การฟุงกระจายของฝุนในบริเวณคลังเก็บถานหิน

ของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯตระหนักถึงปญหาน้ีเปนอยางดี จึงพยายามควบคุมฝุนท่ีเกิดข้ึนโดยมีมาตรการปองกัน
ไมใหฝุนถานหินปลิวฟุงกระจายตามกระแสลม โดยจัดใหมีผาใบคลุมรอบกองถานหิน บริษัทฯไดสรางร้ัวรอบคลังสินคาใหมี
ความสูงในระดับท่ีสามารถปองกันไมใหฝุนฟุงกระจายออกไปภายนอกได และปลูกตนสนโดยรอบร้ัวอีกช้ันหน่ึง เพ่ือใหเกิด
ความรมร่ืนและปองกันฝุนผงถานหินไมใหกระจายออกไปภายนอกคลังสินคา รวมถึงการฉีดน้ํ าดักฝุนไมใหฟุงกระจาย ใน
สวนของรถที่บรรทุกถานหินจะมีผาใบปดคลุมมิดชิดไมใหเศษถานหินตกพ้ืน และในอนาคต บริษัทฯจะสรางคลังสินคาแหง
ใหม โดยมีอาคารคลอบคลุมพ้ืนท่ีการเก็บถานหินท้ังหมดพรอมระบบฉีดฝอยน้ํ า ซึ่งจะท ําใหปองกันการฟุงกระจายของฝุน
ถานหินไมใหออกไปนอกอาคารของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯยังทํ าการบํ ารุงรักษาถนนรอบคลังสินคา ซ่ึงบริษัทฯ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนในการใชถนนรวมกัน โดยเฉพาะการเส่ือมทรุดของถนนจากรถบรรทุกท่ีว่ิงเขาออก
จากคลังสินคาและเศษผงถานหินท่ีเกิดข้ึน จึงไดมีมาตรการบํ ารุงรักษาถนน จัดใหมีการซอมแซมถนนทุกปและฉีดน้ํ าเปน
ประจํ าเพ่ือไมใหฝุนฟุงกระจาย โดยในป 2546 บริษัทฯมีคาใชจายในดานการรักษาส่ิงแวดลอมประมาณ 0.59 ลานบาท

เน่ืองจากบริษัทฯดํ าเนินธุรกิจเพียงการนํ าเขาและจัดจํ าหนายถานหินเทาน้ัน จึงไมมีหนวยงานราชการในการเขา
มากํ าหนดมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามหากเกิดกรณีพิพาททางดานส่ิงแวดลอม กระทรวงสาธารณสุขจะ
เขามาดูแล และที่ผานมาบริษัทฯสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหจบไดอยางรวดเร็วและไมเกิดปญหาใดๆในปจจุบัน
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4. การวิจัยและพัฒนา

-ไมมี-
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5.! ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1!  สินทรัพยถาวร
สินทรัพยถาวรของบริษัทฯ คือ สวนปรับปรุงท่ีดินเชา อาคารช่ัวคราว อุปกรณ และยานพาหนะ ณ วันที ่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2546 ดังรายละเอยีดตอไปน้ี

สวนปรับปรุงท่ีดินเชาและอาคารช่ัวคราว

ที่ตั้ง ลักษณะและ
ขนาดพื้นที่

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
คํ้ าประกัน
เงินกู

มูลคาสุทธิ
หลังหักคาเสื่อม

(บาท)

วัตถุประสงคใน
การถือครอง
ทรัพยสิน

สวนปรับปรุงท่ีดิน
เชา
ตํ าบลชัยมงคล (บาน
บอ) อํ าเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร

18 ไร บริษัทฯเปน
เจาของ

- 1,957,425 เปนสถานท่ีเก็บ
ถานหินเพ่ือจัด
สงใหกับลูกคา

อาคารช่ัวคราว*
ตํ าบลชัยมงคล (บาน
บอ) อํ าเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร

2,080
ตารางเมตร

บริษัทฯเปน
เจาของ

- 5,858,595 เปนส ํานักงาน
ของสถานที่เก็บ
ถานหิน

หมายเหต ุ: * อาคารชั่วคราวสรางอยูบนพื้นที่เชาขนาด 8 ไร ซ่ึงจะหมดอายุสัญญาในป 2554 ดังน้ัน หลังจากหมดสัญญาเชา    
    ที่ดินขนาด 10 ไร ในเดือนธันวาคม 2547 บริษัทฯไมมีความจํ าเปนตองรือ้ถอนอาคารชัว่คราวดังกลาวขางตน

อุปกรณและยานพาหนะ

ประเภทของสินทรัพย ลักษณะกรรมสิทธิ์       ภาระผูกพัน
คํ้ าประกันเงินกู

มูลคาสุทธิ
หลังหักคาเสื่อม (บาท)

อุปกรณ บริษัทฯเปนเจาของ - 7,677,689

ยานพาหนะ บริษัทฯเปนเจาของ - 7,208,147
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บริษัทฯทํ าสัญญาเชาท่ีดินเพ่ือเปนคลังสินคาท่ีอํ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยบริษัทฯไดทํ าสัญญาเชา  
ที่ดินไว 2 ฉบับ ซ่ึงบุคคลในสัญญาเชาท่ีดินท้ัง 2 ฉบับนั้น ไมเปนบุคคลท่ีมีสวนไดเสียกับบริษัทฯแตอยางใด โดยท่ีดิน
ที่ทํ าสัญญาทั้ง 2 ฉบับเปนท่ีดินซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดกัน และมีสรุปรายละเอียดท่ีสํ าคัญของสัญญาเชา ดังน้ี

สัญญาฉบับที่ ระยะเวลา ขนาดของพื้นที่ การคิดคาเชา
1 1 มกราคม 2545 ถึง

31 ธันวาคม 2554
8 ไร คาเชาท่ีดินไรละ 2,000 บาทตอเดือน

โดยแบงการช ําระคาเชาเปนงวด
2 1 มกราคม 2545 ถึง

31 ธันวาคม 2547
10 ไร คาเชาท่ีดิน 3 ป เปนเงินจํ านวน 600,000

บาท ปจจุบนับริษัทฯชํ าระแลวเต็มจํ านวน
 หมายเหตุ : ส ําหรบัท่ีดนิในสัญญาฉบับที่ 2 บริษัทฯอยูระหวางเจรจาตอสัญญาเชาที่จะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2547

5.2!    เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯไมมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ปจจุบันบริษัทฯยังไมมี

นโยบายท่ีจะลงทุนในบริษัทอ่ืนๆใดเพ่ิมเติม
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6.! โครงการในอนาคต

บริษัทฯมีโครงการในอนาคตที่จะสรางรายได ลดคาใชจายในการดํ าเนินงาน ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทฯมีกํ าไร
สุทธิที่เติบโตเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองรวมถึงการสรางความมั่นคงทางธุรกิจโดยการเปนเจาของสินทรัพยที่มีความจํ าเปนใน
การดํ าเนินงาน เชน คลังสินคา เปนตน โดยบริษัทฯมีโครงการสํ าคัญท่ีจะผลักดันใหเกิดข้ึน ดังตอไปน้ี

  โครงการในระยะสั้น

6.1! โครงการขยายฐานลูกคาในการจํ าหนายถานหินและเปนผูจัดจํ าหนายหมอไอน้ํ า
   โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยท่ีใชถานหินเปนเช้ือเพลิงยังมีปริมาณไมมากนัก แตถานหินมีจุดเดนใน

ดานของราคาซ่ึงถูกกวาเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงเปนปจจัยสํ าคัญในการลดตนทุนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ดังน้ันใน
อนาคต บริษัทฯคาดวาโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโนมสูงที่จะเปลี่ยนหมอไอน้ํ าประเภทน้ํ ามันเตาเปนหมอไอน้ํ าประเภท
ถานหินมากขึ้น ทํ าใหบริษัทฯมีโอกาสในการขยายกลุมฐานลูกคาออกไปได แตเน่ืองจากการเปล่ียนหมอไอน้ํ าประเภทนํ้ า
มันเตาเปนหมอไอน้ํ าประเภทถานหินจํ าเปนตองมีเงินลงทุนเริ่มตนคอนขางสูงขึ้นกับประเภทและขนาดของหมอไอนํ้ า โดย
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเปนเปาหมายของบริษัทฯในปจจุบัน สวนใหญจะมีงบประมาณเงินลงทุนที่
จํ ากัด ทํ าใหโรงงานอุตสาหกรรมเหลาน้ีไมมีความพรอมทางดานการเงินในการท่ีจะตัดสินใจเปล่ียนหมอไอน้ํ า ทํ าใหในชวง
ที่ผานมา การขยายตลาดยังทํ าไดไมเต็มที่นัก บริษัทฯจึงมีโครงการท่ีจะสนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรมกลุมเปาหมาย
เปลี่ยนมาใชหมอไอน้ํ าประเภทถานหิน ดังน้ี

• ! โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนซื้อหมอไอนํ ้าประเภทถานหิน บริษัทฯจะเขาไปแนะนํ า
ถึงประเภทของหมอไอนํ้ าท่ีเหมาะกับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และขายเปนเงินสด

• ! โรงงานอุตสาหกรรมที่มีเงินทุนไมเพียงพอที่จะซื้อหมอไอนํ้ าประเภทถานหิน บริษัทฯจะติดตอสถาบันการ
เงินใหเขาชวยสนับสนุนเงินทุนแกโรงงานอุตสาหกรรมน้ัน

ในปจจุบัน บริษัทฯมีการทํ าการตลาดเพ่ือใหสามารถขายถานหินไดมากขึ้น โดยรวมกับบริษัทที่จัด
จํ าหนายหมอไอน้ํ าถานหินมาจํ าหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงสวนใหญจะเปนการจํ าหนายหมอไอน้ํ าถานหินขนาด
ประมาณ 5-10 ตัน ซ่ึงเปนหมอไอน้ํ าถานหินขนาดเล็ก รายละเอียดอางอิงไดจากหัวขอ 3.2.1 การตลาด แตในอนาคต
บริษัทฯ จะเปนผูจํ าหนายหมอไอน้ํ าเองดวย โดยจะเปนหมอไอน้ํ าขนาดมากกวา 10 ตันข้ึนไป เพ่ือรองรับการขยายฐานลูก
คาที่เพ่ิมขึ้น โดยในเดือนกันยายน 2546 บริษัทฯไดทํ าการเซ็นสัญญาบันทึกความเขาใจในขอตกลง (MOU) ในการไดรับ
การแตงตัง้ใหเปนตัวแทนจํ าหนายหมอไอน้ํ าของบริษัท Siregrand Industrial Limited จากประเทศฮองกง ซ่ึงเปนผูผลิต
หมอไอน้ํ าประเภทถานหินรายใหญ ภายใตเคร่ืองหมายการคา “ฮามาดะ” ซึ่งเปนสินคาที่มีมาตรฐานสูงและเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวางท้ังในและตางประเทศ โดยบริษัทฯมีการทํ าสัญญากับลูกคาในลักษณะท่ีมีเง่ือนไขและลักษณะเดียวกันกับผู
ผลิตหมอนํ้ า (Back to Back) เชนดานระยะเวลาในการรับประกันหมอไอนํ้ าใหกับลูกคารวมถึงการซอมบํ ารุง และการให
เครดิตเทอมกับลูกคา โดยบริษัท Siregrand Industrial Limited จะไมแตงตั้งตัวแทนจํ าหนายหมอไอน้ํ าในประเทศไทยเพ่ิม
เติมอีก และบริษัทฯจะนํ าเขาหมอไอน้ํ าประเภทถานหินเขามาจัดจํ าหนายเม่ือไดรับคํ าส่ังซ้ือจากลูกคาเทาน้ัน ทํ าใหบริษัทฯ
ไมจํ าเปนตองมีเงินลงทุนเพื่อซื้อหมอไอนํ้ ามาเก็บเปนสินคาคงคลังของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯคาดวาจะเริ่มขายหมอไอนํ ้าไดภายในประมาณไตรมาส 4 ป 2547 ซ่ึงจะเปนการสรางรายไดให
กับบริษัทฯ 2 ทาง คือ 1. รายไดจากการขายหมอไอน้ํ า และ 2. รายไดจากการขายถานหินใหกับบริษัทฯท่ีติดต้ังหมอไอน้ํ า
ของบริษัทฯ ซ่ึงถือเปนหัวใจของการเพ่ิมศักยภาพในการขยายฐานลูกคาใหกับบริษัทฯอยางมั่นคงในระยะยาวเน่ืองจาก
หมอไอน้ํ าที่บริษัทฯจัดจํ าหนายเปนหมอไอน้ํ าท่ีมีการออกแบบทางวิศวกรรมเฉพาะเพ่ือใชกับถานหินของบริษัทฯ
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ดังน้ันบริษัทฯคาดวาในป 2547 บริษัทฯจะมีลูกคาในโครงการน้ีเพ่ิมข้ึน ทํ าใหมียอดขายหมอไอน้ํ าประเภท
ถานหินเพ่ิมขึน้ รวมถึงขายถานหินไดเพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 50,000-100,000 ตันตอป และจากโครงการน้ี จะท ําใหบริษัทฯมี
ฐานลูกคาระยะยาวเพ่ิมข้ึนและสงผลใหบริษัทฯมีรายไดท่ีม่ันคงอยางตอเน่ือง

6.2! โครงการสรางคลังเก็บถานหินแหงใหม
  ปจจุบัน บริษัทฯมีคลังสินคาหน่ึงแหงมีพ้ืนท่ีเชาท้ังหมด 18 ไร และสามารถเก็บถานหินไดประมาณ

40,000–50,000 ตัน ซ่ึงในอนาคตบริษัทฯจะมีการขยายตลาดอยางตอเน่ือง ทํ าใหคลังเก็บสินคาแหงน้ีไมสามารถเก็บถาน
หินไดอยางเพียงพอ บริษัทฯจึงมีความจํ าเปนตองสรางคลังสินคาแหงใหม โดยบริษัทฯมีนโยบายในการซ้ือท่ีดินเพ่ือใหมี
ความมั่นคงในอนาคต และการซ้ือท่ีดินน้ีไมเปนรายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน โดยมีรายละเอียดในการสรางคลัง
สินคา ดังน้ี

6.2.1 คลังสินคาจังหวัดสมุทรสาคร
 ปจจุบัน บริษัทฯไดติดตอหาสถานท่ีแหงใหมท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีขนาดประมาณ 50 ไร

สามารถเก็บถานหินไดเพ่ิมข้ึนจากคลังสินคาปจจุบันเปนจํ านวน 3 เทา โดยบริษัทฯจะสรางเปนโกดังปด และคลังสินคา
แหงน้ีจะมีระยะทางใกลกับทาเรือข้ึนถานหินมากข้ึน ทํ าใหลดระยะทางในการขนสงถานหินมาท่ีคลังเก็บถานหินแหงใหม
สงผลใหลดคาใชจายในการขนสงลง

โครงการน้ีบริษัทฯคาดวาจะใชงบประมาณในการลงทุนจํ านวน 90 ลานบาท ในการจัดซ้ือท่ีดิน
อุปกรณตางๆ และสรางโกดังเก็บสินคา โดยบริษัทฯจะใชเงินกูจากธนาคารพาณิชยและเงินจากการระดมทุนในตลาดหลัก
ทรัพย โดยบริษัทฯไดทํ าการติดตอกูเงินกับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง ซึ่งจะทราบผลภายในเดือนเมษายน 2547 และคาด
วาจะเร่ิมโครงการไดในเดือนเมษายน 2547 ส ําหรับการกอสรางโกดังเก็บสินคา จัดหาเคร่ืองจักรอุปกรณ จนคลังสินคา
เสร็จสมบูรณในเดือนตุลาคม 2547

   6.2.2 คลังสินคาจังหวัดอยุธยาหรือสระบุรี
    บริษัทฯยังมีโครงการทีส่รางคลังสินคาอีกแหงหน่ึงในเดือนตุลาคม 2547 โดยบริษัทฯคาดวาจะท ํา

การสรางคลังสินคาท่ีจังหวัดอยุธยาหรือสระบุรีซ่ึงมีโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํ านวนมาก เพ่ือเปนการทดแทนคลังสินคาเดิม
ที่อํ าเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา ซึ่งจะท ําใหบริษัทฯมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากฐานโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางในบริเวณน้ัน
และใกลเคียงซ่ึงบางสวนเคยเปนฐานลูกคาเกาของบริษัทฯมากอน ซ่ึงปจจุบันลูกคากลุมน้ียังมีความตองการถานหินจาก
บริษัทฯอยู ทํ าใหบริษัทฯสามารถลดคาขนสงสินคาไปใหลูกคาไดเปนจํ านวนมาก โดยกระบวนการขนสงถานหินจากเกาะสี
ชังจะใชเรือโปะมาข้ึนทาท่ีจังหวัดอยุธยา และใชรถบรรทุกขนถานหินเขาคลังสินคาเชนกัน โดยบริษัทฯมีงบประมาณในการ
สรางคลังสินคาแหงใหมจํ านวน 40 ลานบาท ในการจัดซ้ือท่ีดินประมาณ 40 ไร  อุปกรณตางๆ และสรางโกดังเก็บสินคา
บริษัทฯคาดวาโครงการน้ีจะแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2548 ซึ่งจะท ําใหบริษัทฯมียอดขายเพ่ิมข้ึนประมาณปละ
100,000-200,000 ตัน

6.3! โครงการซ้ือรถบรรทุกเพ่ือขนสงถานหินเพ่ิมเติม
      ปจจุบันบริษัทฯมีรถบรรทุกทั้งหมด 7 คัน เปนรถบรรทุกพวงท้ังหมด ซ่ึงไมเพียงพอตอการใชดํ าเนินกิจ

การขนสงถานหิน บริษัทฯจึงวาจางใหบริษัทขนสงใหรับชวงขนถานหินบางสวน โดยในป 2546  บริษัทฯทํ าการขนสงถาน
หินเองประมาณรอยละ 30 จากตนทุนการขนสงท้ังหมด แตในอนาคตบริษัทฯคาดวาจะมียอดขายถานหินท่ีเติบโตอยางตอ
เน่ือง ทํ าใหบริษัทฯจํ าเปนตองวาจางบริษัทขนสงเพ่ิมเติม ซึ่งจะท ําใหตนทุนการขนสงสูงข้ึน อยางไรก็ดี บริษัทฯมีความ
ตองการที่จะควบคุมคาใชจายในการขนสงรวมทั้งควบคุมการบริหารจัดการและวางแผนการขนสงถานหินใหกับลูกคาเอง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงใหสูงข้ึน บริษัทฯจึงมีโครงการท่ีซ้ือรถบรรทุกเพ่ิมเติมท้ังหมด 10 คัน โดยมีงบประมาณ
ในการลงทุน 26 ลานบาท แบงเปนรถบรรทุกใหมเพ่ิมเติมจํ านวน 7 คัน และเปนการทดแทนรถบรรทุกเกาจํ านวน 3 คัน 
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ทํ าใหบริษัทฯจะมีรถบรรทุกรวมทั้งสิ้น 14 คัน และทํ าใหบริษัทฯสามารถวางแผนขนสงสินคาเองไดดีข้ึน และสามารถขนสง
สินคาไดเองประมาณรอยละ 80-90 โดยบริษัทฯคาดวาจะซ้ือรถบรรทุกท้ังหมดครบภายในไตรมาส 3 ป 2547

โครงการระยะยาว

 6.4  โครงการสรางทาเทียบเรือข้ึนถานหิน
ปจจุบัน บริษัทฯนํ าเขาถานหินมาจากประเทศอินโดนีเซียทางเรือเดินทะเลและจอดท่ีทาเกาะสีชัง จากน้ัน

ขนถายลงเรือโปะมาขึ้นที่ทาอํ าเภอเมือง และขนยายถานหินเขาไปเก็บท่ีคลังสินคาอํ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บริษัทฯ
มีโครงการที่จะสรางทาเทียบเรือขึ้นถานหินและเปนคลังเก็บถานหินในสถานที่เดียวกัน ซึ่งจะทํ าใหบริษัทฯสามารถ
ประหยัดคาใชจายไดเปนอยางมาก ไดแก คาใชจายคาผานทา คาตักหนาทา คาช่ังน้ํ าหนัก และคาขนสงจากทาอํ าเภอเมือง
ไปยังคลังสินคา ซ่ึงในขณะน้ีบริษัทฯกํ าลังพิจารณาหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือใชสํ าหรับโครงการน้ี โดยพ้ืนท่ีฝงหน่ึงจะตอง
ติดแมนํ้ าที่มีรองนํ้ าลึกสามารถใหเรือเขาได และอีกฝงหน่ึงใกลถนนเพ่ือความสะดวกในการขนสงถานหิน บริษัทฯคาดวา
โครงการน้ีจะเปนโครงการระยะยาวและเร่ิมโครงการไดในชวงป 2549 –2551

 6.5   โครงการสรางโรงงานเพ่ือผลิตถานหินกอน
       บริษัทฯมีโครงการที่จะทํ าถานหินกอน โดยการนํ าถานหินผงมาอัดเปนกอนและปรับแตงคุณสมบัติทางเคมี

เพ่ือใหปลอดภัยกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับถานหิน โดยบริษัทฯจะท ําการตลาดสํ าหรับลูกคากลุมใหม
ไดแก ลูกคาในกลุมโรงแรม โรงพยาบาล เปนตน ซ่ึงลูกคาเหลาน้ีมีการใชความรอนในการผลิตไอน้ํ า เชนเดียวกับโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป โดยจุดเดนของถานหินกอน คือ ถานหินกอนมีราคาท่ีถูกกวาน้ํ ามันเตาท่ีใชในโรงแรมหรือโรงพยาบาล
ในปจจุบัน ในอนาคต บริษัทฯมีโครงการท่ีจะลงทุนสรางโรงงานแหงใหม ส่ังซ้ือเคร่ืองจักรการผลิตและอุปกรณทดสอบคุณ
ภาพ  ซ่ึงบริษัทฯคาดวาจะสามารถเร่ิมดํ าเนินงานไดในป 2549- 2551
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย

- ไมมี-
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8. โครงสรางเงินทุน

8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ
• ! ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชํ าระแลว ณ วันที ่30 มกราคม 2547

ทุนจดทะเบียน : 70,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํ านวน 70,000,000 หุน
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท

ทุนที่ออกและช ําระแลว : 50,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํ านวน 50,000,000 หุน
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท

• ! หลักทรัพยอื่น
- ไมมี -

• ! ขอตกลงระหวางกลุมถือหุนรายใหญในเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลักทรัพย
หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยท่ีขอตกลงดังกลาวมีบริษัทฯลงนามรวมดวย
- ไมมี -

 8.2 ผูถือหุน
รายชื่อกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ณ วันที ่30 มกราคม 2547 แสดงดังตารางดานลาง

รายช่ือผูถือหุน จํ านวนหุนที่ถือ (หุน) รอยละกอน IPO รอยละหลัง IPO
1. นายไพบูลย  เฉลิมทรัพยากร และบุคคลตามมาตรา 258 26,429,270 52.86 37.76
2. นายสมบูรณ  สิริไพบูลยพงศ และบุคคลตามมาตรา 258 12,550,490 25.10 17.93
3. นายชัยวฒัน  เครือชะเอม และบุคคลตามมาตรา 258 11,020,200 22.04 15.74
4. ผูถือหุนรายอื่น ๆ 40 0.00 28.57

รวม 50,000,000 100.00 100.00
หมายเหตุ  กลุมผูถือหุนที่จัดอยูในกลุมเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกัน ไดแก ลํ าดับท่ี 2 และ 3
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รายละเอียดของผูถือหุนในแตละกลุม

รายช่ือผูถือหุน จํ านวนหุนที่ถือ (หุน)
กลุมนายไพบูลย
  1. นายไพบูลย  เฉลิมทรัพยากร 26,429,260
  2. นางอรอนงค เฉลิมทรัพยากร 10
กลุมนายสมบูรณ
  1. นายสมบูรณ  สิริไพบูลยพงศ 12,550,460
  2. นางนิภา สิริไพบูลยพงศ 10
  3. เด็กหญิงนิศาชล สิริไพบูลยพงศ 10
  4. เด็กหญิงกุนที สิริไพบูลยพงศ 10
กลุมนายชัยวัฒน
  1. นายชัยวัฒน  เครือชะเอม 11,020,160
  2. นางกีรต ิเครือชะเอม 10
  3. เด็กหญิงขวัญหทัย เครือชะเอม 10
  4. เด็กหญิงพิมพาภรณ เครือชะเอม 10
  5. เด็กหญิงมนัสิกาญจน เครือชะเอม 10

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ ากวารอยละ 40 ของกํ าไรสทุธิหลังหักภาษีเงินไดและหัก

สํ ารองตามกฎหมาย ท้ังน้ีตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวย เวนแตบริษัทฯมีความจํ าเปนตองใชเงินเพ่ือการ
ขยายกิจการ
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9. การจัดการ

9.1! โครงสรางการจัดการ

          แผนผังองคกร

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ก

ฝา

สํ านักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท
ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสาย
ารเงินและบัญชี
หมายเหตุ: บร

โครงสรางกรรม
บริหาร  และคณะกรรม

ยบัญชี ฝ
กา
ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ
สายการตลาด
ิษัทฯอยูระหวางแตงตั้งผูตรวจส

การบริษัทฯ ประกอบดวยคณ
การตรวจสอบ โดยมีรายละเอีย

ฝายผ
แล

คลังสิน
ก

ก

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ
สายการผลิต
อบภายในเพื่อทํ าหนาท่ีตรวจสอบภายในใหกับ

ะกรรมการทัง้หมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการ
ดดังน้ี

ลิต
ะ
คา

ฝาย
วางแผน
และพัฒนา
ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ

สายบริหารทัว่ไป
ฝาย
จัดซ้ือ

ฝาย
สาร
สนเทศ

ฝาย
ประสาน
งาน
ฝาย
บุคคล
และ
ธุรการ
ฝาย
ารตลาด
และ
ารขาย
าย
รเงิน
สวนท่ี 2 หนา 33

บริษัทฯ

บริษัทฯ คณะกรรมการ



                                                                                                                บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 34

9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํ านวน 6 ทาน มีรายชื่อ

ดังตอไปน้ี
1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการบริษัทฯ
2. นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ กรรมการ
3. นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการ
4. นายพงษศักด์ิ อังสุพันธ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ
5. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ
6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามไดแก นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร  ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสมบูรณ สิริ
ไพบูลยพงศ หรือ นายชัยวัฒน เครือชะเอม และประทับตราสํ าคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอํ านาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
1! อํ านาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํ ากัดและกฎหมายอื่นใดที่กํ าหนดใหเปนอํ านาจ
หนาที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชน

2.! อํ านาจหนาที่ตามขอบังคับของบริษัทฯ ท่ีกํ าหนดใหเปนของคณะกรรมการ
3.! พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ และงบลงทุนประจํ าป
4.! พิจารณางบการเงินประจํ าป
5.! พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจํ าป งบประมาณจายโบนัสพนักงาน สวัสดิการท่ีสํ าคัญ

ของผูบริหาร นํ าเสนอเบ้ียประชุม และบํ าเหน็จกรรมการ และอัตราจายเงินปนผลตอผูถือหุน
6.! พิจารณาโครงสรางบริหาร แตงต้ังคณะผูบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอืน่ตามความ

เหมาะสม
7.! ควบคุมดูแลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ

บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ กํ าหนดใหรายการทีก่รรมการหรือบคุคลทีอ่าจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ ใหกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองน้ัน ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน
นอกจากน้ันในกรณีตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม 

ผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํ านวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน

-! การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนท่ีสํ าคัญ
-! การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ
-! การทํ า แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวของการใหเชากิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางสวนท่ี
สํ าคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกํ าไรขาดทุนกัน

-! การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
-! การเพ่ิมทุน การลดทนุ การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัทฯ
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9.1.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที ่ 23 กุมภาพันธ 2547 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํ านวน 3 ทาน มีรายชื่อดัง

ตอไปนี้
1. นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร กรรมการบริหาร
3. นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํ านาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหาร
1.! มีอํ านาจสั่งการ วางแผน และดํ าเนินกิจการของบริษัทฯใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทฯกํ าหนด

2.! กํ าหนดกลยุทธในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.! กํ าหนดแผนเก่ียวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ
4.! มีอํ านาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กํ าหนดอัตราคาจาง ใหบํ าเหน็จรางวัล            ปรับ
ขึ้นเงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส สํ าหรับพนักงานระดับผูชวยกรรมการผูจัดการและผูชวย
กรรมการผูจัดการข้ึนไป

5.! มีอํ านาจพิจารณากํ าหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอด
คลองกับกฎหมายที่บังคับใชอยู

6.! พิจารณาวาระตางๆ กอนเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7.! มีอํ านาจอนุมัติการลงทุน การซ้ือขายทรัพยสินถาวรของบริษัทฯ การจัดซ้ือจัดจาง การเขาทํ าสัญญา 
หรือการทํ านิติกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดย
การอนุมัติดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํ านาจอนุมัติและดํ าเนินการของบริษัทฯ ซ่ึงผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการ
บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ  
รวมทั้งรายการที่กํ าหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํ ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการไดมาหรือจํ าหนายไป
ซ่ึงสินทรัพยที่สํ าคัญของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพย

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที ่ 23 กุมภาพันธ 2547 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํ านวน 3 ทาน มีรายชื่อ

ดังตอไปน้ี
1.  นายพงษศักด์ิ อังสุพันธ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุชาติ ธรรมาพิทกัษกุล กรรมการตรวจสอบ

    
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ
1.! ดูแลการจัดทํ างบการเงินของบริษัทฯใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีเพียงพอและเช่ือถือได
2.! ดูแลใหบริษัทฯมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.! การคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
4.! ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามขอกํ าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
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5.! ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
6.! จัดทํ ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํ าป เพ่ือเสนอในรายงานประจํ าปของบริษัทฯ ซ่ึงเปน
การสรุปปฏิบัติงานในปที่ผานมา รวมท้ังการพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีประจํ าปของบริษัทฯ

7.! หนาที่อื่นที่อาจก ําหนดเพ่ิมเติมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระการดํ ารงตํ าแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซ่ึงพนจากตํ าแหนงตาม
วาระอาจแตงตั้งใหกลับมาใหมได ในกรณีที่ตํ าแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอืน่ใดนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจ
สอบเพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจํ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯกํ าหนด โดยบุคคลที่เขาเปน
กรรมการตรวจสอบแทนอยูในตํ าแหนงไดเพียงวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน

9.1.4 คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัท
ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2547 คณะผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูบริหารจํ านวน 6 ทาน มีรายชื่อ

ดังตอไปน้ี
1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร      ประธานกรรมการบริษัท
2.  นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ      กรรมการผูจัดการ
3.  นายชัยวัฒน เครือชะเอม          รองกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการผูจัดการสายการตลาด
4.  นางสาวบุศรา ธงทองทพิย      ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชีและผูจัดการฝายบัญชี
5.  นายชาญยุทธ ถนอมเวช           ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการผลิต
6.  นายมาโนช โสตถิลักษณ           ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารท่ัวไป
7.  นายบุญยง เธียรชีวะ                ผูจัดการฝายการเงิน

ขอบเขตอํ านาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ
1.!  เปนผูตัดสินใจในเร่ืองที่สํ าคัญของบริษัทฯ กํ าหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทางตามนโยบายของ

บริษัทฯ รวมถึงการกํ ากับดูแลการดํ าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตองรับ
ผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ

2.!  มีอํ านาจอนุมัติคาใชจายในการดํ าเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาท
3.!    พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษัทฯ เพ่ือนํ าเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
4.! มีอํ านาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กํ าหนดอัตราคาจาง ใหบํ าเหน็จรางวัล ปรับขึ้น     

เงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส ส ําหรับพนักงานระดับต่ํ ากวาผูชวยกรรมการผูจัดการลงมา
5.! มีอํ านาจกระทํ าการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวของ และ

เปนประโยชนตอบริษัทฯ
6.!  อนุมัติการแตงต้ังท่ีปรึกษาดานตาง ๆ ที่จํ าเปนตอการดํ าเนินงาน
7.!  ดํ าเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัทฯ
8.!  ดํ าเนินกิจการอื่นๆทีค่ณะกรรมการบริษัทฯและหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

แตทั้งน้ี การอนุมัติรายการของกรรมการผูจัดการขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการท่ีทํ าใหกรรมการผูจัดการ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ รวมทั้ง
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รายการที่กํ าหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํ ารายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาหรือจํ าหนายไปซ่ึงสิน
ทรัพยที่สํ าคัญของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยในเร่ืองดังกลาว

คุณสมบัติของผูบริหาร
ผูบริหารขอรับรองวา เปนผูมีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงานดวยความซ่ือ

สัตยสุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชนของบริษัทฯ มีความต้ังใจท่ีจะดํ าเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง มีความเขาใจและรับผิด
ชอบตอสาธารณชนและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 17 ของประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)    

อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดกํ าหนดแนวทางในการแตงต้ังกรรมการบริษัทฯดังน้ี

วิธีการแตงต้ังกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯจะทํ าหนาที่เปนคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํ ารงตํ าแหนงคณะ

กรรมการบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาจากความรูความสามารถและประสบการณท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผูถือ
หุนรายใหญของบริษัทฯที่มีประสบการณ อยางไรก็ตามการแตงตั้งกรรมการใหมจะผานการพิจารณาจากที่ประชุม      
คณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารรวมอยูดวย

นอกจากนี้การแตงตั้งคณะกรรมการจะตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ขอบังคับของ
บริษัทฯกํ าหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี

(ก)! ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอเสียงหน่ึง
(ข)  ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว  หรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(ค) บุคคลผูซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับลงมา เปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลํ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด

ในการประชุมสามัญประจํ าปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตํ าแหนงเปนจํ านวน 1 ใน 3 ถาจํ านวนกรรมการทีจ่ะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจ ํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตองออกจากตํ าแหนงในป
แรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนท่ีอยูใน
ตํ าแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตํ าแหนง กรรมการทีอ่อกตามวาระน้ัน อาจไดรับเลือกเขามาดํ ารงตํ าแหนงใหมก็ได

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร

9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
ในป 2546 กรรมการบริษัทฯมีจํ านวนท้ังส้ิน 3 คน และบริษัทฯไมมีคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม

โดยเงินเดือนและโบนัสของผูบริหารระดับสูงในป 2546 ทั้งหมด 6 ราย มีรายละเอียดตามตาราง
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ประเภทคาตอบแทน คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯ (บาท)
เงนิเดือน 3,833,360
โบนัส   738,400
รวม 4,571,760

หมายเหตุ  คาตอบแทนดังกลาวไมนับรวมคาตอบแทนของผูจัดการฝายการเงิน

9.3.2 คาตอบแทนอื่น ๆ
บริษัทฯไดจัดใหมีกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพใหกับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนในอัตรารอยละ

5 โดยในป 2546 ผูบริหารท้ัง 6 ราย ไดรับเงินสมทบจากบริษัทฯทั้งสิ้นจํ านวน 96,240 บาท

9.4 การกํ ากับดูแลกิจการ
หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ
บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการของการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เน่ืองจากการกํ ากับดูแลกิจการท่ีดีจะชวยใหบริษัทฯมีความนาเช่ือถือเพ่ิมข้ึน สรางความสามารถในการแขงขัน
ระยะยาวกับบริษัทอ่ืนๆได โดยมีรายละเอียดแตละขอดังน้ี

(1)!  นโยบายเก่ียวกับการกํ ากับดูแลกิจการ
      คณะกรรมการบริษัทฯไดกํ าหนดนโยบายเก่ียวกับการกํ ากับดูแลกิจการ เน่ืองจากเห็นวาเปนส่ิงท่ีมีความ

สํ าคัญและจํ าเปนตอการดํ าเนินธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯมีความมุงม่ันและต้ังใจท่ีจะปฏิบัติ
ตามหลักการดังกลาว โดยไดกํ าหนดนโยบายและทิศทางการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ใหความสํ าคัญตอระบบควบคุมและ
การตรวจสอบภายใน กํ ากับดูแลฝายบริหารใหดํ าเนินนโยบายอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน 
ภายใตกรอบขอกํ าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยบริษัทฯไดกํ าหนดนโยบายเก่ียวกับการกํ ากับดูแลกิจการ
ดังน้ี

• ! การปฏิบัติ ดูแลใหความเปนธรรมตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน
• ! การจัดใหมีกํ าหนดโครงสรางบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยางชัดเจน
• ! การดํ าเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและเนนใหมีการเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนและถูกตองตอนักลง

ทุนในเวลาท่ีเหมาะสม
• ! การจัดใหมีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดํ าเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง และมี

การประเมินความเสี่ยง พรอมวางกลยุทธแกไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางสมํ่ าเสมอ
และเหมาะสม

• ! การดูแลสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยาง
ถูกตองและชอบธรรม

               (2)   สิทธิของผูถือหุน
       ในป 2546 บริษัทฯมีสถานะเปนบริษัทจํ ากัด โดยบริษัทฯไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูล

ประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน โดยมีรายละเอียดในหนังสือ
นัดประชุมผูถือหุน ไดแก ขอมูลสํ าคัญตางๆเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะเสนอ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพ่ือให  
ผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
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       บริษัทฯไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้นในเดือนกุมภาพันธ 2547   
ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯเปนบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม บริษัทฯมีนโยบายที่จะแสดงขอมูลใน
หนังสือนัดประชุมเพ่ิมขึ้น คือ เหตุผลความจํ าเปน รวมทั้งผลกระทบทางดานบวกและดานลบ รวมถึงความเห็นของ
กรรมการ เพ่ือใหนักลงทุนสามารถใชตัดสินใจไดถูกตองมากข้ึน

  (3)  สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
   บริษัทฯไดใหความสํ าคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมรีายละเอียดดังน้ี

• ! พนักงาน : บริษัทฯไดปฏบัิติกับพนักงานอยางเปนธรรม และใหผลตอบแทนทีเ่หมาะสม
• ! คูคา : บริษัทฯมีการซ้ือสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเง่ือนไขทางการคา รวมถึงการปฏิบัติตาม
สัญญาตอคูคาอยางยุติธรรม

• ! เจาหน้ี : บริษัทฯไดกํ าหนดเงื่อนไขกับเจาหน้ีทุกรายใหเหมาะสมกับสภาวะการดํ าเนินธุรกิจ และ
ปฏิบัตติามเง่ือนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง

• ! ลูกคา : บริษัทฯเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยการจัดหาสินคาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษา
ความลับของลูกคา และมีหนวยงานที่ติดตอกับลูกคา รวมท้ังรับฟงขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจาก    
ลูกคา

• ! คูแขง : บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี หลีกเล่ียงวิธีการไมสุจริตเพ่ือทํ าลายคูแขง
• ! ชุมชน : บริษัทฯมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯจะปฎิบัติตาม
ขอกํ าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลาน้ีไดรับ
การดูแลอยางดี

• ! ผูสอบบัญชีอิสระ : บริษัทฯใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีในการเปดเผยขอมูลตางๆอยางถูกตองและ
โปรงใส

(4)! การประชุมผูถือหุน
บริษัทฯจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมดวยเวลาท่ีเพียงพอ และไดมีการสงเสริมใหผูถือหุนมี

โอกาสอยางเทาเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคํ าถามไดเมื่อตองการตามกฎระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองที่
เสนอ นอกจากน้ิ บริษัทฯมีนโยบายใหกรรมการทุกคนในแตละคณะเขารวมประชุมเพ่ือตอบคํ าถามในที่ประชุมผูถือหุน

  (5)  ภาวะผูนํ าและวิสัยทัศน
     คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกํ าหนด กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ

ตลอดจนกํ ากับดูแลใหฝายจัดการดํ าเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กํ าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหกิจการ และผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุน

(6)! ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯไดมีมาตรการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดกํ าหนดใหกรรมการตรวจสอบ

เขารวมพิจารณาอนุมัติรายการะหวางกันตามรายละเอียดขอ 11 นอกจากน้ีทางบริษัทฯไดเปดเผยรายละเอียดของรายการ
ระหวางกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กํ าหนด ทางบริษัทฯไดมีนโยบายหามไมใหกรรมการและผู
บริหารนํ าขอมูลของบริษัทฯไปใชไมวาทางตรงหรือทางออม โดยไดกํ าหนดนโยบายไวในขอ 9.5 นอกจากน้ีภายหลังจากท่ี
นํ าหลักทรัพยของบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม บริษัทฯจะปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยที่ใชบังคับกับการทํ ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาและจํ าหนายไปซ่ึงสินทรัพย
ของบริษัทจดทะเบียน แลวแตกรณี
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 (7)   จริยธรรมธุรกิจ
! บริษัทฯไดกํ าหนดใหกรรมการบริษัทฯปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน          

(Code of Best Practices) โดยคณะกรรมการไดรับทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่จะใชความรูความสามารถ
และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดํ าเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ และตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตย สุจริต และคํ านึงถึง
ผลประโยชนของบริษัทฯและผูถือหุนเปนสํ าคัญ พรอมกับไดมีการกํ าหนดขอบังคับเก่ียวกับการทํ างานเพ่ือใหพนักงานท่ัว
ไปยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงไดกํ าหนดในขอบังคับดังกลาวใหมีการกํ าหนดบทลง
โทษ หากมีการฝาฝนขอบังคับดังกลาวดวย

(8)! การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯมีจํ านวน 6 ทาน ประกอบดวย

- กรรมการท่ีเปนผูบริหาร จํ านวน  3 ทาน
- กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร จํ านวน  3 ทาน

ดังน้ัน บริษัทฯมีกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารท้ังหมด 3 ทาน คิดเปนรอยละ  50 ของคณะกรรมการ โดย
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารทั้ง 3 ทานมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพยวาดวยคุณสมบัติ
และขอบเขตการดํ าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังน้ันบริษัทฯจึงมีการถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารของ
บริษัทฯไดในระดับหน่ึง

(9)! การรวมหรือแยกตํ าแหนง
ประธานกรรมการบริษัทฯไมมีความสัมพันธใดๆกับกรรมการผูจัดการและไมเปนบุคคลเดียวกัน เพ่ือเปน

การแบงแยกหนาที่ในการกํ าหนดนโยบายกํ ากับดูแลและบริหารงานประจํ า บริษัทฯมีการกํ าหนดขอบเขตหนาท่ีของคณะ
กรรมการแตละคณะอยางชัดเจน ทํ าใหประธานกรรมการบริษัทฯและกรรมการผูจัดการไมสามารถควบคุมบริษัทฯไดทั้ง
หมด

(10)! คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
- คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯไดกํ าหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส 

โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ 
กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม

- คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ
กํ าหนด ซ่ึงเชื่อมโยงกับผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯและผลการดํ าเนินงานของผูบริหารแตละทาน โดยปจจุบันบริษัทฯไม
มีอนุกรรมการกํ าหนดคาตอบแทน

การกํ าหนดคาตอบแทนดังกลาวจะดํ าเนินการดวยความโปรงใสและไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน ทั้งนี้
บริษัทฯกํ าหนดนโยบายเปดเผยนโยบายคาตอบแทนและจํ านวนคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงในรายงาน
ประจํ าปตามที่ ก.ล.ต. กํ าหนด

(11)! การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯมีกํ าหนดประชุมโดยปกติอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง และมีการประชุมพิเศษเพ่ิม

เติมตามความจํ าเปน โดยกํ าหนดใหกรรมการมีหนาท่ีตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังยกเวนในกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ 
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บริษัทฯมีการกํ าหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดํ าเนินงานเปนประจํ า บริษัทฯไดจัดหนังสือ
เชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพ่ือใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษา
ขัอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรและมีการจัดเก็บ
รายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผูทีเ่ก่ียวของตรวจสอบได

นอกจากน้ีบริษัทฯมีนโยบายใหกรรมการเขาอบรมหลักสูตรสํ าหรับกรรมการเพ่ือใหทราบภาระบทบาท
หนาที่ของการเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงจัดโดยสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซ่ึงปจจุบันมีกรรมการ
ผานการอบรมแลวจํ านวน 4 ทาน

(12)!คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยในการกํ ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังน้ี

- คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทฯมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ทาน โดยจัดต้ังข้ึนเม่ือเดือน
กุมภาพันธ 2547 มีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละ 3 ป

- อนุกรรมการกํ าหนดคาตอบแทน บริษัทฯยังไมมีอนุกรรมการกํ าหนดคาตอบแทน แตมีกระบวน
การพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯกอนนํ าเสนอความเห็นตอที่
ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาตัดสินใจข้ันสุดทาย

(13)!ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯไดใหความสํ าคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ

ภาพ จึงไดกํ าหนดภาระหนาที่ อํ านาจการดํ าเนินการของผูปฎิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแล
การใชทรัพยสินของบริษัทฯใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออก
จากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังมีการควบคุมภายในเก่ียวกับระบบการ
เงิน โดยบริษัทฯไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ ในดานการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯจัดใหมีการระบุและประเมินความเสี่ยงท้ังทางดานธุรกิจและการเงินอยางครบถวนเพ่ือใหบริษัทฯสามารถกํ าหนดวิธี
การปองกันและลดความเส่ียงลงในขณะท่ียังมีผลตอบแทนอยูในระดับท่ีบริษัทฯคาดหวังไว

(14)! รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎใน

รายงานประจํ าป งบการเงินดังกลาวจัดทํ าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่ าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํ า รวม
ทั้งมีการเปดเผยขอมูลส ําคัญอยางพอเพียงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(15)! ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักดีวาขอมูลของบริษัทฯ ท้ังทางดานการเงินและท่ีไมใชการเงิน ลวนมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะเปดสารสนเทศท่ีสํ าคัญของบริษัทฯ
อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและโปรงใส ตามมาตรฐานและเกณฑท่ีกํ าหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ปจจุบันไดมอบหมายใหฝายการเงินและฝายบริหาร เปนผูรับผิดชอบในการส่ือสารกับผูถือหุน นักวิเคราะห ผูลงทุนและผูที่
สนใจทั่วไป และในอนาคตบริษัทฯจะแตงต้ังพนักงานทางดานนักลงทุนสัมพันธข้ึนมารับผิดชอบรวมกับผูบริหารในการให
ขอมูลที่สํ าคัญของบริษัทฯกับนักลงทุนตอไป
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9.5 การดแูลเร่ืองการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนํ าขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

รวมทั้งซ้ือขายหลักทรัพย โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนในระหวางท่ีหลักทรัพยของ
บริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในบริษัทฯดังน้ี

• ! การใหความรูแกผูบริหารในฝายตางๆ เก่ียวกับหนาท่ีผูบริหารท่ีตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ
และบทกํ าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑขอ
กํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• ! บริษัทฯจะกํ าหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํ านัก
งานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

• ! บริษัทฯจะดํ าเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในไมควรซ้ือ
หรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯภายในชวง 1 เดือนกอนการเผยแพรงบการเงินตอสาธารณชน พรอมแจง
ใหทราบถึงบทลงโทษทางกฎหมายหากพนักงานหรือผูบริหารไมใหความรวมมือหรือหากพบวาผูบริหารได
ใชขอมูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีสอไปในทางท่ีบริษัทฯไดรับความเสียหาย

9.6 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯมีพนักงานท้ังหมด  101 คน โดยเปนพนักงานประจํ าส ํานักงาน 38 คน และ

พนักงานที่คลังสินคามีทั้งสิ้น  63  คน โดยแบงออกเปนฝายตางๆ ดังน้ี

ฝาย จํ านวนคน
1.  ผูบริหาร 3
2.  เลขานุการ 3
3.  บัญชี 6
4.  การเงิน 2
5.  การตลาดและขาย 3
6.  ผลิตและคลังสินคา 63
7.  วางแผนและพัฒนา 2
8.  บุคคลและธุรการ 12
9.  จัดซ้ือ 3
10. สารสนเทศ 2
11. ประสานงาน 2

รวม 101
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โดยมีคาตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ ในป 2546 แยกตามลักษณะคาตอบแทน ดังน้ี

คาตอบแทน จํ านวนเงิน (บาท)
เงนิเดือน 14,454,809
โบนัส 2,184,549

เงินสมทบกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพและเงินประกันสังคม 713,914
รวม 17,353,272

  นอกจากน้ีบริษัทฯไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสํ าคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา

   นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
  บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง โดยจัดอบรมใหความรูความเขาใจในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับ

หนวยงานน้ันๆ อยางสมํ่ าเสมอ เชนความรูในการขาย ความรูทางดานเทคนิค โดยทํ าการอบรมภายนอกสถานที่ เชน
สถาบันซ่ึงเปนหนวยงานรัฐบาล รวมถึงบริษัทเอกชนตางๆ นอกจากน้ี บริษัทฯยังมีการอบรมภายในของบริษัทฯซ่ึงจัดโดย
ฝายบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํ างานของพนักงาน เชน การดํ าเนินกิจกรรม 5 ส เปนตน
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10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสมและสามารถ
ปองกันทรัพยสินของบริษัทฯอันเกิดจากการทีผู่บริหารนํ าไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํ านาจ เชน มีการกํ าหนดอํ านาจ
อนุมัติสั่งการและมีการจัดท ําระเบียบปฏิบัติงานท่ีเปนลายลักษณอักษร มีระบบการจัดเก็บเอกสารสํ าคัญที่เปนระบบทํ าให
กรรมการหรือผูสอบบัญชี สามารถเขามาตรวจสอบได และท่ีผานมาบริษัทฯไมมีขอบกพรองเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2547 คณะกรรมการบริษัทฯรวมกับคณะ
กรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ไดประชุมพิจารณาเร่ืองการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร
สรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นวาบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท้ัง 5 สวน อยางเพียงพอแลว (ส ําหรับรายละเอียดเก่ียวกับแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สามารถดูไดจากเอกสารแนบท่ี 3)

ปจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 3 ทาน เพ่ือดูแลใหระบบการควบคุมภายในเปนไปขอกํ าหนด
ของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพยฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอยางนอยปละ 4 คร้ัง และจะจัดทํ ารายงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตามขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยฯ นอก
จากน้ีบริษัทฯจะจัดตั้งฝายตรวจสอบภายใน ภายในเดือนเมษายน 2547เพ่ือดํ าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวย
งานตางๆและจัดทํ ารายการผลการตรวจสอบเบ้ืองตนเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทกุคร้ัง
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11. รายการระหวางกัน

ในป 2545 และ 2546 บริษัทฯมีการท ํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยมี
ลักษณะรายการคาและนโยบายการกํ าหนดราคา ดังตาราง

ลักษณะรายการคา นโยบายการกํ าหนดราคา
รายการคาระหวางบริษัทฯกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน อางอิงจากราคาตลาด
รายการเงินกูยืมระหวางบริษัทฯกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน อางอิงอัตราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย

11.1 มูลคาและยอดคงคางของรายการระหวางบริษัทฯกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน

บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยงกัน

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคา
รายการป

2545 (บาท)

มูลคา
รายการป

 2546 (บาท)

ยอดคงคาง
สุทธิ ณ

31 ธ.ค. 2546
(บาท)

บริษัท อินโด-เคม
ไทย จํ ากัด*

• ! มีกรรมการผูมีอํ านาจลง
นามและผูถือหุนรวมกัน
คือ นายไพบูลย เฉลมิ
ทรัพยากร

• ! ซือ้สินคา
• ! เงินวางประกัน
• ! เงินทดรอง
จาย**

• ! คาขนสง***

166,632,041
-
-

8,675,681

42,576,200
-
-

34,052,866

-
6,500,000

-

-
บริษัท ยูนิคแกส
แอนด ปโตรเคมี
คัลส จํ ากัด
(มหาชน)

• ! มีกรรมการรวมกันคือ
นายไพบูลย เฉลมิ
ทรัพยากร ****

• ! ซือ้สินคา 86,333,346 - -

นายไพบูลย เฉลมิ
ทรัพยากร

• ! ดํ ารงตํ าแหนงประธาน
กรรมการบริษัทฯและเปน
กรรมการผูมีอํ านาจลง
นามของ UMS

• ! เงินกูยืมระยะ
ยาว

ยอดตนป 2545
18,800,000
กูเพิ่มระหวางป

29,000,000

ยอดตนป 2546
35,100,000
กูเพิ่มระหวางป

20,400,000

17,600,000

• ! ผูถือหุนใน UMS รอยละ
52.86

ชํ าระคนื
12,700,000

ชํ าระคนื
37,900,000

• ! ดอกเบ้ียจาย 1,319,229 1,058,161 -
* บริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด ประกอบธุรกิจเปนผูจัดจํ าหนายปุยและเคมีภัณฑ
** บริษัทฯมีเงินทดรองจายคงคางสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 2545 จํ านวน 551,937.53 บาท
*** บริษัทฯมีคาใชจายคางจายคงคางสุทธิ (คาขนสง) ณ 31 ธ.ค. 2545 จํ านวน 5,710,173 บาท
**** ปจจุบนั นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํ ากัด (มหาชน) แลว
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11.2 ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผล

รายการซ้ือสินคากับ บริษัท อินโด – เคมไทย จํ ากัด และ บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํ ากัด (มหาชน)  
และเงินวางประกัน

บริษัทฯดํ าเนินธุรกิจนํ าเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซียมาจํ าหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ โดย
เปดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) ผานธนาคาร ในป 2540 ประเทศไทยประกาศใชอัตราแลกเปล่ียน
ลอยตัว บริษัทฯตองชํ าระคาสินคาเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ทํ าใหไดรับผลกระทบขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จํ านวนมาก กอใหเกิดหน้ีสินกับธนาคารท่ีใหการสนับสนุนวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) แกบริษัทฯ
เพ่ิมขึ้น ทํ าใหบริษัทฯไมสามารถท่ีจะชํ าระหน้ีวงเงินน้ีคืนใหแกธนาคารไดท้ังหมด บริษัทฯจึงไดแปลงหน้ีวงเงินเลตเตอรออฟ
เครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) สวนท่ียังคงคางเปนหน้ีระยะยาว โดยธนาคารไดยกเลิกวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสต
รีซีท (L/C T/R) ที่บริษัทฯไดรับ  ตอมาบริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํ ากัด (มหาชน) (UGP) ซ่ึงในขณะน้ันเปนผูถือ
หุนใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 40.61 ไดใหความชวยเหลือโดยเปนผูเปดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและ
ทรัสตรีซีท (L/C T/R) นํ าเขาสินคาจากประเทศอินโดนีเซียมาจํ าหนายใหแกบริษัทฯ ในวงเงิน 120 ลานบาท  โดยอางอิงราคา
นํ าเขาบวกสวนเพ่ิมตันละ 0.15 เหรียญสหรัฐอเมริกา สํ าหรับถานหินประเภทอ่ืนๆ และ 0.5 เหรียญสหรัฐอเมริกาสํ าหรับถาน
หินประเภทแอนทราไซต ซ่ึงถือวาเปนราคาท่ีเหมาะสมเน่ืองจากเปนราคาสวนเพ่ิมท่ีไมสูง คิดเปนประมาณรอยละ 1.0 ของ
ตนทุนถานหินนํ าเขา และเปนการคิดราคาในฐานะท่ีบริษัทฯเปนบริษัทรวมของบริษัท UGP ดวย โดยคิดในราคาในระดับท่ีคุม
คากับการบริหารการจัดการของบริษัท UGP เทาน้ัน สวนถานหินแอนทราไซต จะคิดราคาสวนเพ่ิมมากกวาถานหินประเภท
อื่นๆเน่ืองจากเปนถานหินที่มีราคาแพงและมีจํ านวนตันในการนํ าเขาแตละคร้ัง นอยกวาถานหินบิทูมินัสดังน้ันจึงมีการบวก
สวนเพ่ิมขึ้นมากกวาเพ่ือใหคุมกับคาใชจายในการดํ าเนินงานท่ีเกิดข้ึนในแตละคร้ัง อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีการท ําตลาดถาน
หินแอนทราไซตนอยมาก บริษัทฯจึงมีตนทุนการดํ าเนินงานเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย

เดือนพฤษภาคม 2545 บริษัท ไทยอินดัสเทรียลแกส จํ ากัด (TIG) ไดเขามาถือหุนใหญและบริหารงานในบริษัท 
UGP และไดเพิกถอนบริษัท UGP ออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเน่ืองจากทางบริษัท TIG น้ันมีนโยบายท่ีจะ
ไมถือหุนของบริษัทยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน) ตอไป ดังน้ัน นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากรจึงเขามาใหความชวย
เหลือบริษัทฯโดยรับซ้ือหุนท้ังหมดจาก TIG ทํ าใหบริษัทฯไมมีรายการซ้ือถานหินผานบริษัท UGP ตั้งแตเดือน พฤษภาคม
2545 เปนตนมา

ดวยฐานะทางการเงินที่ขาดสภาพคลองดังกลาวทํ าใหบริษัทฯมีความจํ าเปนที่จะตองหาแหลงเงินทุนใหมเพ่ือให 
สามารถดํ าเนินธุรกิจตอไปไดอยางปกติ และเน่ืองจากบริษัทฯมีหน้ีสินมากทํ าใหบริษัทฯยังคงไมสามารถขอวงเงินจากธนาคาร
พาณิชยไดเอง ดังน้ันนายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ซ่ึงไดมาเปนผูถือหุนใหญในบริษัทฯแทนบริษัท UGP และเปนผูบริหารใน
บริษัทอินโด–เคมไทยจํ ากัด ไดใหความชวยเหลือโดยใหบริษัทฯสามารถใชวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C 
T/R) 90 ลานบาทของบริษัท อินโด–เคมไทย จํ ากัด โดยอางอิงราคานํ าเขาบวกสวนเพ่ิมตันละ 0.15 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
เปนเงื่อนไขเดียวกับท่ีบริษัทฯไดทํ ารายการกับบริษัท UGP ที่ผานมา ซ่ึงถือวาเปนราคาท่ีเหมาะสมและทํ าใหบริษัทฯสามารถ
ดํ าเนินธุรกิจตอไปได

เดือนมิถุนายน 2546 ผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯเร่ิมดีขึ้นซ่ึงเปนผลจากนโยบายการทํ าการตลาดเชิงรุกของ
บริษัทฯ บริษัทฯไดขอใหบริษัทอินโด–เคมไทย จํ ากัด นํ าเขาสินคาเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการของตลาด จึง
ไดเปลี่ยนแปลงวิธีการนํ าเขาสินคา โดยใหบริษัทฯสามารถเปดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) กับ
ธนาคารไทยทนุ จํ ากัด (มหาชน) ในวงเงนิเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) จํ านวน 77.4 ลานบาท โดยบริษัท 
อินโด–เคมไทย จํ ากัด เปนผูค้ํ าประกันให อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังคงตองใชเงินสดจํ านวน 6.50 ลานบาท เปนหลักทรัพยค้ํ า
ประกัน และใหสวนเพิ่มตันละ 0.15 เหรียญสหรัฐอเมริกา แกบริษัท อินโด – เคมไทย จํ ากัดตาม  เง่ือนไขเดิม



                                                                                                                บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 47

จากผลการดํ าเนินงานท่ีดีข้ึนอยางตอเน่ือง ในเดือนกันยายนและตุลาคม 2546 บริษัทฯไดรับการสนับสนุนวงเงิน
เลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) จํ านวนท้ังส้ิน 140 ลานบาท จากธนาคารพาณิชย 2 แหง คือ ธนาคารไทย
ธนาคาร จํ ากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) ตามลํ าดับ โดยใหวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท 
(L/C T/R) แหงละ 70 ลานบาท และบริษัทฯใชเงินสดเปนหลักทรัพยค้ํ าประกัน ซ่ึงวงเงินจํ านวนดังกลาวเพียงพอตอการทํ า
ตลาดตามเปาหมายท่ีวางไวในป 2546 และจากการท่ีบริษัทฯมีฐานะการเงินท่ีดีข้ึนมาก สามารถขอวงเงินจากธนาคารพาณิชย
ไดเอง ดังน้ันในเดือนมกราคม 2547 บริษัทฯจึงยกเลิกวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) กับบริษัท อินโด – 
เคมไทย จํ ากัด ดังน้ันบริษัทฯไมตองมีภาระในการจายสวนเพ่ิมตันละ 0.15 เหรียญสหรัฐอเมริกาแกบริษัทอนิโด-เคมไทย 
จํ ากัด อีกตอไป และบริษัทฯไดรับชํ าระคืนเงินวางประกันจํ านวน 6.50 ลานบาทแลว

รายการเงินกูยืมจากกรรมการ
จากการที่บริษัทฯประสบปญหาขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2540 และการยกเลิกสนับสนุนวงเงินเลตเตอร

ออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) จากธนาคารดังกลาวขางตน ทํ าใหบริษัทฯขาดสภาพคลองในการดํ าเนินธุรกิจ บริษัทฯมี
ความจํ าเปนตองจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ิมเติม เน่ืองจากสินคาของบริษัทฯยังคงมีความตองการอยางตอเน่ืองจากลูกคา และถึง
แมบริษัทฯจะไดรับความชวยเหลือจาก บริษัท UGP และ บริษัท อินโด – เคมไทย จํ ากัด ในการเปนผูนํ าเขาสินคามา
จํ าหนายใหแกบริษัทฯแลวก็ตาม แตสินคาที่ทั้ง 2 บริษัทนํ าเขามาน้ัน เปนราคา FOB (เปนราคาทีไ่มรวมคาระวางเรือ) การนํ า
เขาสินคาแตละคร้ัง มีปริมาณมากคร้ังละประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ตัน โดยบริษัทฯจะเปนผูติดตอจัดหาเรือ และจายคา
ระวางเรือเพ่ิมเติมเอง มีคาใชจายคร้ังละประมาณ 15 ลานบาท ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีสูง บริษัทฯจึงมีความจํ าเปนตองกูยืมเงิน
จากคุณไพบูลย เฉลิมทรัพยากร เพ่ือใหมีสภาพคลองเพียงพอกับคาสินคารวมท้ังคาระวางเรือดังกลาว โดยสรุปบริษัทฯมีการ
การกูยืมเงินจากคุณไพบูลยดังน้ี

บริษัทฯไดรับเงินกูกรรมการคร้ังแรกเมื่อป 2542 จํ านวน 20 ลานบาท คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 10 และตอมาอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดการเงินมีการปรับลดลงมา ดังน้ันอตัราดอกเบ้ียเงินกูกรรมการจึงมีการปรับลดลงตามเชนกัน และบริษัทฯ
ทยอยชํ าระเงินตนคืนเดือนละ 100,000 บาท ตั้งแตป 2544 เปนตนมา

เดือนตุลาคม 2545 บริษัทฯมีการกูยืมเงินจากคุณไพบูลยเพ่ิมเติมจํ านวน 17.50 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
8.50 เน่ืองจากบริษัทฯอยูในระหวางการปรับโครงสรางหน้ีกับธนาคาร ศรีนคร จํ ากัด (มหาชน) ซ่ึงทางธนาคารตองการเงินตน
คืนจํ านวน 62.9 ลานบาท เพ่ือใหการปรับโครงสรางหน้ีเสร็จส้ินโดยสมบูรณ แตขณะน้ันบริษัทฯมีกระแสเงินสดไมเพียงพอใน
การชํ าระเงินคืนท้ังหมด บริษัทฯจึงท ําการกูเงินเพ่ิมเติมจากคุณไพบูลย เน่ืองจากคุณไพบูลยเขาใจธุรกิจของบริษัทฯและเห็น
ศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ และบริษัทฯสามารถทํ าการกูเงินไดรวดเร็วกวาธนาคารพาณิชยท่ัวไปโดยไมจํ าเปนตองใช
หลักประกัน อัตราดอกเบ้ียเงินกูท่ีคิดกับบริษัทฯอยูท่ีรอยละ 8.50 ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ณ ขณะน้ัน (อัตรา
เงินกู MOR ขณะน้ันเทากับรอยละ 7.50) โดยบริษัทฯสามารถใชคืนเงินกูน้ีภายในตนป 2546 ได เน่ืองจากบริษัทฯสามารถ
เก็บยอดลูกหน้ีคางชํ าระไดเปนจํ านวนมากในชวงปลายป 2545 บริษัทฯเห็นวาการกูยืมคร้ังน้ีจะเปนการเอ้ือประโยชนใหแก
บริษัทฯเปนอยางย่ิง เน่ืองจากการคืนเงินกูใหกับธนาคารศรีนคร จํ ากัด (มหาชน) คร้ังน้ีทํ าใหเงินกูยืมระยะยาวกับทาง
ธนาคารพาณิชยลดลงเปนอยางมาก ทํ าใหบริษัทฯมีโครงสรางเงินทุนท่ีแข็งแกรงมากข้ึน

ณ วันที ่ 5 มกราคม 2547 บริษัทฯมีเงินกูคงคางกับคุณไพบูลยท้ังส้ินจํ านวน 17.6 ลานบาท โดยคิดอัตราดอกเบ้ีย 
MLR–2% (อัตราดอกเบี้ย MLR ลบสองเฉลีย่ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 4 แหง) ซึ่งปจจุบันอยูที่รอยละ 4.00 ตอป โดยมี
สัญญาชํ าระเงินตนคืนเดือนละ 200,000 บาท ทั้งน้ีอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเปนอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ ากวาการกูจากธนาคาร
พาณิชยทั่วไป ซ่ึงสมเหตุสมผลและเปนการเอ้ือประโยชนกับบริษัทฯ

อยางไรก็ตามจากการท่ีบริษัทฯเร่ิมมีผลการดํ าเนินงานท่ีดีข้ึนเปนอยางมาก โดยมีกํ าไรสุทธิในป 2546 สูงถึง 47.62 
ลานบาท ทํ าใหบริษัทฯคาดวาจะสามารถช ําระเงินกูกรรมการน้ีไดหมดจากกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานของบริษัทฯภาย
ในป 2547
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รายการเงินทดรองจาย
รายการเงินทดรองจายเปนรายการที่เกิดข้ึนตอเน่ืองจากการท่ีบริษัทฯไดซ้ือถานหินจากบริษัทอินโด-เคมไทย จํ ากัด

โดยการเปดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) ซ่ึงเปนการเปดในนามบริษัทอินโด-เคมไทย จํ ากัด บริษัทฯมี
คาใชจายท้ังหมดคือ ราคานํ าเขาบวกสวนเพ่ิมตันละ 0.15 หรือ 0.50 เหรียญสหรัฐอเมริกา แลวแตประเภทของถานหิน และ
คาใชจายอ่ืนๆ เชน ดอกเบ้ียที่เกิดจากการทํ าทรัสตรีซีท (T/R) ดอกเบี้ยคาระวางเรือ คาธรรมเนียมธนาคารเปด L/C คาธรรม
เนียมการแกไข L/C เปนตน แตบริษัทฯชํ าระเพียงราคานํ าเขาบวกสวนเพ่ิมตันละ 0.15 หรือ 0.50 เหรียญสหรัฐอเมริกากอน
สวนคาใชจายอ่ืนๆน้ัน บริษัทอินโด-เคมไทย จํ ากัด เปนผูออกใหกอน ดังน้ันคาใชจายอ่ืนๆตามท่ีไดกลาวขางตนจึงเปนราย
การเงินทดรองจาย สํ าหรับวงเงินทรัสตรีซีท (T/R) น้ีหากเปนสกุลเงินบาท คิดอัตราดอกเบ้ีย BIBOR + 1.25% หากเปนสกุล
เงินสหรัฐอเมริกา คิดอัตราดอกเบ้ีย SIBOR + 1.25% ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยในขณะน้ัน

คาขนสง
รายการคาขนสงน้ีเปนรายการท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทฯวาจางใหบริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด เปนผูขนสงถานหิน

ใหกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯไดทํ าการเปรียบเทียบราคาคาขนสงกับบริษัทขนสงอ่ืนโดยวิธีการประมูลราคา ซ่ึงพบวาบริษัทอิน
โด-เคมไทย จํ ากัด ใหเง่ือนไขราคาท่ีดีกวาและมีการใหเครดิตเทอมท่ียาวกวาบริษัทขนสง ซ่ึงเปนราคาตลาดท่ีมีความสมเหตุ
สมผล

บริษัทฯมีความจํ าเปนในการเขาทํ ารายการดังกลาวขางตน เพ่ือใหบริษัทฯผานพนวิกฤติทางเศรษฐกิจและเพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ รายการดังกลาวถือวามีความสมเหตุสมผลเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไปและ
บริษัทฯไดจายคาตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม ทั้งน้ีรายการดังกลาวไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเกิดประโยชนสูง
สุดกับบริษัทฯโดยรวม

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ํารายการระหวางกัน
ปจจุบันการทํ ารายการระหวางกันของบริษัทฯมีเพียงเร่ืองของเงินกูกรรมการซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํ ากวาการกู

จากธนาคารพาณิชยท่ัวไป ทํ าใหบริษัทฯมีตนทุนการดํ าเนินงานท่ีต่ํ าลง บริษัทฯมีนโยบายในการทํ ารายการระหวางกันกับ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกันใหนอยลงเพ่ือเพ่ิมความโปรงใสและเพ่ิมความเช่ือม่ันใหกับนักลงทุน ดังจะเห็นไดจากรายการ
ซ้ือสินคากับบริษัทฯที่เก่ียวของน้ันบริษัทฯไมมีความจํ าเปนตองพ่ึงพาบริษัทท่ีเก่ียวของต้ังแตเดือนมกราคม 2547 เปนตนมา
เน่ืองจากบริษัทฯมีฐานะการเงินท่ีดีข้ึนมาก

สํ าหรับการทํ ารายการระหวางกัน ผูบริหารหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะนํ าเสนอรายการระหวางกันใหที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณาอนุมัติการทํ ารายการระหวางกันโดยมีคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชุมเพ่ือมีมติอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน

11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต
ในอนาคต บริษัทฯมีนโยบายที่จะไมทํ ารายการกับบริษัทท่ีเก่ียวของกันเชน รายการระหวางกันท่ีเปดเผยใน

หัวขอ 11.1 อีกตอไป และถาหากบริษัทฯมีความจํ าเปนในการทํ ารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน บริษัทฯ
มีนโยบายในการเขาทํ ารายการระหวางกันในกรณีที่เปนรายการที่เกิดขึ้นตามปกติและตอเนื่อง โดยจะมีการกํ าหนดเง่ือนไข
ตางๆใหเปนไปตามลักษณะการดํ าเนินการคาปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภาย
นอกและเปนไปตามราคาที่ยุติธรรมมีความสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได บริษัทฯจะจัดใหผานที่ประชุมคณะ
กรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมโดยนํ าเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาหลักเกณฑและแนว
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ทางในการปฏิบัติดังกลาว ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไมมีความชํ านาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น 
บริษัทฯจะใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนํ าไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คํ าสั่ง หรือขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย   รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกํ าหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํ ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันและการไดมา
หรือจํ าหนายทรัพยสินที่สํ าคัญของบริษัทฯ ทั้งน้ียกเวนรายการระหวางกันที่เปนรายการปกติธุรกิจ และมีนโยบายในการ
กํ าหนดราคาและเง่ือนไขซ่ึงเปนราคาตลาดหรือไมตางจากบุคคลภายนอก

บริษัทฯจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีนโยบายเขาทํ ารายการระหวางกันเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ปจจุบัน
บริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทํ าหนาทีต่รวจสอบรายการระหวางกันรวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพ่ือ
ความโปรงใสและเพ่ิมความเช่ือม่ันใหกับนักลงทุน
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12. ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

12.1 งบการเงิน

12.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในระยะ 3 ปท่ีผานมา

1.! รายงานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองบการเงินส ําหรับป 2546
ผูสอบบัญชี ไดแก นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 จากบริษัทสอบบัญชี

ธรรมนิติ จํ ากัด ไดแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2546 ผลการดํ าเนินงาน การ
เปลีย่นแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแสเงนิสดสํ าหรับปสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

2.   รายงานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองบการเงินส ําหรับป 2545
ผูสอบบัญช ี ไดแก นายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 จากบริษัท สอบบัญชี

ธรรมนิติ จํ ากัด ไดแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2545 ผลการดํ าเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสดสํ าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกตองตามที่ควรในสาระ
สํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

3.   รายงานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตองบการเงินส ําหรับป 2544
     ผูสอบบัญชี ไดแก นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 จากบริษัท เอ  

เอส วี แอนด แอสโซซิเอทส จํ ากัด ไดแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2544 ผลการ
ดํ าเนินงาน สํ าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

12.1.2 สรุปฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ

ในป 2545 บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชีเปนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํ ากัด เพ่ือใหเปนไปตาม
เงื่อนไขของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตารางสรุปรายการงบดุล งบกํ าไรขาดทุน     
งบกระแสเงินสด และอัตราสวนทางการเงินท่ีสํ าคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา เปนดังตอไปน้ี
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ตารางสรุปงบดุลของบริษัทฯป 2544-2546

รายการ
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
  เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 15,466,551  6.44    22,141,084  17.16   33,472,036  15.31    

  เงินลงทุนชั่วคราว -             -      41,782        0.03     -             -       

  ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ 129,877,562 54.10   32,993,781  25.57   67,696,990  30.95    

  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -             -      801,387      0.62     801,387      0.37      

  ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ-สุทธิ 129,877,562 54.10   32,192,394  24.95   66,895,603  30.59    

  ลูกหน้ีบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 1,042,449    0.43    -             -      -             -       

  สินคาคงเหลือ-สุทธิ 62,639,427  26.09   36,825,851  28.54   37,960,293  17.36    

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5,024,951    2.09    5,955,409    4.62     9,089,803    4.16      

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 214,050,939 89.16   97,156,520  75.30   147,417,735 67.41    

  อาคาร อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 16,405,010  6.83    25,910,586  20.08   22,701,856  10.38    

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 9,621,205    4.01    5,956,866    4.62     48,577,243  22.21    

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 26,026,215  10.84   31,867,452  24.70   71,279,098  32.59    

รวมสินทรัพย 240,077,154 100.00 129,023,972 100.00 218,696,834 100.00   

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
หน้ีสินหมุนเวียน
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 42,663,162  17.77   5,156,934    4.00     76,215,886  34.85    

  เจาหน้ีการคา
    บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 70,925,863  29.54   48,535,476  37.62   -             -       

    บริษัทอื่น 5,838,027    2.43    370,922      0.29     -             -       

  เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,200,000    0.50    17,500,000  13.56   2,400,000    1.10      

  ภาระหน้ีสินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป -             -      2,263,625    1.75     4,443,865    2.03      

  เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 7,000,000    2.92    1,114,527    0.86     1,832,197    0.84      

  ภาระหน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 339,816      0.14    339,816      0.26     434,539      0.20      

  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 14,397,997  6.00    11,227,279  8.70     21,904,054  10.02    

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 142,364,864 59.30   86,508,579  67.05   107,230,541 49.03    

  เงินกูยืมจากกรรมการ 17,600,000  7.33    17,600,000  13.64   15,200,000  6.95      

  ภาระหน้ีสินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี- สุทธิ -             -      33,719,658  26.13   28,724,501  13.13    

  เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ 139,418,381 58.07   6,710,641    5.20     9,742,125    4.45      

  ภาระหน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อ-สุทธิ 745,384      0.31    398,484      0.31     591,819      0.27      

รวมหน้ีสิน 300,128,629 125.01 144,937,362 112.33 161,488,987 73.84     
สวนของผูถือหุน
  ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 24,500,000  10.21   24,500,000  18.99   50,000,000  22.86    

  กําไรสะสม (ขาดทุน) (84,551,474) (35.22)  (40,413,390) (31.32)  7,207,847    3.30      

  รวมสวนของผูถือหุน (60,051,474) (25.01)  (15,913,390) (12.33)  57,207,847  26.16    

  รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 240,077,155 100.00 129,023,972 100.00 218,696,834 100.00   

2544 2545 2546
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
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ตารางสรุปงบกํ าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯป 2544-2546

รายการ
จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ

รายไดจากการดําเนนิงาน
  รายไดจากการขาย 670,166,172 99.78   356,899,756 98.96   655,127,558 99.00    

  กาํไรจากการจําหนายสินทรพัยถาวร -             -      -             -      2,154,398    0.33      

  รายไดอ่ืน 1,484,540    0.22    3,742,119    1.04     4,485,220    0.68      

รวมรายได 671,650,712 100.00 360,641,875 100.00 661,767,176 100.00   

คาใชจายจากการดําเนนิงาน
  ตนทนุขาย 535,081,229 79.67   281,234,757 77.98   493,872,708 74.63    

  คาใชจายในการขายและบรหิาร 89,566,981  13.34   67,479,942  18.71   98,991,913  14.96    

รวมตนทนุและคาใชจาย 624,648,210 93.00   348,714,699 96.69   592,864,622 89.59    

กาํไร (ขาดทนุ) กอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงนิไดนติิบุคคล 47,002,502  7.00    11,927,176  3.31     68,902,555  10.41    

  ดอกเบ้ียจาย 10,791,341  1.61    10,093,835  2.80     4,746,885    0.72      

  ภาษีเงนิไดนติิบุคคล -             -      -             -      16,534,433  2.50      

กาํไรจากกจิกรรมปกติ 36,211,160  5.39    1,833,341    0.51     47,621,236  7.20      

รายการพิเศษ
  กาํไรจากการปรบัโครงสรางหนี้ -             -      42,304,744  11.73   -             -       

  กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ 36,211,160  5.39    44,138,085  12.24   47,621,236  7.20      

  กาํไร (ขาดทนุ) ตอหุนขัน้พ้ืนฐาน (บาท) 1.48           1.80           1.57           

  จํานวนหุนสามัญถวัเฉลีย่ถวงน้ําหนกั 24,500,000  24,500,000  30,319,590  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน (43,069,504) 102,435,595 (32,119,325) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 2,424,611    (12,414,786) (36,363,087) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 34,918,221  (83,346,276) 79,813,364  

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (5,726,673)   6,674,533    11,330,953  

ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ
2544 2545 2546
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินทีสํ่ าคัญของบริษัทฯป 2544-2546

หมายเหตุ
1.! ส ําหรบัระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ในป 2544 หากบริษัทฯตัดลูกหนีค้างชํ าระชวงปลายปรายหนึ่งจํ านวน 80.64 ลานบาท จะทํ าใหบริษัทฯมี

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ยในป 2544 และ 2545 ประมาณ 22 และ 41 วนั ตามลํ าดับ และ วงจรเงินสดประมาณ 15 และ 25 วัน ตามลํ าดับ
2.! ในป 2546 บริษัทฯสั่งซื้อสินคาผานวงเงิน L/C T/R 120 วนั ดงันัน้หากนํ ารายการเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมาค ํานวณ จะได

ระยะเวลาชํ าระหนี้ประมาณ 46 วัน และวงจรเงินสดประมาณ 9 วัน
3.! อัตราสวนเงินสดตอการทํ าก ําไร อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด และอัตราสวนความสามารถการชํ าระดอกเบี้ยมีคาติดลบเนื่องจากคา

กระแสเงินสดในการดํ าเนินงานในป 2544 และ 2546 มคีาติดลบ
4.! อัตราผลตอบแทนผูถือหุน อัตราสวนหน้ีสนิตอสวนของผูถือหุน และมูลคาหุนตามบัญชี ในป 2544 2545 มีคาติดลบ เนื่องจากสวนของผูถือ

หุนมีคาติดลบ

รายการ 2544 2545 2546
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.50 1.12 1.37
  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.03 0.63 0.94
  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) -0.45 0.90 -0.33
  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 8.30 4.38 13.01
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) * 43.35 82.14 27.67
  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 11.61 5.65 13.21
  ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 31.01 63.66 27.26
  อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 9.50 4.48 20.20
  ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 37.89 80.43 17.82
  วงจรเงินสด (วัน)* 36.46 65.37 37.10
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
  อัตรากําไรข้ันตน (%) 20.16 21.20 24.61
  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 7.01 3.34 10.52
  อัตรากําไรอ่ืน (%) 0.00 11.73 0.00
  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) * -91.63 858.84 -46.62
  อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) 5.39 12.24 7.20
  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) -46.33 -116.21 230.64
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 20.12 23.92 27.39
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 241.48 239.04 225.15
  อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 3.73 1.95 3.81
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)
  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) * -5.00 -9.11 2.82
  อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย (เทา) -2.99 11.15 -5.77
  อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) -2.79 0.89 -0.17
  อัตราการจายเงินปนผล (%) 0.00 0.00 0.00
ขอมูลตอหุน
  มูลคาหุนตามบัญชี (บาท) -2.45 -0.65 1.89
  กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน 1.48 1.80 1.57
  เงินปนผลตอหุน 0.00 0.00 0.00
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12.2 คํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน

คํ าอธิบายและการวิเคราะหผลการดํ าเนินงานเพ่ิมเติม ( งบการเงินไตรมาส 1 ป 2547)

จากรายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯตามแนบ รายไดจากการขายของ
บริษัทฯในไตรมาส 1 ป 2547 เทากับ 178.13 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ป 2546 ที่มีรายได 154.18 ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 15.53 เน่ืองจากในไตรมาส 1 ป 2547 บริษัทฯไดปรับราคาขายถานหินเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอยละ 7 จากราคา
เฉล่ียในไตรมาส 1 ป 2546 และมีปริมาณการขายเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 8

ในไตรมาส 1 ป 2547 บริษัทฯมีรายไดเทากับ 178.13 ลานบาทลดลง 0.82 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 0.46 จาก
รายไดในไตรมาส 4 ป 2546 ท่ีมีรายไดจํ านวน 178.95 ลานบาท ท้ังน้ีในไตรมาส 4 ป 2546 บริษัทฯมีปริมาณการขายถาน
หินมากกวาไตรมาส 1 ป 2547 ประมาณรอยละ 9 เน่ืองจากในชวงปลายป 2546 ราคาถานหินมีแนวโนมสูงข้ึน ทํ าใหลูกคา
สวนใหญมีความตองการส่ังสินคาลวงหนาเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหไดตนทุนเดิม

กํ าไรของบริษัทฯในไตรมาส 1 ป 2547 เทากับ 21.70 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากไตรมาส 1 ป 2546 ที่มีกํ าไร 15.77
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 37.56 เปนผลมาจากการท่ีบริษัทฯมีรายไดเพ่ิมข้ึนและสามารถควบคุมคาใชจายทางดานการ
ขายและบริหารไดดีขึ้น โดยมีคาใชจายในการขายและบริหารลดลงจํ านวน 4.90 ลานบาท โดยมีสาเหตุจากตนทุนคาขนสง
ที่ลดลง อันเปนผลมาจากท่ีบริษัทฯมีนโยบายในการขนสงถานหินเองมากข้ึนโดยการเพ่ิมพนักงานขับรถในชวงกลางคืน

บริษัทฯมีกํ าไรกอนหักภาษีในไตรมาส 1 ป 2547 เทากับ 31.91 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 78.07 จากไตรมาส 1
ป 2546 ซ่ึงมีกํ าไรกอนหักภาษีอยูท่ี 17.92 ลาน อยางไรก็ตาม ในไตรมาส 1 ป 2546 บริษัทฯเสียภาษีเพียง 2.15 ลานบาท
เน่ืองจากสามารถใชประโยชนจากขาดทุนสะสมทํ าใหเสียภาษีนิติบุคคลเฉพาะกํ าไรในเดือนมีนาคมเทาน้ันทํ าใหมีกํ าไรสุทธิ
เทากับ 15.77 ลานบาท  ในขณะที่ไตรมาส 1 ป 2547 บริษัทฯตองเสียภาษีนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 ทํ าใหบริษัทฯมี
กํ าไรสุทธิในไตรมาส 1 ป 2547 เทากับ 21.70 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 5.92 ลานบาท จากกํ าไรในไตรมาส 4 ป 2546 ที่ 15.61
ลานบาท  เทียบกับกํ าไรในไตรมาส 1 ป 2547 ที่ 21.70 ลานบาท บริษัทฯมีกํ าไรเพ่ิมข้ึน 6.08 ลานบาทเน่ืองจากบริษัทฯมี
อัตรากํ าไรขั้นตนที่สูงขึ้น โดยมีอัตรากํ าไรข้ันตนในไตรมาส 1 ป 2547 เทากับรอยละ 31.81 เทียบกับในไตรมาส 4 ป 2546
ที่รอยละ 24.14 อัตรากํ าไรข้ันตนท่ีสูงข้ึนดังกลาวเปนผลมาจากการท่ีบริษัทฯสามารถปรับราคาสินคาข้ึนในไตรมาส 1 ป
2547 กอปรกับบริษัทฯยังคงมีตนทุนสินคาเดิมท่ีมีราคาต่ํ าในชวงปลายป 2546 ที่นํ ามาคํ านวณตนทุนในไตรมาส 1 ป
2547

               12.2.1 การวิเคราะหผลการดํ าเนินงาน

อุตสาหกรรมการจํ าหนายถานหินมีแนวโนมการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยมปีจจัยหลักสนับสนุนท่ี
สํ าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ถานหินเปนเช้ือเพลิงท่ีมีราคาถูกเม่ือเทียบกับน้ํ ามนัเตาหรือกาซธรรมชาติ ทํ าใหลูกคา
สวนใหญเร่ิมหันมาพิจารณาการใชถานหินมากขึ้น ประการที่สอง เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโนมที่จะเติบโตอยางตอ
เน่ืองทํ าใหอุตสาหกรรมตางๆมีการใชก ําลังการผลิตเพ่ิมข้ึน สงผลใหโรงงานอุตสาหกรรมตางๆตองมีการใชแหลงพลังงาน
เพ่ิมขึ้นตาม โดยบริษัทฯไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการที่บริษัทฯมีฐานลูกคาอยูในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตตาม
ภาวะเศรษฐกิจ เชน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ เปนตน

บริษัทฯมีรายไดจากการขายถานหินในป 2545 และ 2546 เทากับ 356.90 และ 655.13 ลานบาท ตาม
ลํ าดับ มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของรายไดเทากับรอยละ 83.56 บริษัทฯมีผลกํ าไรจากการกิจกรรมปกติในป 2545 และ 2546 
เทากับ 1.83 และ 47.62 ลานบาท ตามลํ าดับ เน่ืองจากในป 2545 บริษัทฯมีวงเงินในการนํ าเขาถานหินลดลง ในขณะท่ีป 
2546 บริษัทฯเร่ิมมีวงเงินในการนํ าเขาถานหินมาขายใหกับลูกคาไดตามปกติ บริษัทฯจึงมีรายไดและกํ าไรในป 2546 เพ่ิม
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สูงขึ้นมาก และบริษัทฯเร่ิมทํ าการตลาดเชิงรุกโดยใชนโยบายในการขยายฐานลูกคาไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
มากขึ้น โดยอาศัยจุดเดนของถานหินในดานราคาของเช้ือเพลิงท่ีต่ํ าเม่ือเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ รวมถึงการที่
บริษัทฯใชกลยุทธการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินใหเหมาะสมกับหมอไอน้ํ าของแตละโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือ
ใหเกิดประสิทธิภาพในการเผาผลาญเชื้อเพลิงสูงสุด ซ่ึงเปนการเพ่ิมมูลคาสินคาของบริษัทฯใหสูงข้ึนและสงผลใหมีอัตรา
กํ าไรสูงขึ้น โดยปจจัยสํ าคัญท่ีมีผลกระทบกับกํ าไรของบริษัทฯ คือ ตนทุนสินคาและคาขนสง

การประกอบธุรกิจจํ าหนายถานหินของบริษัทฯเปนธุรกิจที่จํ าเปนจะตองใชเงินทุนหมุนเวียนเปนจํ านวน
มาก เร่ิมตั้งแตการนํ าเขาถานหินทางเรือเดินทะเลจํ านวน 40,000 – 50,000 ตันตอคร้ัง ซ่ึงถือวาเปนปริมาณท่ีสูง ดังน้ัน
บริษัทฯจึงตองจายคาระวางเรือและคาถานหินเปนจํ านวนมากในแตละคร้ัง นอกจากน้ี บริษัทฯยังมีความจํ าเปนที่จะตอง
เก็บสินคาใหกับลูกคาท่ีคลังสินคาเพ่ือใหสามารถจัดสงสินคาใหกับลูกคาไดตลอด 24 ชั่วโมง ตามนโยบายในการใหบริการ
กับลูกคา และสุดทายบริษัทฯยังมีการใหเครดิตกับลูกคาท่ัวไปอีกประมาณ 30 วัน ดังน้ันในป 2546 บริษัทฯมียอดขายเพ่ิม
มากขึ้น จึงตองการเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ทํ าใหบริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานติดลบ แตบริษัทฯมีแหลงเงิน
ทุนที่พรอมจะใหการสนับสนุน ในปจจุบัน บริษัทฯมีวงเงิน L/C T/R 120 วัน ซ่ึงมีระยะเวลาการจายเงินชํ าระคาสินคาท่ี
สอดคลองกับการรับเงินจากลูกคา บริษัทฯจึงมีสภาพคลองท่ีเพียงพอในการดํ าเนินธุรกิจตามปกติ

ภาพรวมของผลการด ําเนินงานท่ีผานมา

ก.! รายได
บริษัทฯมีรายไดจากการขายในป 2544 และ ป 2545 จํ านวน 670.17 ลานบาท และ 356.90 ลานบาท ตาม

ลํ าดับ ลดลงรอยละ 46.74 ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีในป 2545 บริษัทฯถูกยกเลิกวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท 
(L/C T/R) ของบริษัทยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํ ากัด (มหาชน) จํ านวน 120 ลานบาท ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2545 
และเปล่ียนเปนการใชวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) จํ านวน 90 ลานบาท กับบริษัท อินโด–เคมไทย 
จํ ากัด แทน โดยในชวงมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2545 ถึงแมจะมีวงเงินมากถึง 120 ลานบาท เทากับในป 2544 แต
บริษัท UGP กํ าลังอยูในระหวางการปรับโครงสราง ทํ าใหบริษัทฯซ้ือถานหินจากบริษัท UGP ไดนอยมากไมเหมือนกับใน
ชวงป 2544 และดวยวงเงินท่ีลดลงของบริษัท อินโด–เคมไทย จํ ากัด เพียง 90 ลานบาท ทํ าใหบริษัทฯไมสามารถนํ าเขา
ถานหินมาจํ าหนายไดเพียงพอกับความตองการของลูกคา  (สาเหตุการลดลงของวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตอางอิงไดจาก
หัวขอท่ี 11.2 ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการซ้ือสินคากับ บริษัท อินโด–เคมไทย จํ ากัด และ บริษัท ยูนิค
แกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํ ากัด (มหาชน)) บริษัทฯจึงงดการเขารวมประมูลขายสินคาใหกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญเน่ืองจากมีอัตรากํ าไรข้ันตนท่ีต่ํ าและหันมาเนนการขายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กมากข้ึน โดยบริษัทฯมีแผน
ระยะยาวในการขยายฐานลูกคาจํ านวนมาก สงผลใหบริษัทฯมียอดขายถานหินใหโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญในป 2544 
เทากับ 210.51 ลานบาท ในขณะที่ป 2545 บริษัทฯไมมีการจํ าหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ สํ าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลาง บริษัทฯมียอดขายถานหินในป 2544 และ 2545 เทากับ 360.49 และ 216.38 ลานบาท ตามลํ าดับ 
ลดลงรอยละ 39.98 สวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก บริษัทฯมียอดขายถานหินในป 2544 และ 2545 เทากับ 99.17 และ  
140.52 ลานบาท ตามลํ าดับ เพ่ิมข้ึนรอยละ 41.69

ในป 2546 บริษัทฯมีรายได 655.13 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2545 รอยละ 83.56 เน่ืองจากป 2546 บริษัทฯมีวง
เงินนํ าเขาถานหินเพ่ิมข้ึนเปน 140 ลานบาท จากเดิมในป 2545 มีวงเงินเพียง 90 ลานบาท โดยบริษัทฯเร่ิมไดรับวงเงิน
จากธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จํ ากัด (มหาชน) เพ่ิมเติม จํ านวน 77.4 ลานบาท ในเดือนเมษายน 2546 โดยมีบริษัท อินโด-
เคมไทย จํ ากัด เปนผูค้ํ าประกันให และตอมาบริษัทฯเร่ิมมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกรงข้ึนประกอบกับบริษัทฯมีแผนการตลาด
ที่ชัดเจนสงผลใหบริษัทฯสามารถขอวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) จากธนาคารพาณิชยไดเอง โดย
บริษัทฯไดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) จากธนาคารไทยธนาคาร จํ ากัด (มหาชน) ในเดือน
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กันยายน 2546 จํ านวน 70 ลานบาทและจากธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) จํ านวน 70 ลานบาท ในเดือนตุลาคม 2546
(นอกจากน้ี บริษัทฯยังไดรับวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตชั่วคราวจากธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) เดือนกุมภาพันธและ
พฤษภาคม 2546 เปนจํ านวน 35 และ 5 ลานบาทตามลํ าดับ และไดรับวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตช่ัวคราวเพ่ิมเติมจาก
ธนาคารไทยธนาคาร จํ ากัด (มหาชน) เดือนมีนาคม 2546 จํ านวน 35 ลานบาท) ทํ าใหในป 2546 บริษัทฯมีถานหินเพียง
พอในการทํ าตลาด สงผลใหยอดขายกลับมาเพ่ิมข้ึนดังท่ีกลาวไวขางตน

ถานหินของบริษัทฯยังเปนสินคาท่ีลูกคามีความตองการอยางมาก ดังจะเห็นไดจากในป 2546 บริษัทฯมีวงเงินนํ า
เขาถานหินมาจํ าหนายใกลเคียงกับป 2544 บริษัทฯสามารถทํ ายอดขายไดใกลเคียงกับป 2544 เชนกัน ถึงแมจะมีลูกคา
บางรายท่ีไมสามารถส่ังสินคาจากบริษัทฯไดในป 2545 แตบริษัทฯยังไมไดเสียฐานลูกคาออกไปมากนัก ลูกคาหลายรายได
มีการสั่งซ้ือสินคากลับในป 2546 ทํ าใหบริษัทฯมีการฟนตัวของรายไดกลับมาอยางชัดเจน

บริษัทฯมียอดขายถานหินใหโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญในป 2546 เทากับ 205.95 ลานบาท หลังจากหยุด
ขายใหกับโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญในป 2545 อยางไรก็ตามในป 2546 บริษัทฯเร่ิมมีถานหินที่เพียงพอในการทํ า
ตลาดกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ บริษัทฯจึงมียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมาก ในขณะท่ีบริษัทฯมียอดขายถานหิน
สํ าหรับกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ในป 2546 เทากับ 189.94 ลานบาท ลดลงจากป 2545 รอยละ 12.22 เน่ือง
จากบริษัทฯเลิกการเชาคลังสินคาท่ีอํ าเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา ในเดือนมกราคม 2546 จากการท่ีสัญญาเชาท่ีดินหมด
อายุลงและเจาของที่ดินไมมีนโยบายตอสัญญา ทํ าใหเสียฐานลูกคาในแถบจังหวัดน้ันไป ซ่ึงบริเวณน้ันสวนใหญเปนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางของบริษัทฯ และสํ าหรับโรงงานอตุสาหกรรมขนาดเล็ก บริษัทฯมียอดขายถานหินในป 2546
จํ านวน 259.24 ลานบาท เพ่ิมข้ึนมากถึงรอยละ 84.48 ซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายทางดานการตลาดของบริษัทฯในการท่ีจะ
ขยายรายไดและฐานลูกคากลุมน้ี

ในดานปริมาณการขายถานหิน บริษัทฯมียอดจํ าหนายถานหินในป 2544 และ 2545 เทากับ 5.30 แสนตัน และ
2.81 แสนตัน ลดลงรอยละ 47.06 ในขณะท่ีป 2546 บริษัทฯกลับมามียอดจํ าหนายถานหินเทากับ 4.94 แสนตัน ซ่ึงใกล
เคียงกับป 2544 เพ่ิมข้ึนจากป 2545 มากถึงรอยละ 76.21 แนวโนมของปริมาณการขายถานหินน้ันสอดคลองกับรายได
ของบริษัทฯ โดยปริมาณการขายถานหินแสดงดังตาราง

2544 2545 2546โรงงาน
อุตสาหกรรม จํ านวน

(พันตัน)
รอยละ จํ านวน

โรงงาน
จํ านวน
(พันตัน)

รอยละ จํ านวน
โรงงาน

จํ านวน
(พันตัน)

รอยละ จํ านวน
โรงงาน

ขนาดใหญ 177.88 33.56 2 0.00 0.00 - 183.52 37.12 3
ขนาดกลาง 280.70 52.97 8 187.37 66.78 5 145.72 29.47 4
ขนาดเล็ก 71.38 13.47 39 93.21 33.22 39 165.18 33.41 64
รวม 529.96 100.00 49 280.58 100.00 44 494.42 100.00 71

ป 2546 บริษัทฯมีกํ าไรจากการจํ าหนายสินทรัพยถาวรจํ านวน 2.15 ลานบาท และรายไดอ่ืนจํ านวน 4.49 ลานบาท

ข. ตนทุนขาย
ตนทุนขายถานหินของบริษัทฯมีองคประกอบหลัก คือ คาถานหินและคาระวางเรือ โดยคาถานหินและคาระวาง

เรือมีสัดสวนตนทุนประมาณรอยละ 60 และ 34 ของตนทุนทั้งหมดตามลํ าดับ โดยในป 2544 2545 และ 2546 บริษัทฯมีตน
ทุนขายเทากับ 535.08 281.23 และ 493.87 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 79.84 78.80 และ 75.39 ของรายไดจากการขาย
ตามล ําดับ บริษัทฯมีสัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการขายท่ีลดลงอยางตอเน่ือง เน่ืองจากบริษัทฯเนนการขายถาน
หินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กมากข้ึน โดยการขายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กน้ันจะมีกํ าไรข้ัน
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ตนที่สูงกวาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ เน่ืองจากบริษัทฯทํ าการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหิน ซ่ึงเปนการสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาของบริษัทฯ สวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญจะใชวิธีการประมูลทํ าใหอัตรากํ าไรข้ันตนน้ันต่ํ ากวา

ค. คาใชจายในการขายและบริหาร
บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2544 2545 และ 2546 เทากับ 89.57 67.48 และ 98.99 ลานบาท

ตามลํ าดับ คิดเปนรอยละ 13.34 18.71 และ 14.96 ของรายไดตามลํ าดับ สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอยอด
ขายในป 2546 มีแนวโนมลดลงเน่ืองจากบริษัทฯมียอดขายเพ่ิมข้ึนมาก ในขณะท่ีคาใชจายบางสวน เชน คาเส่ือมราคาหรือ
คาใชจายดานบุคลากรมีการเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีนอยกวา นอกจากน้ีในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทฯมีนโยบายในการขนสง
ถานหินเองมากข้ึนโดยการเพ่ิมพนักงานขับรถในชวงกลางคืน ทํ าใหลดตนทุนคาขนสงลงได โดยคาใชจายในการขายและ
บริหารในป 2546 ประกอบดวย คาขนสง คาใชจายในการขาย คาใชจายในการดํ าเนินงาน และคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร
จํ านวน 34.70 14.86 32.08 และ 17.35 ลานบาท ตามลํ าดับ

บริษัทฯมีนโยบายในการลดคาใชจายในการขายและบริหารลงโดยบริษัทฯจะทํ าการซ้ือรถบรรทุกเพ่ิมอีก 10 คัน
ทํ าใหลดการจางรถบรรทกุจากบริษัทภายนอกลง ซ่ึงจะมีคาใชจายในการขนสงลดลง รายละเอียดอางอิงไดจากหัวขอโครง
การในอนาคตขอ 6.3

นอกจากน้ี บริษัทฯมีดอกเบี้ยจายในป 2544 2545 และ 2546 เทากับ 10.79 10.09 และ 4.75 ลานบาท ตาม
ลํ าดับ คิดเปนรอยละ 1.61 2.80 และ 0.72 ของรายไดตามลํ าดับ โดยดอกเบ้ียจายท่ีลดลงในป 2546 จํ านวน 5.34 ลาน
บาท เน่ืองจากในชวงเดือนตุลาคม 2545 บริษัทฯทํ าการชํ าระหน้ีเงินกูและดอกเบ้ียคางจายในการปรับโครงสรางหน้ีกับ
ธนาคารศรีนคร จํ ากัด (มหาชน) สํ าเร็จ ทํ าใหยอดเงินกูลดลงจํ านวน 105.2 ลานบาท รวมถึงการปรับโครงสรางหน้ีกับ
ธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) ในเดือนตุลาคม 2545 และ กุมภาพันธ
2546 ตามลํ าดับ

ง. กํ าไร
ป 2544 2545 และ 2546 บริษัทฯมีอัตรากํ าไรข้ันตนเทากับรอยละ 20.16 21.20 และ 24.61 ตามลํ าดับ  ในขณะ

เดียวกัน บริษัทฯมีอัตรากํ าไรจากการดํ าเนินงานเทากับรอยละ 7.01 3.34 และ 10.52 ตามลํ าดับ และบริษัทฯมีอัตรากํ าไร
สุทธิเทากับรอยละ  5.39 12.24 และ 7.20 ตามลํ าดับ (ในป 2545 บริษัทฯมีกํ าไรพิเศษจากการปรับโครงสรางหน้ี 42.30 
ลานบาท ดังน้ันอัตรากํ าไรสุทธิจากการดํ าเนินงานจริงจะลดลงเหลือรอยละ 0.51) บริษัทฯมีอัตรากํ าไรท่ีปรับตัวดีข้ึนทุก
อัตราสวนในป 2546 หลังจากที่บริษัทฯเริ่มกลับมาท ําธุรกิจไดตามปกติ นอกจากน้ีในป 2546 บริษัทฯยังมีการเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลเปนปแรกหลังจากวิกฤติเปนจํ านวนสูงถึง 16.53 ลานบาท โดยในป 2544 และ 2545 บริษัทฯมีขาดทุนสะสม
ทํ าใหบริษัทฯไมตองจายภาษีเงินไดนิติบุคคล จากปจจัยดังกลาว แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ
ถานหินที่ไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดีรวมถึงการควบคุมคาใชจายในการดํ าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทํ าให
บริษัทฯประสบความสํ าเร็จมีกํ าไรจากการดํ าเนินงานสูงสุดนับต้ังแตบริษัทฯกอต้ังมา

ในป 2546 ที่ผานมา ตนทุนสินคาท้ังราคาถานหินและคาระวางเรือมีการปรับราคาสูงข้ึน และมีแนวโนมท่ีจะปรับ
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องเปนไปตามกลไกของปริมาณอุปสงคและอุปทานในตลาดโลก อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีการปรับราคา
สินคาขึ้นในเดือนมกราคม 2547 ซ่ึงลูกคามีความเขาใจในการปรับข้ึนราคาถานหินในคร้ังน้ีและยังคงมีการส่ังซ้ือสินคาจาก
บริษัทฯตอไป ประกอบกับการขยายฐานลูกคาในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กเพ่ิมข้ึน ทํ าใหบริษัทฯคาดวาจะยัง
คงรักษาอัตราสวนกํ าไรตางๆขางตนในระดับดังกลาวไดตอไป
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จ. อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนในป 2544 2545 และ 2546 มีคาเทากับรอยละ –46.33 –116.21 และ 230.64

ตามลํ าดับ (คาอัตราผลตอบแทนของผูถือหุน คํ านวณจากสวนของผูถือหุนเฉล่ีย 2 ป แตถาหากคิดจากสวนของผูถือหุนใน
ปน้ัน จะไดคาเทากับรอยละ –60.30 –27.74 และ 83.24 ตามลํ าดับ) บริษัทฯมีผลการดํ าเนินงานเปนกํ าไรสุทธิอยางตอ
เน่ือง แตสวนของผูถือหุนในป 2544 และ 2545 มีคาติดลบ ทํ าใหอัตราสวนน้ีมีคาติดลบ ท้ังน้ีสวนของผูถือหุนท่ีมีคาติดลบ
เน่ืองจากบริษัทฯประสบปญหาจากการท่ีรัฐบาลประกาศใชอัตราแลกเปล่ียนแบบลอยตัวเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2540  ทํ า
ใหบริษัทฯมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนสูงถึง 115.92 ลานบาท และทางธนาคารพาณิชยไดระงับการปลอยวงเงินเลต
เตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) สงผลใหบริษัทฯมียอดขายที่ลดลงในปถัดมา นอกจากน้ีในแตละปบริษัทฯยังมี
ภาระดอกเบ้ียจายในจํ านวนท่ีสูงมากอีกดวย อยางไรก็ตามต้ังแตป  2542 บริษัทฯเร่ิมมีผลกํ าไรจากการดํ าเนินงาน และ
เร่ิมลางขาดทุนสะสมที่มีมาตลอด โดยในป 2544 และ 2545 บริษัทฯมีกํ าไรมากถึง 36.21 และ 44.14 ลานบาท ตามลํ าดับ
ในขณะท่ีป 2546 บริษัทฯมีกํ าไรจากกิจกรรมปกติสูงถึง 47.62 ลานบาท พรอมกับมีการเพ่ิมทุนจํ านวน 25.50 ลานบาท
ทํ าใหสวนของผูถือหุนกลับมาเปนบวกเทากับ 57.21 ลานบาท สงผลใหผลตอบแทนของผูถือหุนมีคาเปนบวก   

บริษัทฯยังไมสามารถจายเงินปนผลได เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนสะสมอยางตอเนื่อง และในการเจรจาปรับ
โครงสรางหน้ีกับธนาคารพาณิชยน้ัน ทางธนาคารมีเง่ือนไขในการหามจายเงินปนผล อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีความต้ังใจ
จริงในการที่จะจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ดังน้ันบริษัทฯจึงไดเจรจากับทางธนาคารพาณิชย ซ่ึงทางธนาคารพาณิชยมี
เงือ่นไขตกลงใหบริษัทฯจายเงินปนผลไดหลังจากท่ีบริษัทฯไดรับการอนุญาตใหเขาตลาดหลักทรัพยใหมไดแลว ซ่ึงบริษัทฯ
คาดวาจะจายเงินปนผลไดเปนคร้ังแรกในป 2548 จากผลการดํ าเนินงานในรอบป 2547 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี
3/2547 บริษัทฯเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 มีมติใหจายเงินปนผลในอัตราไมตํ ่ากวารอยละ 40 ของกํ าไรสุทธิ

12.2.2 การวิเคราะหฐานะการเงิน

สินทรัพย
สินทรัพยของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2544 2545 และ 2546 มีมูลคาเทากับ 240.08 129.02 และ 218.70 ลานบาท

ตามลํ าดับ โดยสินทรัพยของบริษัทฯประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนเปนสวนใหญ โดยในป 2544 2545 และ 2546 มีมูล
คาเทากับ 214.05 97.16 และ 147.42 ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 89.16 75.30 และ 67.41 ของสินทรัพยตามลํ าดับ สิน
ทรัพยหมุนเวียนในป 2545 ลดลงจากป 2544 รอยละ 54.61 เน่ืองจากลูกหน้ีการคาและสินคาคงคลังลดลงสอดคลองกับ
การทีบ่ริษัทฯมียอดขายลดลง แตในป 2546 บริษัทฯมีสินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากป 2545 จํ านวน 50.26 ลานบาท
หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 51.73 เน่ืองจากบริษัทฯสามารถกลับมาทํ าการตลาดเชิงรุกไดเพ่ิมข้ึนจากการท่ีมีวงเงินเลตเตอรออฟ
เครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) เพ่ิมข้ึน ทํ าใหบริษัทฯสามารถนํ าเขาถานหินมาจํ าหนายไดเพียงพอกับความตองการของ
ลูกคา สงผลใหบริษัทฯมีลูกหน้ีการคาเพ่ิมข้ึนจํ านวน 34.70 ลานบาท

สินทรัพยไมหมุนเวียนในป 2544 2545 และ 2546 มีมูลคาเทากับ 26.03 31.87 และ 71.28 ลานบาท ตามลํ าดับ
โดยสินทรัพยไมหมุนเวียนหลักในป 2546 ประกอบดวย อาคารและอุปกรณสุทธิจํ านวน 22.70 ลานบาท เงินฝากท่ีติดภาระ
ค้ํ าประกันจํ านวน 35.68 ลานบาท และเงินวางประกันจํ านวน 6.50 ลานบาท โดยสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนมาก ได
แก เงินฝากที่ติดภาระค้ํ าประกัน โดยบริษัทฯไดวางเงินสดค้ํ าประกันในการขอใชวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท
(L/C T/R) กับธนาคารไทยธนาคาร จํ ากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) และเงินวางประกันกับธนาคาร
ดีบีเอสไทยทนุ จํ ากัด (มหาชน) เพ่ือใชสํ าหรับขอใชวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R)



                                                                                                                บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 59

คุณภาพของสินทรัพย
ลูกหน้ีการคา-สุทธิ
บริษัทฯมีลูกหน้ีการคา-สุทธ ิณ 31 ธันวาคม ป 2544 2545 และ 2546 เทากับ 129.88 32.19 และ 66.90 ลาน

บาท ตามลํ าดับ ในป 2544 บริษัทฯมีลูกหนี้การคาสูงมากเนื่องจากมียอดคางชํ าระจากลูกคารายใหญในเดือนธันวาคม
สวนในป 2545 บริษัทฯมีลูกหน้ีการคา-สุทธิลดลงจากป 2544 มากถึง 97.69 ลานบาท เน่ืองจากในป 2545 บริษัทฯกลับมา
มีลูกหนี้ ในระดับปกติ ไมมียอดลูกหน้ีคางชํ าระเชนป 2544 ในขณะท่ีป 2546 บริษัทฯเร่ิมกลับมาทํ าการตลาดไดเปนปกติ
จึงทํ าใหยอดลูกหน้ีการคา-สุทธิเพ่ิมข้ึนจากป 2545 จํ านวน 34.71ลานบาท สอดคลองกับยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน

บริษัทฯมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียในป 2544 2545 และ 2546 ประมาณ 43 82 และ 28 วัน ตามลํ าดับ หากในป 
2544 บริษัทฯไมนํ าลูกหน้ีชวงปลายปรายหน่ึงจํ านวน 80.64 ลานบาท มาคํ านวณ จะท ําใหบริษัทฯมีระยะเวลาเก็บหน้ี
เฉล่ียในป 2544 2545 ประมาณ 35 และ 17 วัน ตามลํ าดับ ซ่ึงอยูในระดับปกติ โดยบริษัทฯมีสัดสวนของลูกคาที่บริษัทฯให
สินเชื่อประมาณรอยละ 93 และมีนโยบายการใหเครดิตในการชํ าระเงินกับลูกคาเปนเวลาประมาณ 30-45 วัน ข้ึนกับฐานะ
การเงินและและระยะเวลาในการติดตอทํ าธุรกิจระหวางลูกคากับบริษัทฯ แตจากการคํ านวณขางตน บริษัทฯมีระยะเวลา
เก็บหน้ีเฉลี่ยในป 2545 นานกวานโยบายที่บริษัทฯตั้งไว เน่ืองจากบริษัทฯมียอดคางชํ าระจากลูกคารายใหญในเดือน
ธันวาคม 2544 ตามที่ไดกลาวไว    ขางตน และป 2546 บริษัทฯมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียอยูในระดับท่ีบริษัทฯต้ังเปาหมาย
ไว

ในป 2544 บริษัทฯไมมีการตั้งสํ ารองหน้ีสูญเน่ืองจากลูกหน้ีท้ังหมดอยูในระยะเวลากํ าหนดชํ าระ สวนในป 2545 
บริษัทฯมีการตั้งสํ ารองหน้ีสงสัยจะสูญจํ านวน 0.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.22 ของรายไดจากการขาย และในป 2546 
บริษัทฯยังไมมีการตั้งสํ ารองหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมเน่ืองจากลูกคาทั้งหมดยังอยูในระยะเวลากํ าหนดชํ าระท้ังหมด ยกเวนลูก
คาที่ตั้งสํ ารองหนี้สงสัยจะสูญในป 2545 บริษัทฯเดียวเทาน้ัน ซ่ึงบริษัทฯคาดวาจะไมสามารถเรียกเก็บหน้ีไดและจะตองตัด
เปนหน้ีสูญในป 2547 ตอไป

บริษัทฯมีหน้ีเสียจํ านวนนอยมากเน่ืองจากบริษัทฯทํ าการตรวจสอบฐานะการเงินของลูกคากอนใหสินเชื่ออยาง
ละเอียดและใหสินเชื่อกับบริษัทฯที่เคยทํ าการคาจนบริษัทฯมีความเชื่อถือแลวเทาน้ัน และขอสํ าคัญอีกประการหน่ึง คือ 
ถานหินเปรียบเสมือนสินคาทางดานสาธารณูปโภค เชนเดียวกับน้ํ าและไฟฟาท่ีมีความจํ าเปนมากในกระบวนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรม ดังน้ันลูกคาจึงมีความจํ าเปนที่จะตองจายชํ าระหน้ีใหกับบริษัทฯกอนสินคาประเภทอ่ืนๆ บริษัทฯมี
นโยบายในการต้ังสํ ารองหน้ีสงสัยจะสูญ คือ ลูกคาท่ีบริษัทฯคาดวาจะเรียกเก็บไมไดและมียอดคางชํ าระมากกวา 12 เดือน
ข้ึนไป  โดยมีรายละเอียดของอายุลูกหน้ีในป 2545 และ 2546 แสดงดังตาราง

31 ธันวาคม 2545 31 ธันวาคม 2546รายละเอียดลูกหนี้
จํ านวนเงิน (บาท) จํ านวนเงิน (บาท)

ไมเกิน 1 เดือน 11,661,886.02 62,227,968.20
มากกวา 1 เดือน ถึง 3 เดือน 20,530,507.99 4,667,634.74
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน - -
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน - -
มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 801,387.16 801,387.16
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 801,387.16 801,387.16
ลูกหน้ีการคา-สุทธิ 32,192,394.01 66,895,602.94
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สินคาคงเหลือ-สุทธิ
บริษัทฯมีสินคาคงเหลือ-สุทธ ิณ สิ้นป 2544 2545 และ 2546 เทากับ 62.64 36.83 และ 37.96 ลานบาท ตาม

ลํ าดับ บริษัทฯมีระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียในป 2544 2545 และ 2546 ประมาณ 31 64 และ 27 วัน ตามลํ าดับ โดยบริษัทฯ
มีนโยบายการเก็บสินคาคงคลังประมาณ 30 วัน เน่ืองจากบริษัทฯมีการนํ าเขาถานหินทุกเดือน และจากประสบการณของ
บริษัทฯ พบวาระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯมีความม่ันใจในการสงถานหินใหกับลูกคาไดตลอดและไมเคยมีปญหาในการสง
สินคาใหลูกคาไมทันหรือขาดการสงสินคา จากการคํ านวณอัตราสวนขางตน บริษัทฯมีระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียในป 2546
ไดตามเปาหมายท่ีวางไว

ตั้งแตป 2542-2544 บริษัทฯมียอดการต้ังสํ ารองคาสินคาเส่ือมสภาพรวมจํ านวน 6.72 ลานบาท โดยบริษัทฯมี
ความจํ าเปนในการตั้งสํ ารองสินคา เน่ืองจากการขนสงถานหินจะมีเศษถานหินฟุงปลิวและตกหลนระหวางทาง และพ้ืนท่ี
คลังสินคาของบริษัทฯน้ันเปนพ้ืนดินไมแนน เม่ือกองถานหินเปนจํ านวนมากทํ าใหเกิดการยุบตัวของพ้ืนท่ี ถานหินท่ีกองอยู
จึงจมลึกลงไปในดินไมสามารถนํ ามาขายได ซึ่งเปนยอดสะสมมาตั้งแตบริษัทฯกอตั้งมา โดยในป 2545 บริษัทฯไดวาจางผู
เชี่ยวชาญเฉพาะดานในการวัดปริมาณถานหิน บริษัทฯพบวาสินคาคงเหลือมีมูลคานอยกวามูลคาตามบัญชีท่ีบริษัทฯ
บันทึกไวจํ านวน 11.68 ลานบาท ทํ าใหบริษัทฯบันทึกต้ังสํ ารองคาสินคาเสื่อมสภาพเพิ่มเติมอีก 4.96 ลานบาท

บริษัทฯคาดวาจะไมมีรายการขาดทุนจากสินคาซ่ึงเปนรายการพิเศษ เชนในป 2545 อีกเน่ืองจากในป 2546 
บริษัทฯมีนโยบายในการตั้งสํ ารองสินคาเสื่อมสภาพรอยละ 1 ของสินคาที่จัดสงมา โดยการต้ังสํ ารองน้ีเสมือนเปนคาเผ่ือใน
การที่ถานหินจะฟุงไปตามสายลมหรือมีการตกหลนจากการขนสงหรือมีสาเหตุจากการจัดกองถานหินดังที่กลาวขางตน 
และเมื่อสิ้นงวดบัญชีบริษัทฯจะทํ าการตรวจสอบปริมาณถานหินท่ีมีอยูโดยจางผูเช่ียวชาญทางดานน้ีโดยเฉพาะ คือ บริษัท 
Associated Marine Surveyors (Thailand) Ltd. เพ่ือนํ าไปเปรียบเทียบกับยอดที่ตั้งสํ ารองไวและปรับตนทุนขายเพ่ือใหได
คาตนทุนขายที่ถูกตองมากขึ้น และบริษัทฯมีนโยบายที่จะปรับตนทุนขายตามวิธีตามที่กลาวขางตนเปนรายไตรมาสจาก
เดิมที่เปนรายป โดยเร่ิมต้ังแตไตรมาส 1 ป 2547 เปนตนไป เพ่ือใหตนทุนขายของบริษัทฯมีความสม่ํ าเสมอ ไมผันผวนข้ึน
ลงมากจากผลกระทบในการปรับตนทุนขายขางตน

สภาพคลอง
กระแสเงินสดจากการดํ าเนินงาน
ในป 2544 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดํ าเนินงานเทากับ –43.07 ลานบาท ในขณะท่ีบริษัทฯมีกํ าไรสุทธิ 

36.21 ลานบาท บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานติดลบเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคาเทากับ 102.89 
ลานบาท และมีการเพ่ิมข้ึนของสินคาคงคลัง 35.73 ลานบาท ในขณะเดียวกัน บริษัทฯไดรับกระแสเงินสดจากการเพ่ิมข้ึน
ของกํ าไรจากการดํ าเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดํ าเนินงานเทากับ 48.78 ลานบาท และเจาหน้ี
การคาบริษัทท่ีเก่ียวของกันลดลง 49.28 ลานบาท

ในป 2545 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดํ าเนินงานมีคา 102.44 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯมี
กํ าไรจากการดํ าเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดํ าเนินงานเทากับ 20.73 ลานบาท มีลูกหน้ีการคาลด
ลง 96.88 ลานบาท และสินคาคงคลังลดลง 14.14 ลานบาท ในขณะทีบ่ริษัทฯมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมดํ าเนินงาน
คือ เจาหน้ีการคาบริษัทท่ีเก่ียวของกันลดลง 22.39 ลานบาท

ในป 2546 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดํ าเนินงานสุทธิเทากับ –32.12 ลานบาท ในขณะที่บริษัทฯมี
กํ าไรสุทธิ 47.62 ลานบาท บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานติดลบเน่ืองจากบริษัทฯมีกํ าไรจากการดํ าเนินงาน
กอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดํ าเนินงานเทากับ 52.35 ลานบาท ในขณะท่ีบริษัทฯมีกระแสเงินสดใชไปในกิจ
กรรมดํ าเนินงาน คือ การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคาเทากับ 34.70 ลานบาท เงินวางหลักประกันเพ่ิมข้ึน 6.50 ลานบาท และ
เจาหน้ีการคาบริษัทท่ีเก่ียวของกันลดลง 48.54 ลานบาท
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กระแสเงินสดจากการลงทุน
ในป 2544 บริษัทฯมีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิเทากับ 2.42 ลานบาท โดยมีรายการหลัก คือ

การซ้ือสินทรัพยถาวรเพ่ิมขึ้น 7.71 ลานบาท และเงินฝากท่ีติดภาระค้ํ าประกันลดลง 9.93 ลานบาท ในป 2545 บริษัทมี
กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิเทากับ 12.40 ลานบาท โดยมีรายการหลัก คือ การซ้ือสินทรัพยถาวรเพ่ิมข้ึน
15.94 ลานบาท และเงินฝากท่ีติดภาระค้ํ าประกันลดลง 3.55 ลานบาท และในป 2546 บริษัทฯมีกระแสเงินสดใชไปในกิจ
กรรมลงทุนสุทธิเทากับ 36.36 ลานบาท โดยมีรายการหลัก คือ การซ้ือสินทรัพยถาวรเพ่ิมข้ึน 5.30 ลานบาท และเงินฝากท่ี
ติดภาระคํ ้าประกันเพ่ิมข้ึน 35.35 ลานบาท

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ในป 2544 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 34.92 ลานบาท โดยบริษัทฯมีเงินเบิกเกิน

บัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 42.66 ลานบาท และจายชํ าระเงินกูระยะยาว 6.35 ลานบาท สวนป
2545 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 83.37 ลานบาท โดยบริษัทฯมีเงินเบกิบัญชีและเงินกูยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินลดลง 37.51 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการเพ่ิมข้ึน 16.30 ลานบาท และจายชํ าระเงินกู
ระยะยาว 61.45 ลานบาท และในป 2546 บริษัทฯมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 79.81 ลานบาท โดย
บริษัทฯมีเงินเบิกบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 75.33 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการลด
ลง 17.50 ลานบาท และไดรับเงินคาหุนเพ่ิมทุน 25.50 ลานบาท

อัตราสวนสภาพคลอง
ในป 2544 2545 และ 2546 บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.50 1.12 และ 1.37 เทา ตามลํ าดับ และมี

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 1.03 0.63 และ 0.94 เทา ตามลํ าดับ โดยวงจรเงินสดของบริษัทฯในป 2544 2545 และ
2546 มีคาประมาณ 36 65 และ 37 วัน ตามลํ าดับ โดยในป 2546 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 28 วัน และมีระยะเวลา
ขายสินคาเฉล่ีย 27 วัน ในขณะท่ีมีระยะเวลาชํ าระหน้ี 18 วัน

ธุรกิจของบริษัทฯมีความตองการเงินทุนหมุนเวียนสูง เน่ืองจากบริษัทฯตองจายคาระวางเรือและคาถานหินเปน
จํ านวนมากในการนํ าเขาแตละคร้ัง การเก็บสินคาท่ีคลังสินคา และการใหเครดิตกับลูกคาอีกประมาณ 30 วัน นอกจากน้ี
บริษัทฯไมมีกระแสเงินสดรับในการดํ าเนินงานจากเจาหน้ีการคาท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษัทฯไดทํ าการซ้ือสินคาผานทาง
ธนาคารพาณิชยแทนบริษัทอินโด-เคมไทย จํ ากัด ทํ าใหบริษัทฯไดรับกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินแทน สงผลใหในป
2546 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานติดลบ โดยบริษัทฯมีวงเงิน L/C T/R 120 วัน ซ่ึงมีระยะเวลาการจายเงิน
ชํ าระคาสินคาที่สอดคลองกับการรับเงินจากลูกคา บริษัทฯจึงมีสภาพคลองท่ีเพียงพอในการดํ าเนินธุรกิจตามปกติ อยางไร
ก็ตาม บริษัทฯกํ าลังอยูระหวางการขายหุนเพ่ิมทุนใหกับประชาชน สงผลใหบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน ดังน้ันจะทํ าให
บริษัทฯมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนลดลงเปนอยางมากในอนาคต สงผลใหบริษัทฯมีความสามารถในการกูยืมเพ่ือเพ่ิมสภาพ
คลองเพ่ิมเติมเพ่ือใชในการขยายธุรกิจไดตอไป

แหลงที่มาของเงินทุน
(1)! หน้ีสิน
บริษัทฯมีหน้ีสินระยะสั้น คือ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันกับสถาบันการเงิน ในป 2545 และ 2546 เทา

กับ 5.16 และ 76.22 ลานบาท ตามลํ าดับ โดยในป 2546 บริษัทฯมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันกับสถาบันการ
เงินเพ่ิมข้ึนมากเน่ืองจากบริษัทฯมีนโยบายในการไมพ่ึงพิงบริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด อีกตอไป ทํ าใหยอดเจาหน้ีการคา
บริษัทท่ีเก่ียวของกันไดเปล่ียนเปนหน้ีวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) กับธนาคารพาณิชยท้ังหมด
ประกอบกับบริษัทฯมียอดขายเพ่ิมขึ้นในป 2546 เปนอยางมาก ทํ าใหบริษัทฯมียอดหน้ีในวงเงินน้ีสูงข้ึนเชนกัน

สํ าหรับเจาหน้ีการคา ในป 2544 และ 2545 มีมูลคาเทากับ 76.76 และ 48.91 ลานบาท ตามล ําดับ เจาหน้ีการคาท่ี
ลดลงเน่ืองจากยอดขายของบริษัทฯลดลง สวนใหญเปนเจาหน้ีการคาบริษัทท่ีเก่ียวของกัน ในขณะที่ป 2546 บริษัทฯไมมี
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รายการเจาหน้ีการคาเลยเน่ืองจากบริษัทฯไมไดทํ าการซ้ือสินคากับบริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด ตามเหตุผลดังกลาวขาง
ตน

หน้ีสินไมหมุนเวียน ณ สิ้นป 2544 2545 และ 2546 เทากับ 157.76 58.42 และ 54.25 ลานบาท ตามลํ าดับ หน้ีสิน
ไมหมุนเวียนของบริษัทฯมีแนวโนมลดลงมาโดยตลอด โดยหน้ีสินในป 2544 มีคาสูงมากเนื่องจากเปนผลขาดทุนสะสมมา
จากการประกาศคาเงินลอยตัวเมื่อป 2540 ทํ าใหบริษัทฯมีสวนของหน้ีสินระยะยาวเพ่ิมข้ึนทันที 115.92 ลานบาท แตในป
2545 บริษัทฯมีหน้ีสินลดลงเปนอยางมาก เน่ืองจากบริษัทฯทํ าการปรับโครงสรางหน้ีคร้ังท่ี 2 กับธนาคารพาณิชย โดยมี
รายละเอียดของการปรับโครงสรางหน้ีท้ังหมด ดังน้ี

ในเดือนกุมภาพันธ 2543 บริษัทฯเริ่มท ําการปรับโครงสรางหน้ีกับธนาคารศรีนคร จํ ากัด (มหาชน) และธนาคาร
ทหารไทย จํ านวน 105.2 และ 37.91 ลานบาท ตามลํ าดับ เดือนกุมภาพันธ 2544 ทํ าสัญญาปรับโครงสรางหน้ีกับธนาคาร
ไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) จํ านวน 8.92 ลานบาท แตเน่ืองจากในป 2545 บริษัทฯมีการเปล่ียนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
และมีการจํ ากัดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและทรัสตรีซีท (L/C T/R) ทํ าใหบริษัทฯประสบปญหาในการทํ าการตลาดเพ่ิมข้ึน
ทํ าใหบริษัทฯคาดวาจะมีกระแสเงินสดไมเพียงพอในการชํ าระเงินตนและดอกเบ้ียคืนใหกับธนาคารพาณิชยไดตามสัญญาท่ี
ตกลงได ดังน้ันบริษัทฯจึงเร่ิมเจรจาปรับโครงสรางหน้ีคร้ังท่ี 2 กับธนาคารพาณิชยท้ัง 3 แหง โดยเร่ิมจากธนาคารศรีนคร
จํ ากัด (มหาชน) บริษัทฯไดรับการลดยอดเงินตนและลดยอดดอกเบีย้จากเดิม 105.2 ลานบาทเหลือ 62.9 ลานบาท และ
บริษัทฯไดจายชํ าระคืนเงินกูในเดือนตุลาคม 2545 โดยบริษัทฯมีกํ าไรจากการปรับโครงสรางหน้ีจํ านวน 42.3 ลานบาท
ทํ าใหเงินกูระยะยาวลดลงอยางมาก และปจจุบันบริษัทฯไมมีหน้ีสินกับธนาคารศรีนคร จํ ากัด (มหาชน)  อีกตอไป สวนที่
เหลือของเงินกูระยะยาว บริษัทฯมีการปรับโครงสรางหน้ีกับธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน) ในเดือนธันวาคม 2545
และ ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) ในเดือนกุมภาพันธ 2546 โดยมีเงินตนและดอกเบ้ียคงคางท้ังส้ิน 35.98 และ
12.98 ลานบาท ตามลํ าดับ โดยธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน) คิดดอกเบี้ยอัตรา MLR-1% และธนาคารไทยพาณิชย
จํ ากัด (มหาชน) คิดอัตราดอกเบ้ีย MLR โดยมีรายละเอียดการชํ าระเงินคืน ดังน้ี

ธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน)

ชวงเวลา จํ านวนเงินการผอนชํ าระตอเดือน (บาท)
มกราคม 2546 –ธันวาคม 2546 300,000
มกราคม 2547 – ธันวาคม 2547 500,000
มกราคม 2548 – ธันวาคม 2550 800,000

2551 สวนท่ีเหลือท้ังหมด

ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน)

ชวงเวลา จํ านวนเงินการผอนชํ าระตอเดือน (บาท)
ธันวาคม 2545 – ธันวาคม 2546 150,000
มกราคม 2547 – ธันวาคม 2548 200,000
มกราคม 2549 – ธันวาคม 2551 300,000

จากเหตุการณดังกลาวขางตนทํ าใหบริษัทฯมีภาระหน้ีสินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีในป 2545 และ 2546 เปน
จํ านวน 35.98 และ 33.17 ลานบาท ตามลํ าดับ ในขณะท่ีมีเงินกูยืมระยะยาวท้ังส้ินในป 2545 และ 2546 เปนจํ านวน 7.83
และ 11.57 ลานบาท ตามลํ าดับ โดยภาระหน้ีสินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีเปนหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนกับธนาคารทหารไทย
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จํ ากัด (มหาชน) ในขณะที่เงนิกูยืมระยะยาวเปนหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนกับธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากเงินกูท่ี
เกิดขึ้นกับธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) เปนการปรับโครงสรางหน้ีโดยการยืดเวลาการชํ าระหน้ีเทาน้ัน ไมไดเปน
การปรับโครงสรางหน้ีที่ทํ าการลดอัตราดอกเบ้ียเชนเดียวกับธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน)

ในสวนของเงินกูกรรมการ ในป 2544 2545 และ 2546 บริษัทฯมียอดเงินกูเทากับ 18.80 35.10 และ 17.60 ลาน
บาท ตามล ําดับ รายละเอียดอางอิงไดจากหัวขอที่ 11.2 ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผล เร่ืองรายการเงินกูยืมจาก
กรรมการ

 (2)  สวนของผูถือหุน
บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2544 2545 และ 2546 เทากับ –60.05 –15.92 และ 57.21 ลานบาท ตาม

ลํ าดับ โดยบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเรียกชํ าระแลวในป 2544 และ 2545 เทากับ 24.5 ลานบาท และในป 2546 เทากับ 50
ลานบาท บริษัทฯมีขาดทุนสะสมจากอัตราแลกเปล่ียนในชวงวิกฤติเศรษฐกิจตามท่ีไดกลาวไปขางตน ในป 2545 บริษัทฯมี
กํ าไรจากการปรับโครงสรางหน้ีจํ านวน 42.3 ลานบาท สวนในป 2546 บริษัทฯมีกํ าไรจากกิจกรรมปกติสูงถึง 47.62 ลาน
บาท รวมถึงการเพ่ิมทุนอีก 25.50 ลานบาท โดยเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2546 และ 14 สิงหาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผู
ถือหุนคร้ังท่ี 1/2546 และ 2/2546 ตามลํ าดับ ไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 24.50 ลานบาท เปน 50 ลานบาท เพ่ือ
ใชในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม ราคาหุนละ 10 บาท  โดยการเพ่ิมทุนดัง
กลาวจดทะเบียนช ําระแลวเต็มจํ านวนในเดือนตุลาคม 2546 ทํ าให ณ สิ้นป 2546 สวนของผูถือหุนมีคากลับมาเปนบวกอีก
คร้ังหน่ึง และสามารถลางขาดทุนสะสมไดจากผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ

ในเดือนมกราคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 และ 2/2547 ไดมีมติใหบริษัทฯทํ าการแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาท เปน 70 ลานบาท เพ่ือนํ าหุนเพ่ิมทุนจํ านวน 20 ลานหุนเสนอ
ขายใหกับประชาชนทั่วไป โดยเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปน หุนละ 1 บาท

(3)! ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน พบวา ณ สิ้นป 2544 2545 และ 2546 บริษัทฯมีอัตราสวนหน้ี

สินตอสวนของของผูถือหุนเทากับ –5.00 –9.11 และ 2.82 ตามลํ าดับ อัตราสวนน้ีมีคาติดลบในป 2544 และ 2545 เน่ือง
จากสวนของผูถือหุนของบริษัทฯมีคาติดลบ ในขณะท่ีสวนของผูถือหุนในป 2546 กลับมามีคาเปนบวกจากกํ าไรท่ีเพ่ิมข้ึน
และการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจตามทีไ่ดกลาวไวขางตน บริษัทฯเริ่มมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนที่ลดลงและ
เปนการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น และหากบริษัทฯสามารถระดมทุนเพ่ิมไดจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับ
ประชาชนในคร้ังน้ี จะทํ าใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของของผูถือหุนของบริษัทฯลดลงอยางมาก ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึง
โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯท่ีแข็งแกรงข้ึนและมีความสามารถในการชํ าระดอกเบ้ียท่ีดีข้ึนเปนอยางมาก

                     12.2.3 ปจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลตอการดํ าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

(1) บริษัทฯมีเปาหมายท่ีจะมีรายไดเติบโตไมนอยกวารอยละ 10 ตอป โดยบริษัทฯมีโครงการในอนาคต คือ การ
สรางคลังสินคา 2 แหง ไดแก ท่ีจังหวัดสมุทรสาคร และท่ีจังหวัดอยุธยาหรือสระบุรี โดยคลังสินคาท้ัง 2 แหง บริษัทฯตองลง
ทุนซ้ือที่ดิน เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ รวมถึงการกอสรางโกดังแบบปด ซ่ึงมีคาใชจายการลงทุนเปนจํ านวนมาก โดยมีงบ
ประมาณการลงทุนในคลังสินคาที่สมุทรสาครจํ านวน 90 ลานบาท และ ที่อยุธยา/สระบุรีอีกจํ านวน 40 ลานบาท นอกจากน้ี
บริษัทฯยังมีโครงการซ้ือรถบรรทุกทั้งสิ้น 10 คัน เพ่ือลดคาขนสง โดยใชเงินลงทุนประมาณ 26 ลานบาท ดังน้ันสินทรัพย
ทั้งหมดยกเวนที่ดินจะมีการตัดคาเสื่อมราคา ทํ าใหบริษัทฯมีคาใชจายสูงข้ึน  นอกจากน้ี ในการสรางคลังสินคาท่ีจังหวัด
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สมุทรสาคร บริษัทฯไดติดตอขอเงินกูจากสถาบันการเงินเพ่ิมเติมประมาณ 44 ลานบาท ทํ าใหบริษัทฯมีภาระดอกเบ้ียจาย
เพ่ิมเติมดวย

(2) ปจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 70 ลานบาท โดยเปนทุนท่ีเรียกชํ าระแลว 50 ลานบาท มูลคาท่ีตราไว
เทากับ 1 บาท ภายหลังจากท่ีบริษัทฯไดทํ าการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับประชาชนจํ านวน 20 ลานหุนแลว จะท ํา
ใหบริษัทฯมีทุนที่เรียกชํ าระแลวเปนจํ านวน 70 ลานบาท และมีจํ านวนหุนท้ังส้ิน 70 ลานหุน จากงบกํ าไรขาดทุนในป 2546
บริษัทฯมีกํ าไรสุทธิเทากับ 47.62 ลานบาท และมีกํ าไรเทากับ 1.57 บาทตอหุน (คํ านวณโดยใชหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ํ า
หนัก) แตถาใชหุนสามัญทั้งจํ านวน (Fully Diluted) ในการคิดกํ าไรตอหุน บริษัทฯจะมีกํ าไรเทากับ 0.68 บาทตอหุน

(3) หลังจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยใหมแลว บริษัทฯจะมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนลดลงอยางมาก โดย
บริษัทฯคาดวาจะลดลงจากสิ้นป 2546 ซ่ึงมีอัตราสวนเทากับ 2.85 เทา ลดลงเหลือประมาณ 1 เทา สะทอนถึงฐานะการเงิน
ของบริษัทฯท่ีแข็งแกรงข้ึน
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13.  ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

- ไมมี-
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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสํ าคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย : บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : หุนสามัญเพ่ิมทุนบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)
จํ านวนหุนออกใหมที่เสนอขาย : จํ านวน 20,000,000 หุน (หุนออกใหมที่เสนอขายคิดเปน

รอยละ  28.57 ของจํ านวนหุนท่ีชํ าระแลวท้ังหมดภายหลังการ
เสนอขายในคร้ังน้ี)

มูลคาท่ีตราไวหุนละ : 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ : 7.95 บาท
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 159 ลานบาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เปนการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส 

(มหาชน) จํ านวน 20,000,000 หุน ในราคาหุนละ 7.95 บาท โดยเสนอขายผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ซ่ึงมีสัดสวน
ในการเสนอขายหุนดังน้ี

เสนอขายตอบุคคลท่ัวไป :  10,000,000 หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณ :  2,000,000 หุน
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน :  8,000,000 หุน

อน่ึง บริษัทฯมิไดจัดสรรใหประชาชนทั่วไป เน่ืองจากจํ านวนหุนท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีมีจํ านวนจํ ากัด ไมเพียง
พอตอการเสนอขายตอประชาชนท่ัวไปในวงกวาง อยางไรก็ดี บริษัทฯไดจัดใหมีผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยจํ านวน 6 ราย
ซ่ึงสามารถจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูลงทุนรายยอยไดในระดับหน่ึง

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคลทัว่ไป ท่ีจองซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

ผูมีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งท ําคุณประโยชน ใหคํ าแนะนํ า หรือใหความชวยเหลือ
ไมวาโดยตรงหรือโดยออมตอ บริษัท  ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน) รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ อดีตผู
บริหาร ที่ปรึกษา ลูกคาคูสัญญา เจาหน้ี หรือบริษัทคูคาท่ีติดตออยู เคยติดตอ หรือกํ าลังจะติดตอในอนาคต เปนตน 
ซ่ึงจะจองซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ที่ กจ. 44/2543 ซ่ึงจะจองซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของ บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด (มหาชน) ท่ีเสนอขายจํ านวน 20,000,000 หุน ในคร้ัง

น้ี มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัทฯทุกประการ
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1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน) มีความประสงคท่ีจะเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชา

ชนท่ัวไปในคร้ังน้ีกอนท่ีจะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยใหม")
ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเส่ียงท่ีอาจจะไมไดรับอนุญาตจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยใหม") ทั้งน้ีบริษัทฯ ไดย่ืนคํ าขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยแลวเมื่อวันที่  2 มีนาคม 2547 และบริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทาง
การเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯเปนอยางดีแลวเห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22
มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) และขอ 35 เร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอยและการแตงต้ังนาย
ทะเบยีนหลักทรัพยของบริษัทฯ

2. ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน) สามารถโอนไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํ ากัด อยางไรก็
ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทฯ จะกระทํ ามิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทํ าใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลท่ี
ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํ านวนเกินกวารอยละ 49 ของจํ านวนหุนท่ีจํ าหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ

3.! ที่มาของการกํ าหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกํ าหนดราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯในคร้ังน้ี ใชวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถอางอิงได 
(Market Comparable) โดยใชคาราคาตอกํ าไรตอหุน (Price/ Earnings Ratio) เทากับ 10.40 เทา ซ่ึงเปนสวนลดจาก
คาเฉล่ีย Price/ Earnings Ratio ของราคาหลักทรัพยในหมวดพลังงานในชวงเดือนมกราคม - มีนาคม 2547 ซึ่งมีคา
เทากับ 12.44 โดยชวงของ Price/ Earnings Ratio ที่ใชกํ าหนดราคามีสวนลดเทากับรอยละ 16.43
บริษัทฯคํ านวณคากํ าไรตอหุนโดยใชผลรวมกํ าไรสุทธิของไตรมาส 2, 3 และ 4 ป 2546 บวกกับกํ าไรสุทธิของ

ไตรมาส 1 ป 2547 หารดวยจํ านวนหุนสามัญท้ังหมด 70,000,000 หุน (Fully Diluted)

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-! ไมมี –

5. การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนคร้ังน้ี เสนอขายโดยผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ชั้น 9, 23-25, และ45
เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : (02) 231-1111 โทรสาร : (02) 267-8289
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5.2.2 ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด
48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น5 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : (02) 633-6999 โทรสาร : (02) 633-6500

บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากัด
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14,18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : (02) 217-8888 โทรสาร : (02) 216-9261

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซาจํ ากัด
48/22-23 ช้ัน12A และ 48/45-46 ชั้น 20 อาคารทิสโกทาวเวอร ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : (02) 638-0300 โทรสาร : (02) 638-0301

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน)
ชั้น 15-17 อาคารลิเบอรต้ี สแควร เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : (02) 695-5000 โทรสาร : (02) 631-1708

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํ ากัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : (02) 231-3777 โทรสาร : (02) 231-3797

5.3 เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายให ผูจัดการการจัดจํ าหนายและ
รับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดํ าเนินการจัด
จํ าหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซ่ึงจะเสนอขายตอประชาชนท่ัวไปจํ านวน 20,000,000 หุนตามจํ านวนและ
ราคาท่ีปรากฎในขอ 1 โดยมีขอตกลงยอมรับประกันการจํ าหนายหุนประเภทรับประกันผลการจํ าหนายอยางแนนอน
(Firm Underwriting) ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนายหุน
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจํ าหนายและรับ

ประกันการจํ าหนายใหแก ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 เปนจํ านวนเงินรวมท้ังส้ิน 4,770,000 บาท โดยชํ าระภายใน 7 วันทํ าการ นับแตวัน
ปดการเสนอขาย

จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับทั้งสิ้น
หุนจํ านวน 20,000,000 หุน ในราคาหุนละ 7.95 บาท 159,000,000 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย 4,770,000 บาท
จํ านวนเงนิคาหุนท่ีบริษัทฯจะไดรับ 154,230,000 บาท
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จํ านวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯจะไดรับตอหุน 7.71 บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย*
คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 127,200 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 50,000 บาท
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพ่ิมทุน 20,000 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 4,770,000 บาท
คาพิมพหนังสือช้ีชวนและเอกสารตาง ๆ 120,000 บาท
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ นํ าเสนอขอมูลตอนักลงทุน 700,000 บาท
คาใชจายอ่ืน ๆ (โดยประมาณ) 1,000,000 บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 6,837,200 บาท
หมายเหตุ : * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สํ าหรับบุคคลท่ัวไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนไดที่สํ านักงานและสาขาของผูจัดการการ

จัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตวัน
ที่ 6 7 และ 8 กรกฎาคม 2547 เวลา 9.00 น ถึงเวลา 16.00 น.

สํ าหรับผูมีอุปการคุณและนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนาย

และรับประกันการจํ าหนาย  ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตวันท่ี 6 7 และ 8 กรกฎาคม 2547 เวลา 9.00 น ถึงเวลา 
16.00 น.

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด (มหาชน) ในคร้ังน้ีใหแกประชาชนท่ัว

ไป โดยผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะไมจัดสรร
หุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ บริษัทในเครือของบริษัทตนเอง ตลอดจนผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ บริษัทในเครือของ บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน) รวมถึงผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวท้ัง
หมด เวนแตเปนการจัดสรรหุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูจองซ้ือหุนท้ังหมด

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในคร้ังน้ีโดยแบงออกเปน 3 
สวน คือ (1) บุคคลทัว่ไป 10,000,000  หุน (2) ผูมีอุปการคุณ 2,000,000 หุน (3) นักลงทุนสถาบัน 8,000,000 หุน ทั้ง
นี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย จะเปนไปตามท่ีกํ าหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ

อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํ านวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อท ําใหการจองซ้ือหุนคร้ังน้ีประสบความสํ าเร็จใน
การขายสูงสุด

การจัดสรรหุนในคร้ังน้ีใหเปนไปตามขอบังคับ เร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอยของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยใหม")
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การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ

จํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยจะทํ าการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํ านวนมากนอยเทา
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ใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซ้ือหุนของผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไปครบตาม
จํ านวนที่กํ าหนดแลว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุน กอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซ้ือ

!"B"= CDEF123G00-6HA.7KLHMF)IJ./0>IN
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส 

จํ ากัด (มหาชน) โดยจะทํ าการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํ านวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนให
แกบคุคลใดก็ได
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การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ

จํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยจะทํ าการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํ านวนมากนอยเทา
ใดก็ได   หรือจะปฏิ เสธการจัดสรรหุ นให แก บุคคลใดก็ได   และหากยอดการจอง ซ้ือหุ นของผู จองซ้ือ  
นักลงทุนสถาบันครบตามจํ านวนที่กํ าหนดแลว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนาย
และรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุน กอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซ้ือ

5.7 วัน วิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีประเภทออมทรัพยเพ่ือรับเงินคาจองซื้อหุนใน

คร้ังน้ีไวกับ ธนาคารไทยธนาคาร จํ ากัด (มหาชน) สาขายอยจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ีเพลส!โดยใชชื่อบัญชีวา “บัญชีเพื่อการ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส” บัญชีเลขที่ 054-2-02214-4

โดยมีรายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซ้ือหุนดังน้ี
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ผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังน้ี
(1) ผูจองซ้ือจะตองจองซ้ือหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน  

ผูจองซ้ือตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือส ําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจํ าตัว
ประชาชน หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (ส ําหรับชาวตางชาติ) ส ําเนาหนังสือรับรองบริษัท (ส ําหรับนิติบุคคล) เอกสาร
ทุกอยางลงนามรับรองส ําเนาถูกตอง

(2) ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือไดที่สํ านักงาน และสาขาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 โดยระยะเวลาการจองซ้ือต้ังแตเวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 6 7 และ 8 กรกฎาคม 2547

(3) ผูจองซ้ือตองชํ าระเงินคาจองซ้ือเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ ณ วันจองซ้ือ ดังน้ี
(3.1)! หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 6  กรกฎาคม 2547 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือเต็ม

จํ านวนที่จองซ้ือ โดยช ําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 6  กรกฎาคม 
2547

(3.2)! หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 7  กรกฎาคม 2547  ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือ
เต็มจํ านวนที่จองซ้ือ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 7  กรกฎาคม 
2547
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(3.3)! หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 8  กรกฎาคม 2547  ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือ
เต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสดเทาน้ัน

ทั้งนี้ การชํ าระเงินคาจองซ้ือเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผูจัด
การการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือ ผู จัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยบุคคล 
ดังกลาวขางตน จะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดซ้ือรวมในสวนของตนเขา “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บมจ. ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส”

(4) ผูจองซ้ือจะตองนํ าใบจองซ้ือตามขอ 5.7.1 (1) พรอมเงินคาจองซ้ือตามขอ 5.7.1 (3)  
สงไปยังผู จัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย  
ตามสถานที่ท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่  6 7 และ 8  กรกฎาคม 2547

(5) ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํ านงในการจองซ้ือ และไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.1 (4) แลว จะขอ 
ยกเลิกการจองซ้ือและขอเงินคืนไมได ท้ังน้ีผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและ
รับประกันการจํ าหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1) – (4)

!"P"= KLH1)&Q'R)J0S%T:KLHMF)IJ./0>INA9S*2.9&:I*GO/@2*
ผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการคุณจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังน้ี
(1) ผูจองซ้ือจะตองจองซ้ือหุนข้ันต่ํ าจํ านวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน

ผูจองซ้ือตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือและประทับ
ตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือส ําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจํ าตัวประชา
ชน หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (ส ําหรับชาวตางชาติ) ส ําเนาหนังสือรับรองบริษัท (ส ําหรับนิติบุคคล) เอกสารทุกอยาง
ลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

(2) ผู จองซ้ือสามารถจองซ้ือไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยระยะเวลาการจองซ้ือต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 6 7 และ
8  กรกฎาคม 2547 (3)
ผูจองซ้ือตองชํ าระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ ณ วันจองซ้ือ ดังน้ี

(3.1)! หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 6  กรกฎาคม 2547 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือคร้ัง
เดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา
“เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 6  กรกฎาคม
2547

(3.2)! หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 7  กรกฎาคม 2547  ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือ
คร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ี
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 7 กรกฎาคม
2547

(3.3)! หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 8  กรกฎาคม 2547  ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือ
คร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยชํ าระเปนเงินสดเทาน้ัน

ทั้งนี้ การชํ าระเงินคาจองซ้ือเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผูจัด
การการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดซ้ือรวมใน
สวนของตนเขา “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส”

(4) ผูจองซ้ือจะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.2 (3) สงไปยัง
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามสถานท่ีท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 6 7 และ 8  กรกฎาคม 2547
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(5) ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํ านงในการจองซ้ือ และไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.2 (4) แลว จะขอยกเลิก
การจองซ้ือและขอเงินคืนไมได ทั้งน้ีผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจํ าหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (1) – (4)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

!"U"$ KLH1)&Q'R)J0S%T:@I>>9:2(C+J
ในกรณีที่มีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํ านวนหุนที่เสนอขายสํ าหรับผูจองซ้ือประเภทบุคคลทั่วไป  

ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2

!"U"= KLH1)&Q'R)J0S%T:KLHMF)IJ./0>IN
ในกรณีที่มีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขายสํ าหรับผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการคุณ ให

อยูในดุลยพินิจของผูบริหาร บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด (มหาชน)
!"U"# KLH1)&Q'R)J0S%T:*2.9&:I*GO/@2*

ในกรณีที่มีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํ านวนหุนที่เสนอขายสํ าหรับผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนสถาบัน 
ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
!"V"$ CDEF./0>'*%&D*>7/1)&Q'R)-6HA.7KLH1)&Q'R)6IH*J0S%T:@I>>9:2(C+JMF0/89S%)F8332&?7)+J*FR

(1) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทบุคคลท่ัวไปไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย รายที่เปนผูรับจองซ้ือหุนจากผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนน้ัน จะท ําการคืน
เงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีจองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ ให
แกผูจองซ้ือหุนรายยอยท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือหุนตามช่ือท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ทั้งนี้ 
ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซ้ือหุนจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกํ าหนดเวลา 14 วัน
ดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับคืนเงินคาจองซ้ือหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ 
หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือ
โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(2) ในกรณีที่ผู จองซ้ือหุนประเภทบุคคลทั่วไปไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนที่ 
จองซ้ือ ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจํ าหนายรายที่เปนผูรับจองซ้ือหุนจากผูจองซ้ือหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตาม
จํ านวนหุนที่จองซ้ือ จะท ําการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีจองผานตนเองในสวนท่ีไม
ไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซ้ือหุนรายยอยท่ีไมไดรับ
การจัดสรรหุนครบตามจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือหุน
ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ
ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคา
จองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจอง
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ซ้ือ ผูจองซ้ือหุนจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจอง
ซ้ือหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซ้ือ
หุนไดรับคืนเงินคาจองซ้ือหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคา
จองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจอง
ซ้ือไดรับคืนเงนิคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสีย
หายใด ๆ อีกตอไป

(3)! ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทบุคคลท่ัวไปไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากการถูกตัด
สิทธิการจองซ้ือเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือหุนได ผูจัดการ
การจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะ
คืนเช็คคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากการถูกตัดสิทธิ
การจองซ้ือเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือหุนได โดยผูจองซ้ือ
ตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผู
จัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวัน
ส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน

!"V"= CDEF./0>'*%&D*>7/1)&Q'R)-6HA.7KLH1)&Q'R)6IH*J0S%T:KLHMF)IJ./0>INA9S*2.9&:I*GO/@2*MF0/89S%)F83
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(1) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทผูมีอุปการคุณและนักลงทุนสถาบันไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย เปนผูรับจองซ้ือหุนจากผูจองซ้ือหุนท่ีไม
ไดรับการจัดสรรหุนน้ัน จะท ําการคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีจองผานตนเอง โดย
ไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนท่ี
จองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือหุนตามช่ือท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ และ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซ้ือหุน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนได
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซ้ือหุนจะไดรับดอกเบ้ีย
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรร นับ
จากวันที่พนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับคืนเงินคาจองซ้ือหุนแลว
อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือ
แลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(2) ในกรณีที่ผูจองซ้ือหุนประเภทผูมีอุปการคุณและนักลงทุนสถาบันไดรับการจัดสรรหุนไมครบ
ตามจํ านวนหุนที่จองซ้ือ ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย เปนผูรับจองซ้ือ
หุนจากผูจองซ้ือหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนท่ีจองซ้ือ จะท ําการคืนเงินคา
จองซ้ือใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีจองผานตนเองในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบ้ียหรือคา
เสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ
หุน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14
วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซ้ือหุนจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5
ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกํ าหนด
เวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับคืนเงินคาจองซ้ือหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาใน
กรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุใน
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ใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือ
จะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(3) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทผูมีอุปการคุณและนักลงทุนสถาบันไมไดรับการจัดสรรหุน อัน
เน่ืองมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซ้ือเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคา
จองซ้ือหุนได ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะคืนเช็คคาจองซ้ือหุนให
แกผูจองซ้ือหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซ้ือเพราะไม
สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือหุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็ค
ดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจํ าหนาย ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลา
การจองซ้ือหุน

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด  โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

("ตลาดหลักทรัพยใหม") ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนท่ีจองซ้ือในการเสนอขายคร้ังน้ีไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซ้ือสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซ้ือขาย
แบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ท้ังน้ีเพ่ือใหผูจองซ้ือสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
("ตลาดหลักทรัพยใหม") ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มท ําการซ้ือขายไดในตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยใหม") ซ่ึงแตกตางกับกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุน ซ่ึงผูจองซ้ือจะ
ไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพย("ตลาดหลักทรัพยใหม") จนกวาจะไดรับใบหุน

ดังน้ันในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแกประชาชนทั่วไปในคร้ังน้ี ผูจองซ้ือสามารถเลือกใหบริษัทฯ 
ดํ าเนินการในกรณีหน่ึงในสามกรณี ดังตอไปน้ีคือ

5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในช่ือของผูจองซ้ือ บริษัทฯ จะสงมอบใบ
หุนตามจํ านวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซ้ือหุน ในกรณีน้ีผูจองซ้ือจะไมสามารถขายหุนท่ีไดรับ
การจัดสรรในตลาหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซ่ึงอาจจะไดรับภายหลังจากท่ีหุนของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขา
ทํ าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยใหม")

5.10.2 ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซ้ือหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซ่ึงผูจองซ้ือมี
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยู กรณีน้ีบริษัทฯ จะดํ าเนินการนํ าหุนท่ีไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพ่ือผูฝาก” และ บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดบัญชี
จํ านวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยน้ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีผู
จองซ้ือฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือ ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับ
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทํ าการซ้ือขายไดในตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยใหม")

ในกรณีท่ีผูจองซ้ือเลือกใหบริษัทฯ ดํ าเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชี
ซ้ือขายหลักทรัพยที่ผูจองซ้ือประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ันแลว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิที่จะดํ าเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซ้ือตามขอ 5.10.1 แทน

5.10.3 ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคท่ีจะฝากหุนของตนเองไวในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย โดยผานบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (Scripless System) กลาวคือ
ผูจองซ้ือหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีน้ีบริษัทจะดํ าเนินการ
นํ าหุนที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด” และบริษัทศูนยรับฝากหลัก
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ทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดจํ านวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของผูจองซ้ือหุน และออกหลักฐานการ
ฝากใหแกผูจองซ้ือภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซ้ือหุน ในกรณีท่ีผูท่ีไดรับการจัดสรรสามารถขายหุนสามัญท่ี
ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯได ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯทํ าการซ้ือขายไดในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยใหม”)



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 4 หนา 1

สวนที่ 4
การรับรองความถูกตองของขอมูล

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับน้ีแลว และดวยความ
ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูด ํารงตํ าแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูล
ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทํ าใหผูอ่ืนสํ าคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสํ าคัญ นอกจากน้ี 
ขาพเจาขอรับรองวา

(1)! งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบเปนสวนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสํ าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการ
ดํ าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแลว

(2)! ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพ่ือใหแนใจวา บริษัท
ไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระส ําคัญทั้งของบริษัทอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุม
ดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว

(3)! ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ
วันที่  21 กุมภาพันธ 2547 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุม
ถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่ส ําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทํ าที่มิ
ชอบที่อาจมผีลกระทบตอการจัดทํ ารายงานทางการเงินของบริษัท

ในการน้ีเพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองท่ีเปนชุดเดียว
กัน  ขาพเจาไดมอบหมายให นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย  หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือชื่อของนายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตอง
ของขอมูลไว ”

ชื่อ-นามสกุล ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ ประธานกรรมการบริหาร นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ

นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร กรรมการบริหาร นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร

นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการบริหาร นายชัยวัฒน เครือชะเอม

นางสาวบุศรา ธงทองทพิย ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี นางสาวบุศรา ธงทองทพิย

ผูรับมอบอ ํานาจ

นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ ประธานกรรมการบริหาร นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 4 หนา 2

การรับรองความถูกตองของขอมูล

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับน้ีแลว และดวย
ความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทํ าให
ผูอื่นสํ าคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสํ าคัญ

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุด
เดียวกัน  ขาพเจาไดมอบหมายใหนายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ เปนผูลงลายมือชื่อกํ ากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ กํ ากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว ”

          ชื่อ-นามสกุล ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการ นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร

นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการ นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ

นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการ นายชัยวัฒน เครือชะเอม

นายพงษศักด์ิ อังสุพันธ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายพงษศักด์ิ อังสุพันธ

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการตรวจสอบ นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท

นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการตรวจสอบ นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล

ผูรับมอบอ ํานาจ

นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ กรรมการ/ กรรมการผูจัดการ นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 4 หนา 3

การรับรองการปฏิบัติหนาท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน

“ขาพเจาในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย ขอรับรองวา ขาพเจา
(1)  ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับน้ีแลวและดวยความระมัดระวังใน

ฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทํ าใหผูอ่ืนสํ าคัญผิด หรือไม
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสํ าคัญ
          (2)  ไดพิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคตแลว เห็นวาสมมติฐานไดจัดทํ าข้ึนอยาง
สมเหตุสมผลและมีการอธิบายผลกระทบตอบริษัทหรือผูลงทุนอยางชัดเจนเพียงพอ”

ชื่อ-นามสกุล ตํ าแหนง ลายมือชื่อ

นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการ นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน



                                                                                                                                                                                                        บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนา 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ 2547
ประวัติการทํ างาน

5 ปยอนหลัง
ชื่อ-นามสกุล

/ตํ าแหนง
อายุ
(ป)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

สัดสวน
การถอื
หุน (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผู
บริหาร

ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกิจ

1.!นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร
ประธานกรรมการบริษัท

68 ปรญิญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเดลฮี ประเทศอินเดีย

52.86 - 2537-ปจจุบัน

2526-2545

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิคแกส แอนดปโตรเคมีคัลส จํ ากัด
(มหาชน)

2.!นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงษ
กรรมการผูจัดการ

48 ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สาขา เหมืองแร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

25.10 - 2537-ปจจุบัน

2524-2537

2547

กรรมการผูจัดการ

หวัหนาแผนกศึกษาและพัฒนา
เหมืองแร

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ผานการอบรมหลักสูตร DAP (Director
Accreditation Program) จัดโดยสมาคมสงเสริม
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

3!นายชัยวฒัน เครือชะเอม
รองกรรมการผูจัดการ

45 ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร
สาขา สิ่งแวดลอม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สาขา เคมี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

22.04 - 2537-ปจจุบัน

2533-2537

2547

รองกรรมการผูจัดการ และ
ผูชวยกรรมการผูจัดการสาย
การตลาด
ผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิคแกส แอนดปโตรเคมีคัลส จํ ากัด
(มหาชน)

ผานการอบรมหลักสูตร DAP (Director
Accreditation Program) จัดโดยสมาคมสงเสริม
กรรมการบริษัทไทย (IOD)



                                                                                                                                                                                                        บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนา 2

ประวัติการทํ างาน
5 ปยอนหลัง

ชื่อ-นามสกุล
/ตํ าแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

สัดสวน
การถอื
หุน (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผู
บริหาร

ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกิจ

4. นายพงษศักดิ์ อังสุพันธ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

66 ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย แคนเทอเบอรี่
ประเทศนวิซีแลนด

ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อนปุริญญา ENI School of Advance
Study on Hydrocarbons
ประเทศอิตาลี

Fellow of Economic
Development Institute
จากธนาคารโลก

0.00 - 2545-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน

2543-ปจจุบัน

2536-2541

2542-2544

2543-2545

2545-2546

2547

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการและประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ
รองเลขาธิการ

กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบภาคราชการ

บริษัท สาระกรุป จํ ากัด
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํ ากัด
(มหาชน)
บริษัท ศูนยบริการเหล็กสยาม จํ ากัด (มหาชน)

สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ธนาคารนครหลวงไทย

สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

กระทรวงหมาดไทย

ผานการอบรมหลักสตูร DCP (Director
Certification Program ) จัดโดยสมาคมสงเสริม
กรรมการบริษัทไทย(IOD)และไดัรับ
ประกาศนียบัตรจาก IOD



                                                                                                                                                                                                        บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนา 3

ประวัติการทํ างาน
5 ปยอนหลัง

ชื่อ-นามสกุล
/ตํ าแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

สัดสวน
การถอื
หุน (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผู
บริหาร

ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกิจ

5. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท
กรรมการตรวจสอบ

46 ปรญิญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปรญิญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร

ปรญิญาตรี เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

0.00 - 2540-ปจจุบัน

2546-ปจจุบัน

2545-ปจจุบัน

2546

2544

2543

2536-2539

2536-2539

    2547

ที่ปรึกษาและนักวิจัยอาวุโส
และกรรมการผูจัดการ
ที่ปรึกษารัฐมนตรี

อนุกรรมการประสานงานแกไข
ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ผูจัดการโครงการ โครงการชุบชีวิต
ธุรกิจไทย ระยะที่ 2
หัวหนาทีมที่ปรึกษาดานการเงิน
โครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการ
อนุรักษพลังงาน
ที่ปรกึษาการจัดทํ าแผนวิสาหกจิ

หัวหนาทีมงาน โครงการพัฒนา
ระบบงานสินเชือ่
หวัหนาสวนอํ านวยสินเชื่อ ฝายสิน
เชื่อธุรกิจบริการ

บริษัท เอก็เซลเลนท บิสเน็ส แมเนจเมนท
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํ านกันายกรัฐมนตรี

กรมสงเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาห
กรรม
กรมสงเสริมและพัฒนาพลังงาน

กระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวด
ลอม

องคการเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสขุ

ธนาคารกรงุไทย จํ ากัด (มหาชน)

ธนาคารกรงุไทย จํ ากัด (มหาชน)

ผานการอบรมหลักสตูร DCP (Director
Certification Program ) จัดโดยสมาคมสงเสริม
กรรมการบริษัทไทย(IOD)และไดัรับ
ประกาศนียบัตรจาก IOD



                                                                                                                                                                                                        บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนา 4

ประวัติการทํ างาน
5 ปยอนหลัง

ชื่อ-นามสกุล
/ตํ าแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

สัดสวน
การถอื
หุน (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผู
บริหาร

ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกิจ

6. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล
กรรมการตรวจสอบ

54 ปรญิญาโท นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา

เนติบัณฑิตไทย
ปรญิญาตรี นิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

0.00 - 2545-ปจจุบัน

2542-ปจจุบัน

2541-2544

2535-2540
2540-2542

อปุนายกฝายนโยบาย และแผน
งาน
ผูอ ํานวยการสถาบันวิชาชีพ
กฎหมายชั้นสูง

ประธานคณะกรรมการอํ านวย
การและผูอํ านวยการสํ านักฝก
อบรมวิชาวาความ
คณบดี คณะนิติศาสตร
นายกสมาคม

สภาทนายความ

สภาทนายความ

เนติบัณฑิตสภา
สภาทนายความ

มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ
สมาคมทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศไทย

7. นางสาวบุศรา ธงทองทิพย
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายการเงินและบัญชีและผูจัดการ
ฝายบัญชี

39 ปรญิญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
ปรญิญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจการ
บัญชี สถาบันราชภฏัราชนครินทร

0.00 - 2537-ปจจุบัน

2534-2537

ผูอ ํานวยการสายการเงินและ
บัญชี
สมุหบัญชี

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท โคโช (ไทยแลนด) จํ ากัด

8. นายมาโนช โสตถิลักษณ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายการบริหารทั่วไป

42 ปรญิญาตรี นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

0.00 - 2546-ปจจุบัน

2543- 2546
2537-2543

ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ

ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ
รองผูจัดการฝายบุคคล

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซสจํ ากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเฟคซิเบิลแพค จํ ากัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยนสกรูน็อต จํ ากัด

9. นายชาญยุทธ ถนอมเวช
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายการผลิต

37 ปรญิญาตรี รัฐประสาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0.00 - 2537-ปจจุบัน
2535-2537

ผูอ ํานวยการสายการผลิต
เจาหนาที่แผนกวางแผนทํ า
เหมือง

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย



                                                                                                                                                                                                        บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนา 5

ประวัติการทํ างาน
5 ปยอนหลัง

ชื่อ-นามสกุล
/ตํ าแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา

สัดสวน
การถอื
หุน (%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผู
บริหาร

ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน/ประเภทธุรกิจ

10. นายบุญยง เธียรชีวะ 44 ปรญิญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

0.00 - 2541-ปจจุบัน
2540 - 2541

ผูจัดการฝายการเงิน
ผูชวยหัวหนาสวนวิเคราะหและ
ออกบัตร ฝายบัตรเครดิต

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ    สดัสวนการถือหุนไดนับรวมหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะดวย



                                                                                                                            บรษิัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 หนา 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการดํ ารงตํ าแหนงของผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)
ณ วันที ่22 มีนาคม 2547

รายชื่อ บริษัท บริษัทอื่น/บริษัทที่เกี่ยวของกัน
UMS ITC ICT ATS REV CAC USS

1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร D X S M D X MD S M D X MD S M D S D S D S D S
2. นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ D MD S M - - - - - -
3. นายชัยวัฒน เครือชะเอม D S M - - - - - -
4. นางสาวบุศรา ธงทองทพิย M - - - - - -
5. นายชาญยุทธ ถนอมเวช M - - - - - -
6. นายมาโนช โสตถิลักษณ M - - - - - -

                      หมายเหตุ : D = กรรมการ,    X = ประธานกรรมการ,    MD = กรรมการผูจัดการ, S = กรรมการผูมีอํ านาจลงนามในบริษัท, M = ผูบริหาร

UMS บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน) REV บริษัท เรฟ ปโตรเลียม จํ ากัด
ITC บริษัท อินโดไทย เคมีคัลส จํ ากัด CAC บริษัท เช็คพอยต ออโต เซ็นเตอร จํ ากัด

ICT บริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด USS บริษัท ยูนิมิต สตีล สตรัคเจอร จํ ากัด
ATS บริษัท แองโกล-ไทย บริการ จํ ากัด



                                                                                                                            บรษิัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 หนา 2

รายละเอียดเกี่ยวกับการดํ ารงตํ าแหนงของผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)
ณ วันที ่22 มีนาคม 2547 (ตอ)

รายชื่อ บริษัทอื่น/บริษัทที่เกี่ยวของกัน
FAR PAP CT CI BBE SPIN       STP

1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร D S X M D S X M D S D D S D MD D S M
2. นายสมบูรณ สิริไพบูลยพงศ - - - - - - -
3. นายชัยวัฒน เครือชะเอม - - - - - - -
4. นางสาวบุศรา ธงทองทพิย - - - - - - -
5. นายชาญยุทธ ถนอมเวช - - - - - - -
6. นายมาโนช โสตถิลักษณ - - - - - - -

                     หมายเหตุ : D = กรรมการ,    X = ประธานกรรมการ,    MD = กรรมการผูจัดการ, S = กรรมการผูมีอํ านาจลงนามในบริษัท, M = ผูบริหาร

FAR บริษัท ฟารอีสตเคมิคัล เทรดดิ้ง จํ ากัด BBE บริษัท บางกอกเบียร แอนดเบเวอรเรจ จํ ากัด

PAP บริษัท P.A.P. อินชวัรันส โบรคเกอรส จํ ากัด SPIN บริษัท สปนนี่ส (ประเทศไทย) จํ ากัด

CT บริษัท เช็คพอยต เทรดดิ้ง จํ ากัด STP บริษัท เอส ที พี ปรอปเปอรตี้ ดเีวอปเมนท จํ ากัด

CI บรษิัท ไชนาอินชวัรันส (ไทย) จํ ากัด



แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ยนิูค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน)

แบบประเมินน้ีจัดทํ าโดยคณะกรรมการบริษัทซึง่เปนความเห็นของคณะกรรมการ
เกีย่วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

วันที่   21 กุมภาพันธ  2547
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สวนที่  1  องคกรและสภาพแวดลอม (Organizational Control and Environment Measure)

องคกรและสภาพแวดลอม หมายถึง การมีโครงสรางองคกรและสภาพแวดลอมท่ีดีซ่ึงเปนรากฐานท่ีสํ าคัญ
ของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ดังน้ัน จึงมีความจํ าเปนท่ีตองสรางสภาวะหรือปจจัยตาง ๆ ซ่ึงเอ้ือใหระบบการ
ควบคุมภายในดํ าเนินไปไดตามที่บริษัทมุงหวัง เปนการสรางบรรยากาศการควบคุมเพ่ือสงเสริมใหทุกคนในบริษัทตระหนัก
ถึงความจํ าเปนของระบบการควบคุมภายใน เชน การทีฝ่ายบริหารใหความสํ าคัญตอความซ่ือสัตยสุจริตและจริยธรรมในการ
ดํ าเนินธุรกิจ การจัดการโครงสรางขององคกรอยางเหมาะสม การกํ าหนดหนาท่ีอยางชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษร เปนตน
                                                                                                                                             

1.1 คณะกรรมการไดดูแลใหมีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช

บริษัทฯจัดใหมีการประชุมเพ่ือจัดทํ าแผนงานและเปาหมายในการดํ าเนินงานเปนประจํ าทุกเดือน เชน งานขาย งานผลิต และ
งานจัดสง เปนตน  นอกจากน้ีในที่ประชุมยังไดสรุปผลงานของเดือนท่ีผานมา เปรียบเทียบกับแผนงานและเปาหมายท่ีเคยจัด
ทํ าไว เพ่ือใหทราบถึงความคลาดเคลื่อน และสาเหตุของการคลาดเคล่ือนดังกลาว

1.2! คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนเปาหมายการปฏิบัติงานแลววา การต้ังเปาหมายไดดํ าเนินการอยางรอบคอบ และ
ไดพิจารณาถึงความเปนไปไดของเปาหมายที่กํ าหนด ตลอดจนไดมีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก
พนักงานวาเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยไมมีการจูงใจหรือใหผลประโยชนตอบแทนท่ีเกินสมควรแกพนักงานในลักษณะท่ี
อาจนํ าไปสูการกระท ําทจุริตหรือประพฤติมิชอบ (เชน ตั้งเปาหมายยอดขายของบริษัทฯ ไวสูงเกินความเปนจริง ทํ าใหเกิด
แรงจูงใจในการตกแตงตัวเลขยอดขาย เปนตน)

!  ใช !  ไมใช

บริษัทฯจัดทํ าเปาหมายของงานแตละชนิดอยางรอบคอบ  โดยเร่ิมตนตั้งแตฝายการตลาดและขาย ทํ าการสํ ารวจตลาด
กํ าหนดกลยุทธและเปาหมายในการขาย หลังจากน้ันฝายการผลิตจึงจะวางแผนและเปาหมายของงานผลิตรวมถึงงานจัดสง 
ใหสอดคลองกับการตลาดและขาย

1.3! บริษัทฯ ไดมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือไม

!  ใช !  ไมใช

บริษัทฯไดจัดโครงสรางองคกร ใหมีความเหมาะสมกับการสนับสนุนการดํ าเนินธุรกิจ มีหนวยงานท่ีจํ าเปน และสนับสนุนซ่ึง
กันและกัน โดยมีฝายที่ดูแลงานหลักไดแก ฝายการตลาดและขาย ฝายผลิตและคลังสินคา เปนตน และฝายท่ีดูแลงาน
สนับสนุนงานหลักไดแก ฝายบัญชี ฝายการเงิน ฝายบุคคลและธุรการ เปนตน
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1.4 บริษัทฯ มีขอกํ าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (Code of conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติตน
ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังบทลงโทษหากมีการฝาฝน 
หรือไม

!  มี !  ไมมี

บริษัทฯจัดใหมีการทํ าคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือเปนแนวทางใหฝายบริหารและพนักงานปฎิบัติ  และเปนการสรางสํ านึกให
เกิดความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงาน รับผิดชอบตอลูกคา ตอคูคา ตอผูถือหุน

1.5 บริษัทฯ มีการจัดทํ านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรในธุรกรรมดานการเงิน การจัดซ้ือ และ
การบริหารทั่วไปท่ีรัดกุมและสามารถปองกันการทุจริตไดหรือไม

!  ใช !  ไมใช

บริษัทฯจัดใหมีการจัดทํ าคูมือระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือใหพนักงานใชเปนแนวทางในการปฎิบัติงาน เกิดความชัดเจนใน
อํ านาจหนาที่ และอํ านาจการอนุมัติ

1.6 ในการกํ าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานบริษัทฯ ไดคํ านึงถึงความเปนธรรมตอคูคา เพ่ือประโยชนของบริษัท
ฯ ในระยะยาว ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช

บริษัทฯไดกํ าหนดแนวทางปฏิบัติโดยความเสมอภาคและเปนธรรมตอคูคา และบุคคลท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯในคูมือจริยธรรม
ของบริษัทฯ
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สวนที่  2   การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure)

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ยอมดํ าเนินการอยูทามกลางความเส่ียงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของ
ความเสี่ยงอาจมาจากปจจัยภายใน เชน ผูบริหารขาดความซ่ือสัตยและจริยธรรม บริษัทขยายงานอยางรวดเร็วเกินไปทํ าให
ระบบงานไมสามารถรองรับได หรือการกํ ากับดูแลไมท่ัวถึง เปนตน และปจจัยภายนอก เชน การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
หรือพฤติกรรมการบริโภคสินคา ทํ าใหมีผลกระทบตอสวนแบงการตลาด เปนตน ดวยเหตุน้ี การท่ีจะนํ าพาใหบริษัทรอดพน
จากอันตรายท่ีเกิดจากความเส่ียงดังกลาวไดน้ัน ฝายบริหารจํ าเปนตองดํ าเนินการตอไปน้ีอยางสม่ํ าเสมอ

(1) พิจารณาหรือไตรตรองถึงลักษณะความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ประสบอยู หรือคาดวาจะประสบ  (Identification of 
risk)

(2) วิเคราะหผลกระทบของความเส่ียงน้ัน ๆ ตอบริษัทฯ และโอกาสท่ีความเส่ียงน้ัน ๆ จะเกิดข้ึน  (Analysis of 
risk)

(3) กํ าหนดมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม (Management of risk)
                                                                                                                                             

2.1 บริษัทฯ มีการประเมินอยางสมํ ่าเสมอหรือไมวา การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีปจจัยใดบางท่ีเปนปจจัยความ
เสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยส ําคัญ

!  มี !  ไมมี

บริษัทฯ ไดวิเคราะหและทราบถึงความเสี่ยงในการดํ าเนินธุรกิจในดานตาง ๆ ซ่ึงไดกํ าหนดใหฝายท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีการ
งานที่รับผิดชอบอันอาจเกิดความเส่ียง ใหมีการประเมินความเส่ียง และวางแนวทางแกไข โดยเสนอและรายงานผูบริหารให
ทราบสมํ่ าเสมอเพ่ือใหผูบริหารกํ าหนดนโยบายแนวทางการปองกันความเส่ียงน้ัน ๆ

2.2! บริษัทฯ ไดมีการวิเคราะหหรือไมวา เหตุการณใดท่ีจะทํ าใหปจจัยท่ีเปนความเส่ียงน้ันเกิดข้ึน

!  มี !  ไมมี

บริษัทฯไดมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการดํ าเนินธุรกิจท่ีอาจเกิดข้ึน เชนความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากคู
แขงทางการคา ความเสีย่งจากราคาวัตถุดิบ ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ ความเส่ียงจากการใหเครดิตทางการคา เปนตน 
ซ่ึงแตละความเส่ียงจะมีฝายงานท่ีเก่ียวของรับผิดชอบติดตาม ปองกัน ไมใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากความเส่ียงเหลาน้ี

2.3 บริษัทฯ กํ าหนดใหมีมาตรการในการติดตามเหตุการณท่ีเปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการ
ลดความเส่ียงเหลาน้ัน ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
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2.4!  บริษัทฯ ไดแจงใหพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีกํ าหนดไว ใช
หรือไม

!  ใช !  ไมใช

บริษัทฯไดกํ าหนดแนวทางปฏิบัติใหฝายงานที่เก่ียวของในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสายการปฏิบัติงานใหมีมาตรการบริหาร
ความเสี่ยง เชน ฝายการเงินคอยติดตามดูแลวิเคราะหอัตราแลกเปล่ียน และจัดใหมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลก
เปลี่ยนโดยการทํ าสัญญาซ้ือเงินลวงหนา (Forward Contract)

2.5!  บริษัทฯ มีการติดตามวาหนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีกํ าหนดไว ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช

บริษัทฯกํ าหนดใหฝายงานที่รับผิดชอบในการติดตามปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ใหมีการรายงานตอผูบริหารอยาง
สมํ่ าเสมอ
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สวนที่  3   การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  (Management Control Activities)

การควบคุมการปฏิบติังานของฝายบริหาร เปนกิจกรรมท่ีมีความสํ าคัญเพ่ือใหบริษัทฯ มั่นใจวาแนวทางที่
ฝายบริหารกํ าหนดไวไดรับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัทฯ  ซ่ึงแนวทางดังกลาว ไดแก

(1)! การกํ าหนดอํ านาจและระดับการอนุมัติรายการเปนไปอยางเหมาะสม
(2)! มีการแบงแยกหนาท่ีท่ีอาจเอ้ือใหเกิดการกระทํ าท่ีทุจริตออกจากกัน
(3)! มีการกํ าหนดขั้นตอน และวิธีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับ
บุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน

(4)! การกํ าหนดวิธีการเพ่ือใหแนใจวา บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ
                                                                                                                                             

3.1 บริษัทฯ มีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาท่ีและวงเงินอํ านาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับ
ไวอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช

บริษัทฯ ไดมีการกํ าหนดขอบเขตอ ํานาจหนาท่ี และวงเงินอํ านาจอนุมัติของฝายบริหารโดยไดรับความเห็นชอบเปนมติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาท่ีของฝายงานในระเบียบวิธีปฏิบัติงานของฝายงานตาง ๆ ในบริษัทฯ

3.2 บริษัทฯ มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ดานตอไปน้ี ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเปนการตรวจ
สอบซ่ึงกันและกัน ใชหรือไม (1) หนาที่อนุมัติ (2) หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และ (3) หนาท่ีในการดูแล
จัดเก็บทรัพยสิน

!  ใช !  ไมใช
                                                                                                                                                          
                                                                                                                   

3.3 ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการทํ าธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 
บริษัทฯ มีมาตรการที่รัดกุมเพ่ือติดตามใหการทํ าธุรกรรมน้ันตองผานข้ันตอนการอนุมัติท่ีกํ าหนด ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว

ในอนาคต กรณีทีบ่ริษัทฯมีการทํ าธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร บริษัทฯจะปฏิบัติใหสอดคลอง
กับกฎเกณฑของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.

3.4 ในกรณีที่มีการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ันไดกระทํ าโดยผูท่ีไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมน้ัน
เทาน้ัน ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว

ในอนาคตหากมีธุรกรรมเชนในขอ 3.3 บริษัทฯจะพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ันโดยผูท่ีมีสวนไดเสียในธุรกรรมน้ันไมมีสิทธิออก
เสียง และจะปฏิบัติตามกฎของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.
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3.5!  ในกรณีที่มีการท ําธุรกรรมตาม 3.3 การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมน้ัน ไดคํ านึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปน
สํ าคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปนรายการท่ีกระทํ ากับบุคคลภายนอก (on arms’ length basis) ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว

3.6 ในกรณีที่ไดมีการอนุมัติธุรกรรมกับผูที่เก่ียวของในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแลว (เชน การทํ า
สัญญาซ้ือขายสินคา การใหกูยืม การค้ํ าประกัน) ไดมีการติดตามใหปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูก
พันบริษัทฯ หรือไม (เชนติดตามการชํ าระคืนหน้ีตามกํ าหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เปนตน)

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทฯ กํ าหนดใหฝายบัญชีและการเงินทํ าหนาท่ีในการติดตามใหบริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวตลอดระยะเวลาท่ีมี
ผลผูกพันบริษัท

3.7 กรณีที่บริษัทฯ มีมาตรการเก่ียวกับการทํ าธุรกรรมตาม 3.3 มาตรการดังกลาวครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผูท่ีเก่ียวของ
ดังกลาวนํ าโอกาสหรือประโยชนของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวดวย ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                       

3.8 ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม บริษัทฯ มีการติดตามดูแลการดํ าเนินงานของบริษัทยอย
หรือบริษัทรวมอยางสมํ่ าเสมอ รวมทั้งมีการกํ าหนดทิศทางใหบุคคลท่ีบริษัทฯ แตงต้ังใหเปนกรรมการหรือผูบริหารในบริษัท
ดังกลาวถือปฏิบัติ ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว

                                                                                                                                                          
                                                                                                      

3.9 บริษัทฯ มีมาตรการที่จะติดตามใหการดํ าเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือไม ทั้งนี้ เพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาช่ือเสียงของบริษัทฯ

!  มี !  ไมมี

บริษัทฯ ไดมีการจัดจางสํ านักงานกฎหมายอิสระเปนคร้ังคราวเพ่ือใหคํ าปรึกษาหารือและดูแลเก่ียวกับขอกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับตางๆ ใหถูกตองตามท่ีกฎหมายกํ าหนด                                                                                    
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3.10 ในกรณีที่บริษัทเคยมีการกระทํ าที่ฝาฝนกฎหมายบริษัทมีมาตรการแกไขและปองกันมิใหเกิดการกระทํ าในลักษณะ
น้ันอีก หรือไม

!  มี                                           !  ไมมี !  ไมมีกรณีดังกลาว
                                                                                                                                                          
                                                                                                      



9

สวนที่  4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication Measure)

หลักการประการหน่ึงของการปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังไมวาจะเปนสํ าหรับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือ
หุน หรือผูที่เก่ียวของ ก็คือ การตัดสินใจบนพ้ืนฐานท่ีมีขอมูลท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอการตัดสินใจ ไมวาจะเปนขอมูลทาง
การเงินหรือขอมูลอื่น  ดังน้ัน การสื่อสารขอมูลดังกลาวไปยังผูท่ีเก่ียวของจึงเปนส่ิงจํ าเปนอยางย่ิงและเปนส่ิงท่ีจะชวยใหเกิด
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ขอมูลที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้

(1)! มีเน้ือหาที่จํ าเปนเพียงพอตอการตัดสินใจ
(2)! มีความถูกตองสมบูรณ
(3)! มีความเปนปจจุบัน
(4)! มีรูปแบบที่เขาใจงาย
(5)! มีการจัดเก็บท่ีดี

                                                                                                                                             

4.1! ในการเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ไดจัดใหมีขอมูลที่ส ําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพ่ือใหคณะ
กรรมการใชประกอบการตัดสินใจ ใชหรือไม (ขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ ไดแก รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพิจารณา เหตุผล ผล
กระทบตอบริษัทฯ  ทางเลือกตาง ๆ เปนตน)

!  ใช !  ไมใช
บริษัทฯไดจัดใหมีขอมูลที่สํ าคัญตาง ๆ อยางเพียงพอเพ่ือใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจ

4.2 กรรมการบริษัทไดรับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอมูลที่จํ าเปนและเพียงพอตอการ
พิจารณากอนการประชุม อยางนอยภายในระยะเวลาข้ันต่ํ าตามท่ีกฎหมายกํ าหนด ใชหรือไม

!  ใช  !  ไมใช

บริษัทฯไดดํ าเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการบริษัท อยางนอย 7 วันกอน
ประชุม

4.3! รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามควรที่ทํ าใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการไดหรือไม เชน ไดมีการบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอสังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ี
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไมเห็นดวยกับเร่ืองท่ีเสนอพรอมเหตุผล เปนตน

!  ใช !  ไมใช

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          

4.4 บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ ไวครบถวนเปนหมวดหมูและไมเคยไดรับแจงจาก
ผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเร่ืองน้ีหรือเคยไดรับแจงแตไดแกไขขอบกพรองน้ันอยางครบถวนแลว ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช
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4.5! คณะกรรมการไดพิจารณาแลวใชหรือไมวา ฝายบริหารไดใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไมเลือกใชนโยบายบัญชีที่ทํ าใหบริษัทแสดงผลประกอบการท่ีคลาดเคล่ือนจาก
ความเปนจริง

!  ใช !  ไมใช
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สวนที่  5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

การทีบ่ริษัทฯ จะดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ ควรตองติดตามอยางสมํ่ าเสมอ
วา มีการปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไว ระบบการควบคุมภายในยังดํ าเนินอยูอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงแกไขใหสอด
คลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอบกพรองตาง ๆ ไดรับการแกไขอยางทันทวงที
                                                                                                                                             

5.1 กรณีที่บริษัทฯ มีการกํ าหนดเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจคณะกรรมการไดเปรียบเทยีบผลการดํ าเนินงานของฝาย
บริหารวาเปนไปตามเปาหมายการดํ าเนินธุรกิจท่ีกํ าหนดไว ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทฯ จัดใหมีการทํ ารายงานการขาย รายงานการผลิต รายงานงบการเงิน เปนประจํ าทุกเดือน เพ่ือใหทราบผลการปฏิบัติ
งานในแตละเดือนเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีต้ังไว

5.2 กรณีที่ผลการดํ าเนินที่เกิดข้ึนมีความแตกตางจากเปาหมายท่ีกํ าหนดไว บริษัทฯ ไดดํ าเนินการแกไขภายในระยะ
เวลาที่เหมาะสม ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว

ผูบริหารจัดใหมีการประชุมของฝายงานตาง ๆ เปนประจํ าทุกเดือนเพ่ือใหทราบผลการดํ าเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะใน
การแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการแกปญหา

5.3 บริษัทฯ จัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอยางสมํ ่าเสมอ ใชหรือไม

!  ใช !  ไมใช

บริษัทฯไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที ่ 17 กุมภาพันธ 2547 และบริษัทฯอยูระหวางดํ าเนินการจัดต้ังสํ านักงาน
ตรวจสอบภายในใหมีหนาท่ีติดตาม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานในฝายงานตาง ๆ

5.4! กรณีท่ีบริษัทฯ มีการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ไดกํ าหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบตองรายงานตรงตอคณะ
กรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมา ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมีกรณีดังกลาว

บริษัทฯอยูระหวางดํ าเนินการจัดต้ังสํ านักงานตรวจสอบภายในใหมีหนาท่ีติดตาม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานในฝายงาน
ตาง ๆ และรายงานผลตรวจสอบใหผูบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายในเดือนเมษายน 2547
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5.5! เมื่อมีการตรวจพบขอบกพรองที่เปนสาระส ําคัญ ไดมกีารรายงานตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือพิจารณาส่ังการแกไขภายในระยะเวลาอันควร ใชหรือไม

!  ใช                                   !  ไมใช !  ไมมกีรณีดังกลาว

บริษัทฯ จะกํ าหนดใหสํ านักงานตรวจสอบภายใน รายงานขอบกพรองทีเ่ปนสาระสํ าคัญ ใหรายงานตอกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยเร็วเพ่ือใหมีการแกไขทันเวลา    

5.6! บริษัทฯ ตองรายงานความคืบหนาในการปรับปรุงขอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ใช
หรือไม

!  ใช  !  ไมใช

บริษัทฯมีนโยบายกํ าหนดใหผูบริหาร ซ่ึงดูแลการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ  ติดตามใหมีการแกไขขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน  และ
รายงานผลใหคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

5.7 บริษัทฯ มีนโยบายใหฝายบริหารตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณทุจริต หรือ
สงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทํ าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบตอช่ือเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ หรือไม

!  มี                                    !  ไมมี !  ไมมกีรณีดังกลาว

                                                                                                                                                          
                                                                                                      

















บริษัท  ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท  ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 งบกํ าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยน
แปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สํ าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส
จํ ากัด ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้      
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา      
งบการเงินส ําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ของบริษัทดังกลาว ท่ีนํ ามาแสดงเปรียบเทียบ   ตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีอื่น ซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข ตามรายงานของผูสอบบัญชีลงวันที่ 31 มกราคม 2545

ขาพเจาไดปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป ซึง่กํ าหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระส ําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํ านวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ
เก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสํ าคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทํ าขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการท่ีน ําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชือ่วาการตรวจสอบดงักลาวใหขอสรปุท่ีเปนเกณฑ
อยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 ผลการด ําเนนิงาน
การเปลีย่นแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสด ส ําหรบัปสิน้สดุวนัเดยีวกันของ บรษิทั ยนูคิ ไมนิง่ เซอรวสิเซส
จํ ากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

    (นายเจษฎา  หังสพฤกษ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบยีนเลขท่ี 3759

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํ ากัด
กรุงเทพมหานคร
วันท่ี 31 มกราคม 2546
2003/017/5999



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

สินทรัพย
                    บาท

หมายเหตุ 2545 2544
สินทรัพยหมุนเวียน
      เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2.10, 3 22,182,865.53 15,466,550.87
      ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 2.3, 4 32,192,394.01 129,877,562.03
      ลูกหน้ีบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 2.5, 6 - 1,042,448.65
      สินคาคงเหลือ - สุทธิ 2.6, 5 36,825,850.91 62,639,426.64
      สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5,955,409.26 5,024,951.02

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 97,156,519.71 214,050,939.21
สินทรัพยไมหมุนเวียน
      อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 2.7, 7 25,910,586.06 16,405,010.28
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

      สินทรัพยที่ไมไดใชด ําเนินงาน 2.8 4,724,212.00 4,724,212.00
เงินฝากที่ติดภาระคํ้ าประกัน 332,000.00 3,879,212.00

      อ่ืน ๆ 8 900,654.39 1,017,781.25
             รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 31,867,452.45 26,026,215.53
รวมสินทรัพย 129,023,972.16 240,077,154.74

งบดุลนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญครั้งที่ ........../...............
เม่ือวันท่ี ......../............................./.............

ขอรับรองวาเปนรายการอันถูกตองและเปนจริง

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
บาท

หมายเหตุ 2545 2544
หนี้สินหมุนเวียน
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 9 5,156,934.41 42,663,161.96
    เจาหนี้การคา
        บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 2.5, 6 48,535,475.89 70,925,862.73
        บริษัทอื่น 370,921.94 5,838,026.69
    เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการถึงกํ าหนดชํ าระ
        ภายในหนึ่งป 10 17,500,000.00 1,200,000.00
    ภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
        ถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งป 11 2,263,624.85 -
    เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งป 12 1,114,526.66 7,000,000.00
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกํ าหนดชํ าระ
        ภายในหนึ่งป 13 339,815.88 339,815.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11,227,279.41 14,397,997.01
          รวมหนี้สินหมุนเวียน 86,508,579.04 142,364,864.27
หนี้สินไมหมุนเวียน
    เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการ - สุทธิ 10 17,600,000.00 17,600,000.00
    ภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ - สุทธิ 11 33,719,657.69 -
    เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 12 6,710,641.05 139,418,381.08
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 13 398,484.18 745,383.74
          รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 58,428,782.92 157,763,764.82
รวมหนี้สิน 144,937,361.96 300,128,629.09



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
บาท

หมายเหตุ 2545 2544
สวนของผูถือหุน
    ทุนเรือนหุน
        ทุนจดทะเบียน
            หุนสามัญ 2,450,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 24,500,000.00 24,500,000.00
        ทุนท่ีออกจํ าหนายและเรียกชํ าระแลว
            หุนสามัญ 2,450,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 24,500,000.00 24,500,000.00
      กํ าไร (ขาดทุน) สะสม (40,413,389.80) (84,551,474.35)
รวมสวนของผูถือหุน (15,913,389.80) (60,051,474.35)
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 129,023,972.16 240,077,154.74

งบดุลนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญครั้งที่ ........../...............
เม่ือวันท่ี ......../............................./.............

ขอรับรองวา เปนรายการอันถูกตองและเปนจริง

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
งบกํ าไรขาดทุน

สํ าหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

บาท
หมายเหตุ 2545 2544

รายได
    รายไดจากการขาย 356,899,755.68 670,166,172.00
    รายไดอื่น 3,742,119.46 1,484,539.73
        รวมรายได 360,641,875.14 671,650,711.73
คาใชจาย
    ตนทุนขาย 6 281,234,756.97 535,081,229.22
    คาใชจายในการขายและการบริหาร 67,479,942.20 89,566,980.74
        รวมคาใชจาย 348,714,699.17 624,648,209.96
กํ าไรกอนดอกเบ้ียจาย 11,927,175.97 47,002,501.77
ดอกเบี้ยจาย 10,093,834.97 10,791,341.28
ภาษีเงินได 15 - -
กํ าไรจากกิจกรรมตามปกติ 1,833,341.00 36,211,160.49
รายการพิเศษ
กํ าไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 42,304,743.55 -

กํ าไรสุทธิ 44,138,084.55 36,211,160.49

กํ าไรตอหุน 16
   กํ าไรจากกิจกรรมตามปกติ 0.75 14.78
   รายการพิเศษ
       กํ าไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 17.27 -
    กํ าไรสุทธิ 18.02 14.78

ขอรับรองวาเปนรายการอันถูกตองและเปนจริง

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท  ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน

สํ าหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

บาท
หมายเหตุ ทุนเรือนหุนท่ีออก

และชํ าระแลว
กํ าไร (ขาดทุน)
สะสม

รวม

ยอดคงเหลือตนงวด 2544 24,500,000.00 (120,762,634.84) (96,262,634.84)
กํ าไรสุทธิสํ าหรับป 2544 - 36,211,160.49 36,211,160.49
ยอดคงเหลอืปลายงวด 2544 24,500,000.00 (84,551,474.35) (60,051,474.35)
กํ าไรสุทธิสํ าหรับป 2545 - 44,138,084.55 44,138,084.55
ยอดคงเหลอืปลายงวด 2545 24,500,000.00 (40,413,389.80) (15,913,389.80)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
งบกระแสเงินสด

สํ าหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

บาท
2545 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน
   กํ าไรสุทธิ 44,138,084.55 36,211,160.49
   รายการปรับกระทบกํ าไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
    จากการดํ าเนินงาน
      คาเสื่อมราคา 6,437,549.20 4,953,500.36
      หนี้สงสัยจะสูญ 801,387.16 -
      เงินลวงหนาคาสินคาจํ าหนายบัญชี - 5,162,526.88
      กํ าไรจากการปรับโครงสรางหนี้ (42,304,743.55) -
      ขาดทุน (กํ าไร) จากการจํ าหนายสินทรัพยถาวร (22,909.00) (162,561.41)
      ขาดทุนจากสินคา 11,678,245.46 2,616,606.10
   กํ าไรจากการดํ าเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
      หนี้สินด ําเนินงาน 20,727,613.82 48,781,232.42
   สินทรัพยดํ าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
       ลูกหน้ีการคา 96,883,780.86 (102,894,941.98)
       ลูกหน้ีบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 1,042,448.65 500,000.00
       สินคาคงเหลือ 14,135,330.27 (35,725,425.83)
       สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (930,458.24) (2,131,166.53)
       สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 117,126.86 1,209.57
   หนี้สินด ําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
       เจาหนี้การคาบริษัทอื่น (5,467,104.75) (255,130.69)
       เจาหน้ีการคาบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (22,390,386.84) 49,281,451.00
       หนี้สินหมุนเวียนอื่น (1,682,755.93) (626,732.19)
             เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมด ําเนินงาน 102,435,594.70 (43,069,504.23)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   ซื้อสินทรัพยถาวร (15,943,125.98) (7,707,077.22)
   เงินรับจากการจํ าหนายสินทรัพยถาวร 22,910.00 200,000.00
   เงินฝากท่ีติดภาระค้ํ าประกันลดลง 3,547,212.00 9,931,688.00
             เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (12,373,003.98) 2,424,610.78



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สํ าหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

บาท
2545 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
      เพิ่มขึ้น (ลดลง) (37,506,227.55) 42,663,161.96
   เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง) 16,300,000.00 (1,200,000.00)
   จายภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (343,405.59) -
   จายชํ าระเงินกูยืมระยะยาว (61,449,743.36) (6,354,762.75)
   จายชํ าระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ (346,899.56) (190,178.68)
             เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (83,346,276.06) 34,918,220.53
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 6,716,314.66 (5,726,672.92)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 15,466,550.87 21,193,223.79
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 22,182,865.53 15,466,550.87

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
  1. เงินสดจายระหวางป
          ดอกเบี้ยจาย 10,072,379.40 12,641,195.53
          ภาษีเงินได - -

2. เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2545 บริษัทไดโอนเงินกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางจายจ ํานวน 34,399,042.50
บาท และ 1,927,645.63 บาท ตามลํ าดับ เขาบัญชีภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท  ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

1.! ขอมูลท่ัวไป
 (ก) ภูมิลํ าเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัทไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํ ากัดกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม
2537
บริษัทมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้
       36/89 - 36/90 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110
(ข)!ลักษณะการดํ าเนินงานและกิจกรรมหลัก

       บริษัทประกอบธุรกิจหลักเปนผูจํ าหนายถานหินเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม
(ค)!จํ านวนพนักงาน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 บริษัทมีพนักงานจํ านวน 73 คน และ 72 คน ตามลํ าดับ
(ง)! ขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจาย

รายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจายส ําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2545 และ 2544 มีดังนี้

บาท
2545 2544

คาเสื่อมราคา 6,437,549.20 4,953,500.36
คาใชจายพนักงาน 12,103,432.40 11,264,835.12
กํ าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (31,352.36) 235,622.94

2.! นโยบายการบัญชีที่สํ าคัญ
2.1! หลักเกณฑในการจัดทํ างบการเงิน

งบการเงินของบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายก ําหนด และจัดทํ างบการเงินขึ้น
ตามแบบกํ าหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 สํ าหรับบริษัทจํ ากัด    ท่ีกํ าหนดโดย
ประกาศกรมทะเบียนการคา   (ปจจุบันชื่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา) กระทรวงพาณิชย

2.2! การรับรูรายไดและคาใชจาย
บริษัทบันทึกรายไดจากการขายเมื่อมีการสงมอบสินคาใหลูกคาแลว
บริษัทบันทึกคาใชจายตามเกณฑคงคาง

2.3! หนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทต้ังสํ ารองหนี้สงสัยจะสูญเปนจํ านวนเงินเทากับผลขาดทุนโดยประมาณ ที่อาจเกิดขึ้นจาก

การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ผลขาดทุนโดยประมาณนี้กํ าหนดขึ้นจากการพิจารณาฐานะของลูก
หนี้ในปจจุบัน



บริษัท  ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

2.4! การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศไดบันทึกไวเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิด

รายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุลไดบันทึกไวเปน
เงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กํ าไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาไดบันทึกเปนราย
ไดหรือคาใชจายในงวดปจจุบัน

2.5   บริษัทท่ีเก่ียวของกัน
บริษัทต้ังแตสองแหงข้ึนไปจะถือวาเก่ียวของกันก็ตอเม่ือ  บริษัทหนึ่งมีความสามารถควบคุมหรือมี

อิทธพิล อยางเปนสาระส ําคัญตอการตัดสนิใจดานการเงินและการด ําเนนิงานของอีกบรษิทัหนึง่   หรือ
บริษัททั้งสองมีผูถือหุนหรือผูบริหารสวนใหญเปนบุคคลคนเดียวกันหรือเปนญาติกัน

2.6   สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ ากวา ราคาทุนของสิน

คาคํ านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย

2.7  อาคารและอุปกรณ
อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาค ํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้

              คาปรับปรุงที่ดินเชา ตามอายุสัญญาเชาที่ดิน 3 ป และ 10 ป
อาคารชั่วคราว ตามอายุสัญญาเชาที่ดิน 3 ป
อุปกรณ 5 ป
ยานพาหนะ 5 ป

2.8 สินทรัพยที่ไมไดใชด ําเนินงาน
สินทรัพยที่ไมไดใชด ําเนินงาน ตีราคาในราคาทุนหรือมูลคาที่คาดวาจะขายไดสุทธิ แลวแตราคาใด

จะต่ํ ากวา

2.9 ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี
บริษัทตัดบัญชีดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี ตามสัญญาเชาซื้อโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชาซื้อ

2.10 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซ่ึงมี

อายุครบกํ าหนดไมเกิน 3 เดือน โดยไมรวมรายการเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้ าประกัน



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

2.11 ภาษีเงินได
บริษัทบันทึกภาษีเงินได (ถามี) ตามจํ านวนที่จะตองจายตามประมวลรัษฎากร

3.! เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

บาท
2545 2544

เงินสดในมือ 141,498.96 119,302.81
เงินฝากสถาบันการเงิน - บัญชีกระแสรายวัน 1,011,697.68 1,738,410.29
                 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย 20,987,886.89 13,608,837.77
                             - บัญชีเงินฝากประจ ํา 41,782.00 -

22,182,865.53 15,466,550.87

4.! ลูกหน้ีการคา - สุทธิ
ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิประกอบดวย

บาท
2545 2544

ลูกหน้ีการคา 32,993,781.17 129,877,562.03
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (801,387.16) -
สุทธิ 32,192,394.01 129,877,562.03

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางช ําระไดดังนี้
บาท

2545 2544
จํ านวนราย จํ านวนเงิน จํ านวนราย จํ านวนเงิน

ไมเกิน 3 เดือน 25 32,192,394.01 20 91,903,262.03
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน - - 1 37,974,300.00
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน - - - -
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 1 801,387.16 - -

26 32,993,781.17 21 129,877,562.03



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

5. สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธ ิประกอบดวย

บาท
2545 2544

ถานหิน 18,387,092.80 65,625,259.68
สินคาระหวางทาง 18,438,758.11 3,734,531.72
รวม 36,825,850.91 69,359,791.40
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ - (6,720,364.76)
สุทธิ 36,825,850.91 62,639,426.64

คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางป ดังนี้
บาท

2545 2544
ยอดตนป 6,720,364.76 4,103,758.66
ยอดที่เพิ่มขึ้นระหวางป - 2,616,606.10
ยอดท่ีลดลงระหวางป (6,720,364.76) -
ยอดสิ้นป - 6,720,364.76

6. รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน
บริษัทมีรายการที่มีสาระสํ าคัญกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน ซึ่งรายการระหวางกันเปนไปตามขอตกลงปกติ

ทางการคา ดังตอไปน้ี
บาท

2545 2544
รายการระหวางป
คาซื้อสินคา
    บริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด 176,680,466.88 -
    บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํ ากัด (มหาชน) 101,751,961.36 538,839,636.64

278,432,428.24 538,839,636.64



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

บาท
2545 2544

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
ลูกหนี้
    บริษัท ฟูเอ็ล แอนด เคมีคัลส ซัพพลายส จํ ากัด - 1,042,448.65
เจาหนี้การคา
    บริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด 48,535,475.89 -
    บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํ ากัด (มหาชน) - 70,925,862.73

48,535,475.89 70,925,862.73
เงินทดรอง
    บริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด 551,937.53 -
    บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํ ากัด (มหาชน) - 4,281,671.13

551,937.53 4,281,671.13
คาใชจายคางจาย
    บริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด 5,710,172.62 -

7. อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
อาคารและอุปกรณ-สุทธิ ประกอบดวย

บาท
ยอดตามบัญชี การเปลีย่นแปลงในระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ  31 ธ.ค. 44 จํ านวนที่เพิ่มขึ้น จํ านวนที่ลดลง ณ  31 ธ.ค. 45

ราคาทุน
สวนปรับปรุงที่ดินเชา 5,260,722.01 - - 5,260,722.01
อาคารชั่วคราว 5,951,803.78 8,517,837.05 - 14,469,640.83
อุปกรณ 14,538,242.59 6,517,718.84 (63,560.00) 20,992,401.43
ยานพาหนะ 16,137,057.01 907,570.09 (41,300.00) 17,003,327.10
    รวม 41,887,825.39 15,943,125.98 (104,860.00) 57,726,091.37
คาเสือ่มราคาสะสม
สวนปรับปรุงที่ดินเชา (2,574,561.76) (391,052.32) - (2,965,614.08)
อาคารชั่วคราว (4,723,515.45) (1,859,265.41) - (6,582,780.86)
อุปกรณ (8,568,288.33) (2,659,427.73) 63,560.00 (11,164,156.06)
ยานพาหนะ (9,616,449.57) (1,527,803.74) 41,299.00 (11,102,954.31)
    รวม (25,482,815.11) (6,437,549.20) 104,859.00 (31,815,505.31)
สุทธิ 16,405,010.28 25,910,586.06



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

8. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

บาท
2545 2544

เงินมัดจ ํา 574,183.90 826,657.07
คาลิขสิทธิ์ - สุทธิ 115,944.18 191,124.18
คาเชาที่ดินจายลวงหนา (เกิน 1 ป) 210,526.31 -

900,654.39 1,017,781.25

9. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บาท

2545 2544
เงินเบิกเกินบัญชี 5,156,934.41 -
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - 42,663,161.96
    รวม 5,156,934.41 42,663,161.96

บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี กับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งในวงเงิน 5 ลานบาท มีดอกเบี้ยในอัตรา
MOR ค้ํ าประกันโดยกรรมการของบริษัท

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารขางตนอยูระหวางเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารดังกลาว

10.  เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการ
เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางป ดังนี้

บาท
2545 2544

ยอดคงเหลือยกมาตนป 18,800,000.00 20,000,000.00
เงินกูยืมเพิ่มระหวางป 29,000,000.00 -
เงินกูยืมที่จายคืนระหวางป (12,700,000.00) (1,200,000.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายป 35,100,000.00 18,800,000.00
หัก ท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งป (17,500,000.00) (1,200,000.00)

17,600,000.00 17,600,000.00
เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการเปนตั๋วสัญญาใชเงินชนิดชํ าระเมื่อทวงถาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545

และ 2544 มีอัตราดอกเบีย้รอยละ 5.5 และรอยละ 6.0 ตอป ตามลํ าดับ
ในป 2545 เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการ  มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในอัตรารอยละ 4.82 ตอป



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

11.  ภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
ภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ประกอบดวย

บาท
2545 2544

ภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 35,983,282.54 -
หัก  สวนท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งป (2,263,624.85) -

33,719,657.69 -
เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2545 บริษทัไดทํ าสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารพาณิชยสํ าหรับเงินกูยืม

และดอกเบ้ียคางจายท่ีเก่ียวของจํ านวนเงินรวมประมาณ 36.33 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงกํ าหนดเวลา
ชํ าระคืนและอัตราดอกเบี้ยใหม โดยบริษัทไดรับสวนลดดอกเบี้ยคางจายจากเดิมซึ่งบันทึกดวยอัตราผิดนัดเปน
เงินจํ านวนประมาณ 0.96 ลานบาท และบริษัทมีภาระผูกพันจะตองจายชํ าระคืนหนี้สินดังกลาวใหมตามที่
กํ าหนดไวในสัญญา โดยมีภาระดอกเบี้ยในอัตรา MLR - 1 ตอป    และบริษัทจะตองจายชํ าระเงินตนพรอม
ดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นใหมแกธนาคารพาณิชยตามรายละเอียดดังนี้

ป ยอดชํ าระขั้นตํ่ าตอเดือน
(บาท)

2546 300,000
2547 500,000
2548 800,000
2549 800,000
2550 800,000
2551 สวนท่ีเหลือท้ังหมด

บริษัทบันทึกดอกเบี้ยจายในงบการเงินตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงในอัตรารอยละ 5.1729 ตอป

12. เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาว ประกอบดวย

บาท
2545 2544

เงินกูยืมระยะยาว 7,825,167.71 146,418,381.08
หัก สวนท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งป (1,114,526.66) (7,000,000.00)
สุทธิ 6,710,641.05 139,418,381.08



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวขางตน ประกอบดวย

•    เงินตนของเงินกู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 จํ านวน 102.9 ลานบาท มีเง่ือนไขการชํ าระคืนดังนี้
ปท่ี ระยะเวลา ยอดชํ าระตอเดือน อัตราดอกเบีย้ตอป

          1 - 3 ก.พ. 43 - ม.ค. 46   850,000.00         MLR - 2%
          4 - 6 ก.พ. 46 - ม.ค. 49 1,000,000.00         MLR - 1%
          7 - 9 ก.พ. 49 - ม.ค. 52 1,500,000.00         MLR
          ต้ังแตปท่ี 10 ก.พ. 52 - ธ.ค. 55 1,800,000.00         MLR

 ดอกเบี้ยคางจาย  ณ  วันปรับโครงสรางหนี้จํ านวน  6  ลานบาท  ตองชํ าระคืนเปนรายเดือน ๆ  ละ
167,148.40 บาท โดยเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2543 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีดอกเบี้ยคาง
จายจํ านวน 2.2 ลานบาท ซึ่งรวมอยูในคาใชจายคางจาย

บริษัทไดจายชํ าระหนี้ตามเง่ือนไขการชํ าระคืนท่ีระบุไวในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ขางตนจนถึง
เดือน พฤษภาคม 2545 บริษัทไดหยุดจายชํ าระหนี้และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 บริษัทไดทํ าสัญญา
ปรับโครงสรางหนี้ฉบับใหม โดยวิธีการลดยอดเงินตนและลดยอดดอกเบี้ยจากเดิม 105.2 ลานบาท ลด
เหลือ 62.9 ลานบาท บริษัทไดจายชํ าระคืนเงินกูดังกลาวแลวในวันที่ 28 ตุลาคม 2545 โดยบริษัทมีกํ าไร
จากการปรับปรุงโครงสรางหนี้จํ านวน 42.3 ลานบาท    โดยไดแสดงไวเปนรายการพิเศษในงบกํ าไรขาด
ทุนสํ าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 บริษัทไดทํ าการปลดภาระคํ้ าประกันสํ าหรับท่ีดินท่ีนํ าไปคํ ้าประกันวง
เงินกูดังกลาว

•   เงินตนของเงินกู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544  จํ านวน 35.3 ลานบาท  มีเง่ือนไขการชํ าระคืนดังนี้
ปท่ี ระยะเวลา ยอดชํ าระตอเดือน อัตราดอกเบีย้ตอป

          1 - 2 ก.พ. 43 - ม.ค. 45 300,000.00         MLR - 2%
          3 - 4 ก.พ. 45 - ม.ค. 48 500,000.00         MLR
          6 - 9 ก.พ. 48 - ม.ค. 52 800,000.00         MLR



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2545 บริษัทไดทํ าสัญญาปรับโครงสรางหนี้ กับธนาคารพาณิชยแหงนี้ และได
โอนเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวไปแสดงภายใตหัวขอภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (ดูหมายเหตุ
ขอ 11)

•   เงินตนของเงินกู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 จํ านวน 7.8 ลานบาท และ จํ านวน 8.2 ลาน
บาท ตามลํ าดับ มีเง่ือนไขการชํ าระคืนดังนี้

ปท่ี ระยะเวลา ยอดชํ าระตอเดือน อัตราดอกเบีย้ตอป
          1 - 3 มี.ค. 44 - ก.พ. 47 110,000.00         MLR - 2%
          4 - 5 มี.ค. 47 - ก.พ. 49 130,000.00         MLR
          6 - 9 มี.ค. 49 - ก.พ. 53 150,000.00         MLR

     สัญญานี้ระบุเงื่อนไขวา บริษัทจะไมจายเงินปนผลหรือผลตอบแทนใด ๆ ใหแกผูถือหุนไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม เวนแตจะไดรับความยินยอมจากธนาคาร
ในป 2545 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารทั้ง 3 แหง มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในอัตรารอยละ 8.37 ตอป

13. ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ ประกอบดวย

บาท
2545 2544

สัญญาเชาซื้อ-ยานพาหนะ 859,926.26 1,260,890.90
หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (121,626.20) (175,691.28)

738,300.06 1,085,199.62
หัก  สวนท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งป (339,815.88) (339,815.88)

398,484.18 745,383.74
กรรมสิทธิในทรัพยสินตามสัญญาเชาซื้อนี้จะโอนเปนของบริษัทเมื่อไดรับช ําระเงินครบถวนแลว และใน

ป 2545 บริษัทไดจายชํ าระเงินงวดเปนเงินรวม 400,964.64 บาท

14. สัญญาสิทธิบัตรในการผลิต
เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2537 บริษัทท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึงไดเขาทํ าสัญญาสิทธิบัตรในการผลิตกับ

บริษัทในตางประเทศแหงหนึ่งแทนบริษัทภายใตเงื่อนไขในสัญญาดังกลาว บริษัทจะตองชํ าระคาตอบแทนให
แกบริษัทในตางประเทศนั้นผานบริษัทที่เกี่ยวของกันนี้ ซ่ึงคํ านวณตามอัตรารอยละของยอดขายเริ่มตั้งแตวันที่
บริษัทด ําเนินการผลิต แตจนถึงปจจุบัน บริษัทก็ยังมิไดเริ่มด ําเนินการผลิต



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

15. ภาษีเงินได
ในป 2545 และ 2544 บรษิทัไมมีภาษีเงินไดส ําหรบักํ าไรสทุธปิระจ ําป เนือ่งจากใชประโยชนจากผลขาด

ทุนสะสมทางภาษยีกมา

16. กํ าไรตอหุน
กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํ านวณโดยการหารกํ าไรสุทธิสํ าหรับปดวยจํ านวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้ าหนัก

ท่ีออกและเรียกชํ าระแลวในระหวางป
2545 2544

กํ าไรจากกิจกรรมตามปกติ 1,833,341.00 36,211,160.49
รายการพิเศษ
    กํ าไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 42,304,743.55 -
กํ าไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ  (บาท) 44,138,084.55 36,211,160.49
จํ านวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้ าหนัก (หุน) 2,450,000 2,450,000
กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  (บาทตอหุน)
กํ าไรจากกิจกรรมตามปกติ 0.75 14.78
รายการพิเศษ
    กํ าไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 17.27 -
กํ าไรสุทธิ 18.02 14.78

17. เคร่ืองมือทางการเงิน
ก. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทบริหารความเสี่ยงทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นในสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตาม
ปกติธุรกิจ โดยใชระบบการจัดการและการควบคุมภายในองคการโดยท่ัวไป และไมไดถือหรือออกอนุพันธ
ทางการเงินใดๆ

ข. มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีเปนสาระสํ าคัญสวนใหญไมแตกตาง

จากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินนั้น ยกเวนมูลคายุติธรรมของเงินกูยืม
ระยะยาวจากกรรมการ เงินกูยืมระยะยาวและภาระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ ไมสามารถคํ านวณไดอยาง
เหมาะสม ดังน้ันจึงไมมีการเปดเผยขอมูลดังกลาว



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

18. การจัดประเภทบัญชีใหม
รายการบัญชีบางรายการในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 ไดจัดประเภทบัญชีใหมเพื่อใหสอดคลอง

กับการแสดงรายการในงบดุลของป 2545 รายการที่มีการจัดประเภทรายการใหมไดแก
บาท

โอนเช็ครับลวงหนาเปนสวนหนึ่งของเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 1,601,792.91
โอนที่ดินที่ไมไดใชด ําเนินงานเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,724,212.00
โอนเจาหนี้เงินทดรองจายและคาใชจายคางจายเปนสวนหนึ่งของหนี้สิน
     หมุนเวียนอื่น 7,554,558.02
โอนเงินฝากที่ติดภาระคํ้ าประกันเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,879,212.00
โอนภาระหน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งปแยกแสดง
    ตางหากจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น 339,815.88
โอนภาระหน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือท่ียังไมถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งปเปน
    สวนหนึ่งของหนี้สินไมหมุนเวียน 745,383.74

19. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา
19.1 บรษิทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสญัญาเชามีระยะเวลา 10 ปท่ีตองจายคาเชาต้ังแตป 2543 - 2552 ณ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2545 และ 2544 บรษิทัมีภาระผูกพนักับคาเชาท่ียังไมถึงกํ าหนดช ําระจ ํานวนเงินประมาณ 0.9 ลาน
บาท และ 1.5 ลานบาท ตามล ําดบั

19.2 บรษิทัมสีญัญากบับรษิทัท่ีเก่ียวของกนัในการซือ้สนิคาจากบรษิทัท่ีเก่ียวของกนัในวงเงนิสนิเชือ่ 120
ลานบาท โดยบรษิทัตองน ําบญัชลีกูหนีก้ารคาและสนิคาคงเหลอืของบรษิทัไปค้ํ าประกันดงักลาว และขณะเดยีวกัน
บรษิทัมีสญัญาโอนสทิธเิรยีกรองการรบัช ําระหนีจ้ากลกูหนีใ้หกับบรษิทัท่ีเก่ียวของกัน นอกเหนอืจากนัน้การขายสนิ
คาใหลกูคารายใหมของบรษิทัจะตองไดรบัการอนมัุติจากบรษิทัท่ีเก่ียวของกัน



บริษัท  ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545



รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท  ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 งบกํ าไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สํ าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท ยูนิค
ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํ ากัด ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการ
เงินเหลานี้    สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
ขาพเจา

ขาพเจาไดปฏบิติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป ซึง่กํ าหนดใหขาพเจา
ตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระส ําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจํ านวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ
เก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสํ าคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทํ าขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการท่ีน ําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชือ่วาการตรวจสอบดงักลาวใหขอสรปุท่ีเปนเกณฑ
อยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และ 2545 ผลการ
ด ําเนนิงาน การเปลีย่นแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสด ส ําหรบัปสิน้สดุวนัเดยีวกันของแตละปของ บรษิทั
ยนูคิ ไมนิง่ เซอรวสิเซส จํ ากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

    (นายเจษฎา  หังสพฤกษ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบยีนเลขท่ี 3759

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํ ากัด
กรุงเทพมหานคร
วันท่ี ……………. 2547
2004/016/6392



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

สินทรัพย
                    บาท

หมายเหตุ 2546 2545
สินทรัพยหมุนเวียน
      เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 2.10, 3 33,472,036.06 22,141,083.53
      เงินลงทุนชั่วคราว - 41,782.00
      ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 2.3, 4 66,895,602.94 32,192,394.01
      สินคาคงเหลือ - สุทธิ 2.6, 5 37,960,293.13 36,825,850.91
      สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9,089,802.94 5,955,409.26

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 147,417,735.07 97,156,519.71
สินทรัพยไมหมุนเวียน
      อุปกรณ - สุทธิ 2.7, 7 14,885,835.97 15,728,618.16
      สวนปรับปรุงที่ดินเชาและอาคารชั่วคราวบน
           ที่ดินเชา - สุทธิ 8 7,816,019.59 10,181,967.90
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

      สินทรัพยที่ไมไดใชด ําเนินงาน 2.8 4,724,212.00 4,724,212.00
เงินฝากที่ติดภาระคํ้ าประกัน 35,684,890.80 332,000.00
เงินวางประกัน 6 6,500,000.00 -

      อ่ืน ๆ 9 1,668,140.07 900,654.39
             รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 71,279,098.43 31,867,452.45
รวมสินทรัพย 218,696,833.50 129,023,972.16

งบดุลนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญครั้งที่ ........../...............
เม่ือวันท่ี ......../............................./.............

ขอรับรองวาเปนรายการอันถูกตองและเปนจริง

กรรมการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
บาท

หมายเหตุ 2546 2545
หนี้สินหมุนเวียน
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 10 76,215,886.44 5,156,934.41
    เจาหนี้การคา
        บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 2.5, 6 - 48,535,475.89
        บริษัทอื่น - 370,921.94
    เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการถึงกํ าหนดชํ าระ
        ภายในหนึ่งป 11 2,400,000.00 17,500,000.00
    ภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
        ถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งป 12 4,443,864.81 2,263,624.85
    เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งป 13 1,832,197.02 1,114,526.66
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกํ าหนดชํ าระ
        ภายในหนึ่งป 14 434,539.21 339,815.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21,904,053.73 11,227,279.41
          รวมหนี้สินหมุนเวียน 107,230,541.21 86,508,579.04
หนี้สินไมหมุนเวียน
    เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการ - สุทธิ 11 15,200,000.00 17,600,000.00
    ภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ - สุทธิ 12 28,724,501.08 33,719,657.69
    เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 13 9,742,125.27 6,710,641.05
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 14 591,819.40 398,484.18
          รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 54,258,445.75 58,428,782.92
รวมหนี้สิน 161,488,986.96 144,937,361.96



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
บาท

หมายเหตุ 2546 2545
สวนของผูถือหุน
    ทุนเรือนหุน 15
        ทุนจดทะเบียน

 หุนสามัญ 5,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 50,000,000.00
            หุนสามัญ 2,450,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 24,500,000.00
        ทุนท่ีออกจํ าหนายและเรียกชํ าระแลว

 หุนสามัญ 5,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 50,000,000.00
            หุนสามัญ 2,450,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 24,500,000.00
      กํ าไร (ขาดทุน) สะสม 7,207,846.54 (40,413,389.80)
รวมสวนของผูถือหุน 57,207,846.54 (15,913,389.80)
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 218,696,833.50 129,023,972.16

งบดุลนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญครั้งที่ ........../...............
เม่ือวันท่ี ......../............................./.............

ขอรับรองวา เปนรายการอันถูกตองและเปนจริง

กรรมการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
งบกํ าไรขาดทุน

สํ าหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

บาท
หมายเหตุ 2546 2545

รายได
    รายไดจากการขาย 655,127,558.23 356,899,755.68
กํ าไรจากการจํ าหนายสินทรัพยถาวร 2,154,397.74 -

    รายไดอื่น 4,485,220.05 3,742,119.46
        รวมรายได 661,767,176.02 360,641,875.14
คาใชจาย
    ตนทุนขาย 6 493,872,708.47 281,234,756.97
    คาใชจายในการขายและการบริหาร 98,991,913.05 67,479,942.20
        รวมคาใชจาย 592,864,621.52 348,714,699.17
กํ าไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 68,902,554.50 11,927,175.97
ดอกเบี้ยจาย 4,746,885.45 10,093,834.97
ภาษีเงินได 16 16,534,432.71 -
กํ าไรจากกิจกรรมตามปกติ 47,621,236.34 1,833,341.00
รายการพิเศษ
กํ าไรจากการปรับโครงสรางหนี้ 17 - 42,304,743.55

กํ าไรสุทธิ 47,621,236.34 44,138,084.55

กํ าไรตอหุน 18
   กํ าไรจากกิจกรรมตามปกติ 15.71 0.75
   รายการพิเศษ
       กํ าไรจากการปรับโครงสรางหนี้ - 17.27
    กํ าไรสุทธิ 15.71 18.02

ขอรับรองวาเปนรายการอันถูกตองและเปนจริง

กรรมการ



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน

สํ าหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

บาท
หมายเหตุ ทุนเรือนหุนท่ีออก

และชํ าระแลว
กํ าไร (ขาดทุน)
สะสม

รวม

ยอดคงเหลือตนงวด 2545 24,500,000.00 (84,551,474.35) (60,051,474.35)
กํ าไรสุทธิสํ าหรับป 2545 - 44,138,084.55 44,138,084.55
ยอดคงเหลอืปลายงวด 2545 24,500,000.00 (40,413,389.80) (15,913,389.80)
หุนทุนท่ีออกจํ าหนาย-หุนสามัญ 15 25,500,000.00 - 25,500,000.00
กํ าไรสุทธิสํ าหรับป 2546 - 47,621,236.34 47,621,236.34
ยอดคงเหลอืปลายงวด 2546 50,000,000.00 7,207,846.54 57,207,846.54



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
งบกระแสเงินสด

สํ าหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545
บาท

2546 2545
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน
   กํ าไรสุทธิ 47,621,236.34 44,138,084.55
   รายการปรับกระทบกํ าไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
      จากการดํ าเนินงาน
      คาเสื่อมราคา 7,103,423.81 6,437,549.20
      หนี้สงสัยจะสูญ - 801,387.16
      รายการโอนกลับดอกเบี้ยคางจาย (1,102,328.65) -
      กํ าไรจากการปรับโครงสรางหนี้ - (42,304,743.55)

(กํ าไร) ขาดทุนจากการจ ําหนายสินทรัพยถาวร (2,154,397.74) (22,909.00)
(กํ าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 881,895.11 -
ขาดทุนจากสินคา - 11,678,245.46

   กํ าไรจากการดํ าเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
      หนี้สินด ําเนินงาน 52,349,828.87 20,727,613.82
   สินทรัพยดํ าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
       ลูกหน้ีการคา (34,703,208.93) 96,883,780.86
       ลูกหน้ีบริษัทท่ีเก่ียวของกัน - 1,042,448.65
       สินคาคงเหลือ (1,134,442.22) 14,135,330.27
       สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (3,134,393.68) (930,458.24)

เงินวางประกัน (6,500,000.00) -
       สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (767,485.68) 117,126.86
   หนี้สินด ําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
       เจาหนี้การคาบริษัทอื่น (370,921.94) (5,467,104.75)
       เจาหน้ีการคาบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (48,535,475.89) (22,390,386.84)
       หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10,676,774.32 (1,682,755.93)
             เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมด ําเนินงาน (32,119,325.15) 102,435,594.70
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 41,782.00 (41,782.00)
   ซื้อสินทรัพยถาวร (5,297,498.86) (15,943,125.98)
   เงินรับจากการจํ าหนายสินทรัพยถาวร 4,273,721.05 22,910.00
   สินทรัพยไมมีตัวตน (เพิ่มขึ้น) (28,200.00) -
   เงินฝากท่ีติดภาระค้ํ าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (35,352,890.80) 3,547,212.00
             เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (36,363,086.61) (12,414,785.98)



หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สํ าหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

บาท
2546 2545

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
      เพิ่มขึ้น (ลดลง) 75,333,991.33 (37,506,227.55)
   เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง) (17,500,000.00) 16,300,000.00
   จายภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (1,712,588.00) (343,405.59)
   จายชํ าระเงินกูยืมระยะยาว (1,407,779.83) (61,449,743.36)
   จายชํ าระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ (400,259.21) (346,899.56)
เงินรับคาหุนจากการเพิ่มทุน 25,500,000.00 -

             เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 79,813,364.29 (83,346,276.06)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 11,330,952.53 6,674,532.66
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 22,141,083.53 15,466,550.87
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 33,472,036.06 22,141,083.53

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม
  1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป ประกอบดวย
          เงินสด 139,469.56 141,498.96
          เงินฝากธนาคารท่ีมีกํ าหนดไมเกิน 3 เดือน 33,332,566.50 21,999,584.57
               รวม 33,472,036.06 22,141,083.53
  2. เงินสดจายระหวางป
          ดอกเบี้ยจาย 4,905,596.94 10,072,379.40
          ภาษีเงินได 6,581,141.85 -

3. เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2545 บริษัทไดโอนเงินกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางจายจ ํานวน 34,399,042.50
บาท และ 1,927,645.63 บาท ตามลํ าดับ เขาบัญชีภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้

4. เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพนัธ 2546 บริษัทไดโอนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํ านวน 5,156,934.41 บาท เขาบัญชี
เงินกูยืมระยะยาว

5. ในระหวางงวดป 2546 มีการซื้อทรัพยสินโดยการกอหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อเปนจํ านวนเงิน 688,317.76
บาท



บริษัท  ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

1.! ขอมูลท่ัวไป
 (ก) ภูมิลํ าเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

บริษัทไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ํากัดกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม
2537
บริษัทมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้
       36/83 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
(ข)!ลักษณะการดํ าเนินงานและกิจกรรมหลัก

       บริษัทประกอบธุรกิจหลักเปนผูจํ าหนายถานหินเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม
(ค)!จํ านวนพนักงาน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 บริษัทมีพนักงานจํ านวน 101 คน และ 73 คน ตามลํ าดับ
(ง)! ขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจาย

รายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจายสํ าหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2546 และ 2545 มีดังนี้

บาท
2546 2545

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 7,103,423.81 6,437,549.20
คาใชจายพนักงาน 17,353,272.45 12,103,432.40
กํ าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 685,146.02 (31,352.36)

2.! นโยบายการบัญชีที่สํ าคัญ
2.1! หลักเกณฑในการจัดทํ างบการเงิน

งบการเงินของบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายก ําหนด และจัดทํ างบการเงินขึ้น
ตามแบบกํ าหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 ส ําหรบับรษิทัจ ํากัด ท่ีกํ าหนดโดยประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

2.2! การรับรูรายไดและคาใชจาย
บริษัทบันทึกรายไดจากการขายเมื่อมีการสงมอบสินคาใหลูกคาแลว
บริษัทบันทึกคาใชจายตามเกณฑคงคาง

2.3! หนี้สงสัยจะสูญ
บรษิทัต้ังส ํารองหนีส้งสยัจะสญูเปนจ ํานวนเงินเทากับผลขาดทุนโดยประมาณ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการ

เรียกเก็บเงินจากลูกหนีไ้มได ผลขาดทุนโดยประมาณนี้กํ าหนดขึ้นจากการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ใน
ปจจุบัน



บริษัท  ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

2.4! การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศไดบันทึกไวเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิด

รายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุลไดบันทึกไวเปน
เงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กํ าไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาไดบันทึกเปนราย
ไดหรือคาใชจายในงวดปจจุบัน
สวนรายการท่ีปองกันความเสี่ยงดวยสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศจะบันทึกตามอัตราซื้อขาย 

ลวงหนา สวนเกินหรือสวนลดจากการทํ าสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาตัดบัญชีเปนคาใช
จายหรือรายไดในงบกํ าไรขาดทุน  ตามรายละเอียดของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาแตละ
สัญญา

2.5   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํ านาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุม

โดยบริษัทไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัท
ท่ีทํ าหนาท่ีถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทาง
ออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระส ําคัญกับบริษัท ผูบริหารสํ าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทแตละรายการ 

บริษัทคํ านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย

2.6   สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ ่ากวา ราคาทุนของสิน

คาคํ านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย

2.7  คาเสื่อมราคาและการตัดบัญชี
คาเสื่อมราคาและการตัดบัญชีคํ านวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสิน

ทรัพยดังตอไปน้ี
              คาปรับปรุงที่ดินเชา ตามอายุสัญญาเชาที่ดิน 3 ป และ 10 ป

อาคารชั่วคราว ตามอายุสัญญาเชาที่ดิน 3 ป
อุปกรณ 5 ป
ยานพาหนะ 5 ป



บริษัท  ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

2.8 สินทรัพยที่ไมไดใชด ําเนินงาน
สินทรัพยที่ไมไดใชด ําเนินงาน ตีราคาในราคาทุนหรือมูลคาที่คาดวาจะขายไดสุทธ ิแลวแตราคาใด

จะต่ํ ากวา

2.9 ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี
บริษัทตัดบัญชีดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี ตามสัญญาเชาซื้อโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชาซื้อ

2.10 การใชประมาณการทางการบญัชี
ในการจดัทํ างบการเงินใหเปนไปตามหลกัการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป ฝายบรหิารตองใชการประมาณ

และต้ังขอสมมติฐานหลายประการ ซึง่มีผลกระทบตอจ ํานวนเงินท่ีเก่ียวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและ
หนีส้นิ และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสนิทรพัยและหนีท่ี้อาจจะเกิดขึน้ ซึง่ผลท่ีเกิดขึน้จรงิอาจแตกตางไป
จากจ ํานวนท่ีประมาณไว

2.11 สัญญาเชาด ําเนินงาน
สัญญาเชาทรัพยสินท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนแกเจาของทรัพยสินยังเปนของผูใหเชาจะถูกจัด

เปนสัญญาเชาด ําเนินงาน โดยบริษัทจะบันทึกการจายชํ าระคาเชาภายใตสัญญาเชาด ําเนินงานเปนคา
ใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลาของการเชา

2.12 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมี

อายุครบกํ าหนดไมเกิน 3 เดือน โดยไมรวมรายการเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้ าประกัน

2.13 ภาษีเงินได
บริษัทบันทึกภาษีเงินได (ถามี) ตามจํ านวนท่ีจะตองจายตามประมวลรัษฎากร



บริษัท  ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส  จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

3.! เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ประกอบดวย

บาท
2546 2545

เงินสดในมือ 139,469.56 141,498.96
เงินฝากสถาบันการเงิน - บัญชีกระแสรายวัน 2,609,289.56 1,011,697.68
                 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย 30,723,276.94 20,987,886.89

33,472,036.06 22,141,083.53

4.! ลูกหน้ีการคา - สุทธิ
ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิประกอบดวย

บาท
2546 2545

ลูกหน้ีการคา 67,696,990.10 32,993,781.17
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (801,387.16) (801,387.16)
สุทธิ 66,895,602.94 32,192,394.01

ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางช ําระไดดังนี้
บาท

2546 2545
จํ านวนราย จํ านวนเงิน จํ านวนราย จํ านวนเงิน

ไมเกิน 3 เดือน 46 66,895,602.94 25 32,192,394.01
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน - - - -
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน - - - -
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 1 801,387.16 1 801,387.16

47 67,696,990.10 26 32,993,781.17



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

5. สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธ ิประกอบดวย

บาท
2546 2545

ถานหิน 37,960,293.13 18,387,092.80
สินคาระหวางทาง - 18,438,758.11
รวม 37,960,293.13 36,825,850.91

คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางป ดังนี้
บาท

2546 2545
ยอดตนป - 6,720,364.76
ยอดที่เพิ่มขึ้นระหวางป 3,544,219.63 -
ยอดท่ีลดลงระหวางป (3,544,213.63) (6,720,364.76)
ยอดสิ้นป - -

6. รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน
บริษัทมีรายการที่มีสาระสํ าคัญกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน ซึ่งรายการระหวางกันเปนไปตามขอตกลงปกติ

ทางการคา ดังตอไปน้ี
ลักษณะของ นโยบายราคา / บาท
ความสัมพันธ อัตราดอกเบี้ย 2546 2545

รายการระหวางป
คาซื้อสินคา
    บริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด กรรมการรวมกัน ราคาตลาดทั่วไป

บวก USD 0.15
ตอ เมตริกตัน 42,576,199.59 166,632,040.77

 บริษัท ยูนิคแกส แอนด
ปโตรเคมีคัลส จํ ากัด (มหาชน) กรรมการรวมกัน ราคาตลาดทั่วไป

บวก USD 0.50
และ USD 0.15 ตอ
เมตริกตัน - 86,333,346.09

42,576,199.59 252,965,386.86
คาขนสง
บริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด กรรมการรวมกัน ราคาตลาดทั่วไป 34,052,866.52 8,675,681.23

ดอกเบ้ียจาย
    กรรมการ (ดูหมายเหตุ 11) 1,058,160.55 1,319,229.45

บริษทัไมไดทํ ารายการซื้อ-ขายสินคากับบริษัทที่เกี่ยวของกันแลวตั้งแตเดือนมีนาคม 2546 เปนตนไป



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

บาท
2546 2545

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
เงินวางประกัน
บริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด 6,500,000.00 -

เจาหนี้การคา
    บริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด - 48,535,475.89
    บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํ ากัด (มหาชน) - -

- 48,535,475.89
เงินทดรอง
    บริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด - 551,937.53
    บริษัท ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส จํ ากัด (มหาชน) - -

- 551,937.53
คาใชจายคางจาย
    บริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด - 5,710,172.62

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 บริษัทใชวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตของบริษัท อินโด-เคมไทย จํ ากัด ท่ีมีกับ
ธนาคารในประเทศแหงหนึ่งเปนจํ านวน 77.4 ลานบาท และในวันท่ี 22 มกราคม 2547 ไดยกเลิกการใชวงเงิน
กับบริษทัท่ีเก่ียวของกันดังกลาวแลว   และไดรับชํ าระคืนเงินวางประกันจํ านวน 6.5 ลานบาท ขางตนเรียบ
รอยแลว

7. อุปกรณ - สุทธิ
อุปกรณ - สุทธ ิประกอบดวย

บาท
ยอดตามบัญชี การเปลีย่นแปลงในระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ  31 ธ.ค. 45 จํ านวนที่เพิ่มขึ้น จํ านวนที่ลดลง ณ  31 ธ.ค. 46

ราคาทุน
อุปกรณ 20,992,401.43 2,684,368.00 (5,904,128.92) 17,772,640.51
ยานพาหนะ 17,003,327.10 3,301,448.62 (711,214.95) 19,593,560.77
    รวม 37,995,728.53 5,985,816.62 (6,615,343.87) 37,366,201.28
คาเสือ่มราคาสะสม
อุปกรณ (11,164,156.06) (2,715,600.76) 3,784,805.61 (10,094,951.21)
ยานพาหนะ (11,102,954.31) (1,993,674.74) 711,214.95 (12,385,414.10)
    รวม (22,267,110.37) (4,709,275.50) 4,496,020.56 (22,480,365.31)
สุทธิ 15,728,618.16 14,885,835.97



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

8. สวนปรับปรุงที่ดินเชาและอาคารชั่วคราวบนที่ดินเชา - สุทธิ
สวนปรับปรุงที่ดินเชาและอาคารชั่วคราวบนที่ดินเชา - สุทธิ ประกอบดวย

บาท
ยอดตามบัญชี การเปลีย่นแปลงในระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ  31 ธ.ค. 45 จํ านวนที่เพิ่มขึ้น จํ านวนที่ลดลง ณ  31 ธ.ค. 46

ราคาทุน
สวนปรับปรุงที่ดินเชา 5,260,722.01 - - 5,260,722.01
อาคารชั่วคราว 14,469,640.83 28,200.00 - 14,497,840.83
    รวม 19,730,362.84 28,200.00 - 19,758,562.84
คาเสือ่มราคาสะสม
สวนปรับปรุงที่ดินเชา (2,965,614.08) (337,682.97) - (3,303,297.05)
อาคารชั่วคราว (6,582,780.86) (2,056,465.34) - (8,639,246.20)
    รวม (9,548,394.94) (2,394,148.31) - (11,942,543.25)
สุทธิ 10,181,967.90 7,816,019.59

9. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

บาท
2546 2545

เงินมัดจ ํา 1,627,375.89 574,183.90
คาลิขสิทธิ์ - สุทธิ 40,764.18 115,944.18
คาเชาที่ดินจายลวงหนา (เกิน 1 ป) - 210,526.31

1,668,140.07 900,654.39

10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
บาท

2546 2545
เงินเบิกเกินบัญชี - 5,156,934.41
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 76,215,886.44 -
    รวม 76,215,886.44 5,156,934.41

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นกับธนาคารในประเทศ 2
แหง ในวงเงิน 140 ลานบาท เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นคํ้ าประกันโดยบัญชีเงินฝากออมทรัพยและ
เงินฝากประจํ าของบริษัทและคํ้ าประกันโดยกรรมการของบริษัท



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี กับธนาคารในประเทศแหงหนึ่งในวงเงิน 5
ลานบาท มีดอกเบี้ยในอัตรา MOR เงินเบิกเกินบัญชีค้ํ าประกันโดยกรรมการของบริษัท

เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพนัธ 2546 บริษัทไดทํ าสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งและได
โอนเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร จํ านวนเงิน 5.2 ลานบาท ไปแสดงภายใตหัวขอเงินกูยืมระยะยาว (ดูหมายเหตุ
12)

11.  เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการ
เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงในระหวางป ดังนี้

บาท
2546 2545

ยอดคงเหลือยกมาตนป 35,100,000.00 18,800,000.00
เงินกูยืมเพิ่มระหวางป 20,400,000.00 29,000,000.00
เงินกูยืมที่จายคืนระหวางป (37,900,000.00) (12,700,000.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายป 17,600,000.00 35,100,000.00
หัก ท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งป (2,400,000.00) (17,500,000.00)

15,200,000.00 17,600,000.00

เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการเปนตั๋วสัญญาใชเงินชนิดชํ าระเมื่อทวงถาม ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2545 จํ านวนเงิน 35.1 ลานบาท มีอัตราดอกเบีย้รอยละ 5.5 ตอป

เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการเปนเงินกูยืมที่มีการจัดทํ าสัญญากูยืมเงิน ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2546 จํ านวนเงิน 17.6 ลานบาท มีอัตราดอกเบีย้รอยละ MLR-2

สํ าหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 เงินกูยืมระยะยาวจากกรรมการ มีอัตราดอกเบีย้
ถัวเฉลี่ยในอัตรารอยละ 5.20 ตอป และ 4.82 ตอป ตามลํ าดับ

12.  ภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้
ภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ประกอบดวย

บาท
2546 2545

ภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 33,168,365.89 35,983,282.54
หัก  สวนท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งป (4,443,864.81) (2,263,624.85)

28,724,501.08 33,719,657.69



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2545 บริษทัไดทํ าสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารพาณิชยสํ าหรับเงินกูยืม
และดอกเบ้ียคางจายท่ีเก่ียวของจํ านวนเงินรวมประมาณ 36.33 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงกํ าหนดเวลา
ชํ าระคืนและอัตราดอกเบี้ยใหม โดยบริษัทไดรับสวนลดดอกเบี้ยคางจายจากเดิมซึ่งบันทึกดวยอัตราผิดนัดเปน
เงินจํ านวนประมาณ 0.96 ลานบาท และบริษัทมีภาระผูกพันจะตองจายชํ าระคืนหนี้สินดังกลาวใหมตามที่
กํ าหนดไวในสัญญา โดยมีภาระดอกเบี้ยในอัตรา MLR - 1 ตอป  และบริษัทจะตองจายชํ าระเงินตนพรอม
ดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นใหมแกธนาคารพาณิชยตามรายละเอียดดังนี้

ป ยอดชํ าระขั้นตํ่ าตอเดือน
(บาท)

2546 300,000
2547 500,000
2548 800,000
2549 800,000
2550 800,000
2551 สวนท่ีเหลือท้ังหมด

บริษัทบันทึกดอกเบี้ยจายในงบการเงินตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงในอัตรารอยละ 5.0569 ตอป

13. เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาว ประกอบดวย

บาท
2546 2545

เงินกูยืมระยะยาว 11,574,322.29 7,825,167.71
หัก สวนท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งป (1,832,197.02) (1,114,526.66)
สุทธิ 9,742,125.27 6,710,641.05

เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวขางตน ประกอบดวย

•   เงินตนของเงินกู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 จํ านวน 6.9 ลานบาท และ จํ านวน 7.8 ลาน
บาท ตามลํ าดับ มีเง่ือนไขการชํ าระคืนดังนี้

ปท่ี ระยะเวลา ยอดชํ าระตอเดือน อัตราดอกเบีย้ตอป
1 ธ.ค. 45 - ธ.ค. 46 90,000.00 MLR

2 - 3 ม.ค. 47 - ธ.ค. 48 120,000.00 MLR
          4 - 5 ม.ค. 49 - ธ.ค. 51 180,000.00 MLR



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

•   เงินตนของเงินกู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 จํ านวน 4.6 ลานบาท  มีเง่ือนไขการชํ าระคืนดังนี้
ปท่ี ระยะเวลา ยอดชํ าระตอเดือน อัตราดอกเบีย้ตอป
1 ธ.ค. 45 - ธ.ค. 46 60,000.00 MLR

2 - 3 ม.ค. 47 - ธ.ค. 48 80,000.00 MLR
          4 - 5 ม.ค. 49 - ธ.ค. 51 120,000.00 MLR

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพนัธ 2546 บริษัทไดทํ าสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารพาณิชยสํ าหรับเงิน
กูยืมระยะยาว จํ านวน 7.8 ลานบาท และไดเปลี่ยนสภาพเงินเบิกเกินบัญชีเปนเงินกูยืมระยะยาว จํ านวน 5.2
ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงกํ าหนดเวลาชํ าระคืนและอัตราดอกเบี้ยใหมและบริษัทมีภาระผูกพันจะตอง
จายชํ าระคืนหนี้สินดังกลาวใหมตามที่กํ าหนดไวในสัญญา

เงินกูยืมระยะยาวคํ้ าประกันโดยกรรมการของบริษัท
สํ าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยถัว

เฉลี่ยในอัตรารอยละ 4.40 ตอป และ 8.37 ตอป  ตามลํ าดับ

14. ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ
ภาระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ ประกอบดวย

บาท
2546 2545

สัญญาเชาซื้อ-ยานพาหนะ 1,161,496.62 859,926.26
หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (135,138.01) (121,626.20)

1,026,358.61 738,300.06
หัก  สวนท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งป (434,539.21) (339,815.88)

591,819.40 398,484.18
กรรมสิทธิในทรัพยสินตามสัญญาเชาซื้อนี้จะโอนเปนของบริษัทเมื่อไดรับชํ าระเงินครบถวนแลว และใน

ป 2546 บริษัทไดจายชํ าระเงินงวดเปนเงินรวม 400,259.21 บาท

15. ทุนเรือนหุน
จากการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2546 และ 2/2546 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2546 และเมื่อวันที่

14 สิงหาคม 2546 ตามลํ าดับ ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 24,500,000.00 บาท เปน
50,000,000.00 บาท ทุนเรือนหุนท่ีเพ่ิมข้ึน 25,500,000.00 บาท แบงเปน 2,550,000 หุน มูลคาหุนละ 10
บาท บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนนี้กับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

16. ภาษีเงินได
ในป 2546 บรษิทับนัทึกภาษเีงินไดตามจ ํานวนท่ีจะตองจายคํ านวณตามหลกัเกณฑแหงประมวลรัษฎากร

ในอัตรารอยละ 30 ของกํ าไรสทุธกิอนภาษีเงินได
ในป 2545 บริษัทไมมีภาษเีงินไดส ําหรบักํ าไรสทุธปิระจ ําป เนือ่งจากใชประโยชนจากผลขาดทุนสะสม

ทางภาษยีกมา

17.  กํ าไรจากการปรับโครงสรางหนี้
ในป 2545 บริษัทไดทํ าสัญญาปรับโครงสรางหนี้สํ าหรับเงินตนของเงินกู  จํ านวน 102.9 ลานบาท ดอก

เบี้ยคางจาย จํ านวน 2.2 ลานบาท โดยวิธีการลดยอดเงินตนและลดยอดดอกเบี้ยจากเดิม 105.2 ลานบาท
ลดเหลือ 62.9 ลานบาท บริษัทไดจายชํ าระคืนเงินกูดังกลาวแลวในวันที่ 28 ตุลาคม 2545 โดยบริษัทมีกํ าไร
จากการปรับปรุงโครงสรางหนี้จํ านวน 42.3 ลานบาท    โดยไดแสดงไวเปนรายการพิเศษในงบกํ าไรขาดทุน
สํ าหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545

18. กํ าไรตอหุน
กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํ านวณโดยการหารกํ าไรสุทธิสํ าหรับปดวยจํ านวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้ าหนัก

ท่ีออกและเรียกชํ าระแลวในระหวางป
2546 2545

กํ าไรจากกิจกรรมตามปกติ 47,621,236.34 1,833,341.00
รายการพิเศษ
    กํ าไรจากการปรับโครงสรางหนี้ - 42,304,743.55
กํ าไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ  (บาท) 47,621,236.34 44,138,084.55
จํ านวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้ าหนัก (หุน) 3,031,959 2,450,000
กํ าไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  (บาทตอหุน)
กํ าไรจากกิจกรรมตามปกติ 15.71 0.75
รายการพิเศษ
    กํ าไรจากการปรับโครงสรางหนี้ - 17.27
กํ าไรสุทธิ 15.71 18.02
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19. เคร่ืองมือทางการเงิน
เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีทํ าใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทาง

การเงินหรือตราสารทุนอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน
ความเส่ียงเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน (Financial Instruments) ที่มีสาระสํ าคัญ และนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทมีดังตอไปนี้

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ (Credit risk)
บริษัทมีความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายในการใหสินเชื่อที่

ระมัดระวังและมีฐานะของลูกคาท่ีหลากหลาย โดยจํ านวนที่อาจตองสูญเสียสูงสุดจากการใหสินเชื่อของบริษัท
จะเทากับมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ในงบดุล

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk)
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต  ซึ่งจะสงผล

กระทบตอผลการด ําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงิน
เบิกเกินบัญชี, เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และภาระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งบริษัทจะ
ตองจายชํ าระดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (รายละเอียดแสดงไวในหมายเหตุ 10, 12 และ 13)

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  (Liquidity risk)
ความเสี่ยงดานสภาพคลองหรือความเสี่ยงในการระดมทุน คือความเส่ียงท่ีกิจการจะเผชิญกับความยุง

ยากในการระดมทุน ใหเพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน  
ความเสี่ยงดานสภาพคลองอาจเกิดจากการท่ีกิจการไมสามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทันเวลาดวยราคา
ที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงินของบริษัทประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคาและสินคาคง
เหลือซึ่งมีสภาพคลองและเปลี่ยนเปนเงินไดเร็วในมูลคายุติธรรม

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk)
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีเจาหนี้ทรัสตรีซีปตใน

สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ บรษิทัไดเขาทํ าสญัญาซือ้เงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงทางดานอัตรา
แลกเปลีย่นทีอ่าจเกิดขึ้นจากการจายชํ าระคืนเจาหนี้ทรัสตรีซีปต
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สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 สรุปไดดังนี้: -
สกุลเงิน จํ านวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน วันที่ที่ครบกํ าหนด

ตามสัญญา ตามสัญญา
(บาท/เหรียญสหรัฐ) (นับจากวันที่ในงบดุล)

เจาหนี้ทรัสตรีซีปส เงินเหรียญสหรัฐฯ 135,000.00 41.6275 26/01/47

มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํ านวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกันในขณะท่ี

ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลกัษณะ
ของผูท่ีไมมีความเก่ียวของกัน มูลคายุติธรรมไดมาจากราคาตลาดท่ีกํ าหนดหรอืกระแสเงินสดคิดลด

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัท สวนใหญมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม ยกเวน
เงินวางประกัน และหนี้สินไมหมุนเวียนซึ่งไมสามารถคํ านวณหามูลคายุติธรรมได จึงไมมีการเปดเผยขอมูล
ดังกลาว

20. ภาระผูกพัน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546
(ก) บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชามีระยะเวลา 10 ปท่ีตองจายคาเชาต้ังแตป 2545 - 2554
บรษิทัมีภาระผูกพนักับคาเชาท่ียังไมถึงกํ าหนดช ําระจ ํานวนเงินประมาณ 1.5 ลานบาท  เปนคาเชา
ส ําหรบังวดท่ี 4-7 ซึง่มกํี าหนดจายในป 2547 2549 2551 และ 2553 งวดละ 384,000.00 บาทและ
อายุ 3 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยเสียคาเชา จํ านวน 600,000 บาท ตลอดอายุของ
สัญญาเชา

(ข) บริษัทไดทํ าสัญญาเชาด ําเนินงานเคร่ืองจักร จํ านวน 3 สัญญา สัญญามีอายุ 3 ป นับตั้งแตป 2546
และสิ้นสุดสัญญาในป 2549 จํ านวนเงินคาเชาขั้นตํ่ าที่บริษัทจะตองจายตามสัญญาเชาทั้ง 3 สัญญา
เปนรายเดือน เดือนละ 105,000.00 บาท  107,000.00 บาท และ 105,000.00 บาท ตามลํ าดับ

(ค) บรษิทัมีสญัญาซือ้ขายถานหินท่ีส ําคัญกับผูผลิตถานหินในตางประเทศโดยมีขอตกลงท่ีจะซ้ือถานหิน 
ในระหวางป 2547 ถึงป 2549 ในปริมาณปละ 528,000 - 576,000 เมตริกตัน ปริมาณและราคาท่ี
ซ้ือขายท่ีกํ าหนดแนนอนแลวในป 2547 มี จํ านวน 240,000 เมตริกตัน บวกลบ 10% ราคาของ
ถานหินท่ีกํ าหนดแลวจะสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ คุณภาพของ
ถานหินจะตองกํ าหนดราคาใหม
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21. การจัดประเภทบัญชีใหม
รายการบัญชีบางรายการในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 ไดจัดประเภทบัญชีใหมเพื่อใหสอดคลอง

กับการแสดงรายการในงบดุลของป 2546 รายการที่มีการจัดประเภทรายการใหมไดแก
การแยกสวนปรับปรุงที่ดินเชาและอาคารชั่วคราวบนที่ดินเชาจํ านวน 10,181,967.90 บาท เพื่อแสดง

ตางหากจากอาคารและอุปกรณ

22. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
จากการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2547 และครั้งที่ 2/2547 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2547 และ วันท่ี

30 มกราคม 2547 ตามลํ าดับ ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํ ากัด
จากการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 2/2547 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2547 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติให

เปลี่ยนชื่อบริษัทเปนบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํ ากัด (มหาชน) อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของ
บริษัทจากเดิมมูลคา หุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทํ าใหจ ํานวนหุน
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจากเดิม จํ านวน 5 ลานหุนเปน 50 ลานหุนและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากเดิม 50 ลานบาทเปน 70 ลานบาท โดยทุนที่เพิ่มขึ้นจ ํานวน 20 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 20 ลานหุน
มูลคาหุนละ 1 บาท

บริษัทจดทะเบียนเรื่องขางตนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพนัธ 2547
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