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2553 

(ม.ค.- ก.ย.) 
2553 

(ต.ค. 52 - ก.ย.53) 
2554 

(ต.ค. 53 - ก.ย. 54) 

ผลการดําเนินงาน     
รายไดจากการขาย (ลานบาท) 2,080.58 2,719.09 3,242.42 

รายไดรวม (ลานบาท) 2,115.59 2,761.69 3,315.35 

กําไรขั้นตน (ลานบาท) 368.43 466.85 561.44 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลานบาท) 71.21 (49.28) 60.52 

กําไรตอหุน* บาท 0.47 (0.32) 0.39 

     

อัตราสวนทางการเงิน     

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ) 17.54 17.00 17.14 

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม (รอยละ) 3.37 (1.78) 1.83 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (เฉล่ีย) (รอยละ) 7.65 (5.29) 6.03 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (เฉล่ีย) (รอยละ) 2.19 (1.51) 1.72 

     

  30 ก.ย. 2553 30 ก.ย. 2554  

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 3,463.33 3,569.68  

หนี้สินรวม (ลานบาท) 2,496.78 2,529.99  

สวนของผูถือหุน (ลานบาท) 967.55 1,039.69  

มูลคาตามบัญชีตอหุน* บาท 6.36 6.78  

     

   * มูลคาท่ีตราไวเปน 0.50 บาทตอหุน     
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ส า ส น ป ระ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท 
 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) ไดผานพนชวงทีย่ากและทาทาย
ที่สุดอีกชวงหนึ่งในรอบ 17 ปของการกอต้ังบริษัท
ฯ  แตทวาในความทาทายนี้ การดําเนิน งานใน
หลายๆดานของบริษัทฯ ก็เปล่ียนไปในทางที่ดีข้ึน 
ซึ่งนับไดวาเปนผลจากความทุมเทในการทํางาน
โดยไมยอทอตอปญหาของทีมผูบริหารชุดใหม 
  

 ในป 2554 ประเทศไทยประสบกบัปญหา
น้ําทวมที่รายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร 
บริษัทฯ และพนักงานกวา 150 ชีวิตไดรบั
ผลกระทบโดยตรงจากปญหาดังกลาว โรงงานและ
คลังสินคาที่จังหวัดอยุธยาตองหยดุการดําเนินการ
ต้ังแตเดือนตุลาคม 2554 เนือ่งจากปญหาดานการ
ขนสงสินคาเนื่องจากระบบคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภคไดรับความเสียหายจากน้ําทวม 
บริษัทฯ ไดชวยเหลือพนักงานที่ประสบปญหาน้าํ

ทวมโดยเฉพาะพนักงานในโรงงานจังหวัดอยุธยาอยางเต็มที่ ทั้งในรปูแบบของเงินชวยเหลือและสิ่งอุปโภคบริโภค โดยบริษัทฯ ต้ังใจท่ี
จะชวยเหลือพนักงานในเรือ่งการซอมแซมบานหลังจากปญหาน้ําทวมภายใน 2-3 เดือนนับจากนี้  

  

ความพยายามอยางยิ่งยวดของผูบริหารในการปองกันโรงงานจังหวัดอยุธยาจากน้ําทวมประสบผลสาํเร็จ สงผลใหโรงงาน
จังหวัดอยุธยาของบริษัทฯ เปนโรงงานแหงเดียวในพ้ืนที่ ที่สามารถดําเนินการผลิตไดทันทเีนื่องจากภายในโรงงานไมมีน้ําทวม โดย
บริษัทฯ มีแผนทีจ่ะเพ่ิมกําลังการผลิตเปน 3,500 ตันตอวัน และเพ่ิมเปน 5,500 ตันตอวัน ในเดือนธนัวาคม 2554 และเดือนมกราคม 
2555 ตามลําดับ ซึ่งจะเพ่ิมยอดขายของบริษัทฯ ไดอยางมากจากสวนของคูแขงทีย่ังไมสามารถกลับมาผลิตสินคาไดตามปกติเนื่องจาก
ประสบปญหาน้ําทวม 

  

ในเดือนกรกฎาคม 2554 ไดมีการประทวงดานส่ิงแวดลอมในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสงผลใหโรงงานของผูประกอบการถานหิน
ทั้งหมดในจังหวัดรวมถึงโรงงานของบริษัทฯ ตองหยุดการดําเนินงานชั่วคราว อยางไรก็ตาม หลังจากบริษัทฯ และผูประกอบการธุรกิจ
ถานหินไดหารือและทําความเขาใจกับชุมชน หนวยงานราชการ และผูเก่ียวของถึงความต้ังใจและหวงใยในสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยของชุมชน จากผลของความพยายามนี้ เปนที่นายนิดีที่ปจจุบันทางจังหวัดสมุทรสาครไดอนญุาตใหโรงงานของบริษัทฯ 
สามารถดําเนินการจําหนายและขนสงถานหินจํานวนกวา 440,000 ตันของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ คาดวาโรงงานจังหวัดสมุทรสาครจะ
สามารถเปดดําเนินงานเต็มรูปแบบไดภายในชวงกลางป 2555 นี้ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดจําหนายถานหินจํานวนดังกลาวหมด  

 

นอกเหนอืจากประเด็นที่โรงงานของบริษัทฯ ไดหยดุดําเนินงานชั่วคราว ในป 2554 บริษัทฯ ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการ
บริหารครั้งใหญ สืบเนื่องจากกรณทีี่คุณชยัวัฒน เครือชะเอม ซึ่งเปนอดีตกรรมการผูจัดการและผูรวมกอต้ังบริษัทฯ  ลาออกในเดือน
สิงหาคม 2554 กอนหนาคุณชยัวัฒน เครือชะเอมไดลาออกนั้น บรษัิทฯ ไดต้ังทมีบริหารชุดใหมเพ่ือบริหารจัดการในเรื่องสําคัญตางๆ
ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมทั้งในดาน ธุรกิจ การผลิต การเงินและการบัญชี และทรัพยากรมนุษย บริษัทฯ ไดแตงต้ังให คุณวิชาย ช่ืน
สุขสวัสด์ิ เปนรักษาการกรรมการผูจัดการ โดยทํางานรวมกับทีมผูบริหารอยางใกลชิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบริษัทฯ  

 

แมวาบริษัทฯ จะเผชิญกับอุปสรรคที่ใหญพรอมกับการเปล่ียนแปลงโครงสรางการบรหิาร ในป 2554 บริษัทฯ มีรายได เทากับ 
3,275.58 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2553 รอยละ 19.25 โดยสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่มากถึงกวา 1.4 ลานตัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากป 2553 
ถึงรอยละ 21.13 โดยประมาณรอยละ 47 ของยอดขายมาจากกลุมลูกคาขนาดใหญ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ในขณะที่
บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาฐานลูกคากลุมลูกคาขนาดกลางและขนาดเล็กในสัดสวนรอยละ 53 ของยอดขายซึ่งเปนกลุมลูกคาที่มีการ
ส่ังซื้อถานหินจากบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอไวได   
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บริษัทฯ ใชวิธีการวัดผลการดําเนนิงานในหลากหลายมิติ โดยหนึ่งในมิติที่บริษัทฯ ใชคือ “กําไรกอนภาษี คาใชจายทางการเงิน 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย” (EBITDA) ซึ่งในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรดังกลาวเทากับ 268.21 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจากป 2553 รอยละ
18.16 ทั้งนี้เปนผลมาจากการทีบ่ริษัทฯ สามารถเพ่ิมยอดขายไดอยางมากในขณะที่ยังคงสามารถรกัษาระดับราคาขายไดสูง อีกทั้ง
บริษัทฯ สามารถควบคุมคาใชจายการผลิตไดเปนอยางดี มิติที่สําคัญอีกอยางที่บรษัิทฯ ใชคือ “กําไรกอนภาษีและคาใชจายทางการ
เงิน” (EBIT) ซึ่งในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรดังกลาวเทากับ 189.68 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2553 ถึงรอยละ 27.50 โดยบริษัทฯ มีกําไร
สุทธิในป 2554 เทากับ 60.52 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจากป 2553 รอยละ 222.82 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 49.28 ลานบาท  

 

ประสิทธภิาพในการทํากําไรและการดําเนินงานของบริษัทฯ ดีข้ึนอยางตอเนือ่งโดยเกิดจากความพยายามอยางมากในการ
ปรับปรุงและเสรมิสรางความแข็งแกรงใหกับโครงสรางของบริษัทฯ ในชวง 2 ปที่ผานมา ดังจะเห็นไดจาก การปรับปรุงโครงสรางของ
องคกรใหสามารถทํางานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยจํานวนพนักงานของบริษัทฯ ในปจจุบันมจีํานวน 376 คนจาก 
432 คน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยงัไดรับประโยชนจากใชทรัพยากรตางๆ เชน ระบบสารสนเทศ รวมกันกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต
ซี่ส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถอืหุนใหญและไดรวมกับบริษัทฯ ในการเจรจาตอรองทางธุรกิจในเรือ่งตางๆ ซึ่งเปนการเพ่ิมประโยชน
ใหแกบริษัทฯ อยางมาก 

 

บริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสรางบริษัทยอยในหลายสวน ซึ่งจะชวยสนับสนนุผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหดีข้ึน โดยในป 
2554 ไดทําการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด (UMSL) ซึ่งดําเนินธุรกิจเรอืลําเลียงจํานวน 12 ลํา จาก 70 
ลานบาทเปน 110 ลานบาท เพ่ือชําระเงินกูและลดภาระดานดอกเบ้ียจายลง นอกจากนั้น ไดปรับจาํนวนรถบรรทุกของบริษัท ยูเอ็มเอส 
ขนสง จํากัด ใหเหลือ 10 คันและเปล่ียนมาเปนการดําเนินการในรูปแบบฝายขนสงของบริษัทฯ แทนเพ่ือใหบรษัิท ยูเอม็เอส ขนสง 
จํากัดสามารถปดตัวลงและเกิดการประหยัดในเรื่องตนทุนการดําเนนิงาน 

  

ผูถือหุนอาจสังเกตถึงปริมาณสินคาคงคลังที่เพ่ิมข้ึนในป 2554 ของบริษัทฯ  ทีม่ีมูลคาเทากับ 1,854.15 ลานบาท ณ วันที่ 30 
กันยายน 2554 ซึ่งในความเปนจริงแลว ปริมาณสินคาคงเหลือของถานหินขนาด 0-5 มม.ที่มมีูลคาตํ่า ไดลดลงอยางมากจาก 824,494 
ตันในป 2553 เหลือเพียง 585,463 ตันในป 2554 โดยบริษัทฯ มสิีนคาคงเหลือ ณ ส้ินป 2554 ที่เปนถานหินคาความรอนสูงจํานวน 
113,513 ตันซึ่งบริษัทฯ นําเขามาในชวงปลายป 2554 แตยังไมสามารถจําหนายไดเนื่องจากโรงงานหยุดการดําเนินงานชั่วคราวทั้งที่
จังหวัดอยุธยา และจังหวัดสมุทรสาคร 

 

ในป 2555 บริษัทต้ังเปาหมายหลักในการลดปริมาณสินคาคงเหลือ และทําใหการผลิตถานปนเม็ดเปนไปอยางราบรื่น ซึ่งหาก
ประสบผลสําเรจ็ตามที่บริษัทฯ คาดหวังไว จะทําใหประสิทธิภาพในการทํากําไรของบริษัทฯ ดีข้ึนอยางมาก   

 

สวนนโยบายดานการเงินนัน้  บริษัทฯ ไดปรบัเงินกูระยะสัน้เปนระยะ 3 ป จํานวน 500 ลานบาท แลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 
2554  เพ่ือชวยลดความเส่ียงทางดานการเงินลง สงผลใหอัตราสวนเงินทนุหมุนเวียนปรับเพ่ิมข้ึนจาก 1.16 เทา ในป 2553 เปน 1.34 
เทา ในป 2554 และอัตราสวนหนี้สินตอผูถือหุนไดปรับตัวลดลงจาก 2.58 เทาในป 2553 เหลือ 2.43 เทา ในป 2554 โดยคาดวา
อัตราสวนทางการเงินเหลานี้จะดียิง่ข้ึนในป 2555  

 

แมวาในปจจุบันยังคงมีขอมูลเชิงลบเก่ียวกับธุรกิจถานหินในประเทศไทย บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดานการจัดจําหนายถานหินโดย
ยึดหลักความรับผิดชอบทางสังคมโดยคํานึงถึงชุมชนขางเคียงและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ โรงงานจังหวัดสมุทรสาครของบริษัทฯ ถกู
ออกแบบใหเปนระบบปดจากทาเรอืไปจนถึงคลังสินคาเพ่ือจํากัดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมไปสูชุมชนใหนอยที่สุด ถึงแมบริษัทจะมี
มาตรฐานสูงซึ่งไดรับการยอมรับจากจังหวัดสมุทรสาคร บริษัทฯ ก็ยังจะเพ่ิมประสิทธิภาพในดานความปลอดภัยและดานส่ิงแวดลอม
ใหกับทาเรือของทั้งสองโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครและอยุธยาซึ่งคาดวาจะเสร็จสมบูรณในชวงกลางป 2555 เพ่ือใหมัน่ใจไดวาบริษัทฯ 
มีมาตรฐานดานความปลอดภัยและดานส่ิงแวดลอมในระดับที่ดีที่สุด 

 

บริษัทฯ คาดวาจะไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวมใหญในไตรมาส 1 ป 2555 ปริมาณขายคาดวาจะลดลงมากจากการที่ลูกคา
ชะลอการผลิตหรอืหยุดการผลิต อยางไรก็ตาม ความตองการถานหินจะเพ่ิมข้ึนอยางแข็งแกรงในป 2555 โดยคาดวาอุตสาหกรรมตางๆ
จะเพ่ิมกําลังการผลิตอยางมากจากการฟนฟูภายหลังปญหาน้ําทวมไดผานพนไป อตุสาหกรรมการจดัจําหนายถานหินในป 2555 ของ
ประเทศไทยนั้นคาดวายังคงมีแนวโนมที่สดใส โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
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ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 

ราคาถานหินคาความรอนสูงในตลาดโลกป 2554 แกวงตัวอยูในชวง 114-132 ดอลลารสหรัฐตอตัน ในขณะที่ในป 2553 นั้น 
แกวงตัวอยูในชวง 88-120 ดอลลารสหรัฐตอตัน แนวโนมความตองการถานหินในตลาดโลกยังคงแข็งแกรง ซึ่งคาดวาราคาถานหินยังคง
อยูในระดับสูงในระยะ 3 ถึง 5 ปขางหนา ตามความตองการถานหินจากการสรางโรงไฟฟาถานหินใหม รวมถึงความตองการถานหิน
จากประเทศญ่ีปุนเพ่ือทดแทนการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟานิวเคลียรที่ลดบทบาทลงในอนาคต  

 

ในนามของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณลูกคาและผูทีเ่ก่ียวของทุกทานที่ใหการสนบัสนุนการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  รวมทั้งผูบริหารและพนักงานทุกทานที่ไดทุมเทการทํางานใหบริษัทฯ อยางเต็มที่ในปทีย่ากและทาทาย บริษัทฯ 
ไดผานพนปญหาอุปสรรคตางๆมาไดอยางมัน่คงและคลองตัวมากข้ึนและผลของความทุมเทดังกลาวจะเร่ิมสงผลดีใหกับบริษัทฯ ใน
อนาคตอันใกล 
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ส า ส น ก ร ร ม ก า ร ผู จั ด ก า ร 

เรียน ทานผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา และมิตรสหายทุกทาน 
 

ป 2554 เปนปที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเริม่ฟนตัวไดดี อุตสาหกรรมซึ่ง
เปนกลุมลูกคาหลักไดทําการผลิตสินคาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลดีตอรายไดของ
บริษัทที่เติบโตไดมากถึงกวารอยละ 20 โดยในชวง 2 ปที่ผานมา ทีมผูบริหารของ
บริษัทไดทํางานรวมกับบริษัท โทรเีซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (TTA) ซึ่ง
เปนผูถือหุนใหญ โดยไดเขามารวมบริหารธุรกิจและปรับกลยุทธการดําเนินงาน 
รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารงาน โครงสรางองคกรและพนักงานใหมี
ประสิทธภิาพมากข้ึน โดยมุงหวังเพ่ือจะสงผลดีใหกับบริษัทและผูถือหุนในระยะ
ยาว 

 

บริษัทฯ มีรายไดรวมในชวงเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายนป 2554 
เทากับ 3,275.58 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 21.13 จากชวงเดียวกันของปกอน โดย
มีกําไรสุทธเิทากับ 60.52 ลานบาท ซึ่งดีข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอนเชนกัน 
สาเหตุหลักเนื่องจากการเติบโตของยอดขายทีก่ระจายอยูในลูกคากลุมอุตสหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก และกลุมลูกคาอุตสาหกรรมขนาดใหญโดยเฉพาะลูกคา
ในกลุมปูนซเีมนต  

 

นอกเหนอืจากทีก่ลาวมานั้น กลาวไดวาป 2554 นั้นเปนอีกปหนึ่งที่เต็มไป
ดวยความทาทายสําหรับบริษัท โดยมีปจจยัหลายประการที่สงผลเชิงลบกับบริษัทในแงของกําลังการผลิต การขายและผลประกอบการ
ของบริษัทเกิดข้ึน ทั้งเรือ่งการหยุดดําเนินงานชัว่คราวของโรงงานสวนสมในเดือนกรกฎาคมตามคาํส่ังของทางจังหวัดสมุทรสาครจาก
การประทวงของชุมชน เรื่องที่คณุชัยวัฒน ซึ่งเปนอดีตกรรมการผูจัดการมาอยางยาวนานไดลาออก นอกจากนัน้ โรงงานจังหวัดอยุธยา
ของบริษัทตองหยุดดําเนินงานชั่วคราวจากปญหาน้ําทวมในเดือนตุลาคม อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดบริหารจัดการจนสามารถผานพน
ปญหาตางๆ มาไดอยางราบรื่น โดยโรงงานนครหลวงเพิ่มกําลังการผลิตข้ึนเปน 5,000 ตันตอวัน เพ่ือชดเชยกําลังการผลิตที่หายไปจาก
โรงงานสวนสมทีห่ยุดการดําเนินงานช่ัวคราว นอกจากนั้น จากการวางแผนอยางรัดกุมของบริษัทเพ่ือรับมอืกับเหตุการณน้ําทวม สงผล
ใหทั้งโรงงานจังหวัดอยุธยาและสมทุรสาครไมมีน้ําทวมในโรงงาน ไมมีพนักงานไดรับบาดเจ็บ อีกทั้งเครื่องจักรและอุปกรณตางๆก็ไมได
รับความเสียหายแตอยางใด  เห็นไดชัดวานี่คือบททดสอบซึ่งทีมผูบริหารสามารถผานพนมาไดจากความมุงมั่นพยายามในการบริหาร
จัดการและการตดัสินใจในเรือ่งตางๆ ไดเปนอยางดี  

 

โรงงานจังหวัดสมุทรสาครของบรษัิทยังไมไดเริ่มดําเนินการผลิต โดยปจจุบันบริษัทฯ ไดรับอนุญาตในการนําถานหินที่อยูใน

คลังสินคาจํานวนกวา 440,000 ตันออกมาจําหนายใหกับลูกคา และในขณะนี้บริษัทอยูระหวางการเพ่ิมประสิทธภิาพในการปองกันดาน

ส่ิงแวดลอมของทาเทียบเรือที่โรงงานสมุทรสาครใหดียิ่งข้ึน ซึ่งบริษัทคาดหมายวาโรงงานสวนสม จังหวัดสมุทรสาคร จะสามารถกลับมา

เริ่มดําเนนิการผลิตตามปกติในชวงกลางป 2555  
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อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีปริมาณสินคาคงคลัง ณ ส้ินเดือนกันยายน 2554 ในระดับคอนขางสูง ทั้งนี้ไมไดเกิดจากปริมาณ
สินคาคลังของถานหินขนาด 0-5 มม. ทีม่ากข้ึน แตเกิดจากกลยทุธของบริษัทในการขยายตลาดและชองทางการจาํหนาย เปนผลให
บริษัทมีสินคาคงคลังจํานวนหนึ่งเปนผลิตภัณฑถานหินประเภทคาความรอนสูง ซึง่บริษัทฯ ไดเริม่ทาํการจําหนายถานหินประเภทนี้
ใหกับลูกคาต้ังแตเดือนธันวาคม 2554 บริษัทสามารถจัดการปรมิาณสินคาคลังของถานหินขนาด 0-5 มม. ไดคอนขางดี โดยในป 2554 
บริษัทสามารถจําหนายถานหินประเภทนี้มากกวา 700,000 ตัน โดยเปนถาน 0-5 มม.  ซึ่งเกิดข้ึนในปที่แลวจํานวน 200,000 ตัน ที่เปน
สินคาคงคลังของปกอนหนา  บรษัิทฯ คาดวาปริมาณสินคาคงคลังจะปรับตัวลดลงอยางมีนยัสําคัญในป 2555 ซึ่งคาดวาความตองการ
ถานหินของลูกคาอุตสาหกรรมปูนซีเมนตจะเติบโตข้ึนมากจากปญหาน้ําทวมใหญทีเ่กิดข้ึนในชวงปลายป 2554 สงผลใหประเทศไทย
ตองมีการกอสรางโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญเปนจํานวนมาก รวมถึงการซอมแซมอาคารบานเรือนตางๆ ซึ่งเปนผลบวกกับ
บริษัทฯ  นอกจากนี้ บริษัทฯ มกีารพัฒนาโครงการผลิตถานปนเมด็ เพ่ือเรงการลดปริมาณสินคาคงคลังดังกลาว ซึ่งมีความคืบหนาใน
การพัฒนาโครงการดังกลาวไปมาก และคาดวาจะสามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดถึง 20,000  ตันตอเดือนในเดือนเมษายน 2554 

 
ในนามของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ผมขอขอบคณุลูกคาและคูคาทุกทานที่ใหการสนบัสนุนการ

ดําเนินงานของบริษัทเปนอยางดียิง่ตลอดระยะเวลาที่ผานมา รวมทั้งผูบริหารและพนักงานทุกทานทีไ่ดทุมเทการทํางานใหบริษัทอยาง

เต็มที่ในชวงทีย่าก ลําบากจนประสบผลที่นาพอใจ  และสุดทาย ขอขอบคุณผูถือหุนในความเช่ือมั่นทีม่ีตอบริษัทเสมอมา 

 

 

 

นายวิชาย ชื่นสุขสวัสด์ิ 

รักษาการ กรรมการผูจัดการ 
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คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต  (อาย ุ45 ป) 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of California, 

Berkeley, USA 
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (magna cum laude) Univer-

sity of Minnesota, USA 
 หลักสูตรการอบรม 
 - Directors Certification Program (DCP) รุน 70/2006 

สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  
 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
 - เดือนตุลาคม 2552 ถึง ปจจุบัน  
 ประสบการณการทํางาน 
 - บริษัท เจพี มอรแกน สแตนเลย (สิงคโปร) 
 - ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 - ธนาคารแหงอเมริกา ซานฟรานซิสโก (สหรัฐอเมรกิา) 

ฮองกง และกรุงเทพมหานคร  
 การดํารงตําแหนงกรรมการอืน่ในปจจุบัน 

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น 
  ๏ กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

    บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 
  ๏ ประธานกรรมการบริหาร 
   บมจ. เมอรเมด มาริไทม  

(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย-สิงคโปร) 
 - กิจการที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน 
  ๏ กรรมการ 

  บจ. อะธีน โฮลด้ิงส  
บริษัท โซลีอาโด โฮลด้ิงส พีทีอี แอลทีดี 
บจ. บาคองโค  
บริษัท Baria Serece  
 บริษัท โทรีเซน ชปิปง สิงคโปร พีทีอี แอลทีดี 
บริษัท โทรีเซน (อนิโดไชนา)  เอส.เอ. 
บจ. ยูเอม็เอส ไลทเตอร 

  บจ. ยูเอม็เอส ขนสง 
  บจ. ยูเอม็เอส โคลบริคเครท 
  บจ. ยูเอม็เอส พอรต เซอรวิสเซส  
   บริษัทในกลุมธุรกิจเดินเรือโทรีเซน  
 การดํารงตําแหนงในกิจการทีแ่ขงขัน/กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ  - ไมมี - 
 การถือหุนของบรษัิทฯ (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554)          
    - ไมมี - 
 การเขารวมประชุม ป 2554  - 7/7 ครั้ง 
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กรรมการ 

นางฐิติมา รุงขวัญศิรโิรจน (อายุ  50 ป) 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 - ปริญญาโท บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 หลักสูตรการอบรม 
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุน 66/2007 

 สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  
 - Director Certification Program (DCP) รุน 131/2010, 
  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
 - เดือนตุลาคม 2552 ถึง ปจจุบัน  
 ประสบการณการทํางาน 
 - ผจก.สายบริหารการลงทุนตราสารทุน                                    

ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 - Group Chief Financial Officer บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่
 - ประธานเจาหนาที่การเงิน หรือ ตําแหนงผูบริหาร     

สายการเงินและบัญชีในกลุมตางๆ ดังนี้ 
๏ บมจ. หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย)   

  ๏ บมจ. อีสต เอเชียต๊ิก (ประเทศไทย)  
๏ บมจ. หลักทรัพย เอกเอเชยี  

 การดํารงตําแหนงกรรมการอืน่ในปจจุบัน 
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น  
  ๏ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายงานบัญชีและการเงิน 

 บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส  
 - กิจการที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน 

  ๏ กรรมการ 
   บจ. อะธีน โฮลด้ิงส จํากัด 
   บจ. ยูเอม็เอส ไลทเตอร 
   บจ. ยูเอม็เอส ขนสง 
   บจ. ยูเอม็เอส โคลบริคเครท 
   บจ. ยูเอม็เอส พอรต เซอรวิสเซส  
 การดํารงตําแหนงในกิจการทีแ่ขงขัน/กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ  - ไมมี - 
 การถือหุนของบรษัิทฯ (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554)  
    - ไมมี - 
 การเขารวมประชุม ป 2554  - 7/7 ครั้ง  
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กรรมการ / รักษาการกรรมการผูจัดการ 

นายวิชาย ช่ืนสุขสวัสด์ิ (อายุ 54 ป) 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 - ปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร  สาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย  

ควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย  
 หลักสูตรการอบรม 
 - ไมมี - 
 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
 - เดือนมกราคม 2554 ถึง ปจจุบัน  
 ประสบการณการทํางาน 

- รองประธาน การขายปลีกและกลยุทธแหงเอเชียแปซิฟก ยูพีเอส 
ภูมิภาคเอเชยีแปซิฟก (ต้ังอยูที่สิงคโปร) 

- รองประธานดานการบริการการขายปลีกระหวางประเทศ  
 ยูพีเอส คอรปอเรท แอตแลนตา สหรัฐอเมริกา (ต้ังอยูที่สิงคโปร) 
- รองประธานดานปฏิบัติการในเขตใต (South District)  
 ยูพีเอส ภมูิภาคเอเชียแปซิฟก (ต้ังอยูที่สิงคโปร)  

การดํารงตําแหนงกรรมการอืน่ในปจจุบัน 
 - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานโครงสรางพ้ืนฐาน   

บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส  
 - กิจการที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน 
  การดํารงตําแหนงในกิจการทีแ่ขงขัน/กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธรุกิจ

ของบริษัทฯ  - ไมมี - 
 การถือหุนของบรษัิทฯ (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554)  
    - ไมมี - 
 การเขารวมประชุม ป 2554  - 6/7 ครั้ง -   
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กรรมการ / กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

นางเพ็ญรุง สุวรรณกูฏ (อายุ 48 ป) 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 - ประกาศนยีบัตร สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 - ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 หลักสูตรการอบรม 
 - Directors Certification Program (DCP) รุน 132/2010

สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 
 - Role of the Compensation Committee (RCC)  
  รุน11/2010 สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริษัท 

(IOD) 
 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
 - เดือนตุลาคม 2552 ถึง ปจจุบัน  
 ประสบการณการทํางาน 
 - ผูอํานวยการอาวุโสฝายทรัพยากรมนุษย บุคคลธนกิจ 

บมจ. ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด  
 - ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย ธนาคารแหงอเมริกา  
 การดํารงตําแหนงกรรมการอืน่ในปจจุบัน 
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น  
  ๏ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายงานทรัพยากรมนษุย 
        บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส  
 - กิจการที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน 

  ๏ กรรมการ 
   บจ. อะธีน โฮลด้ิงส จํากัด 
   บจ. ยูเอม็เอส ไลทเตอร 
   บจ. ยูเอม็เอส ขนสง 
   บจ. ยูเอม็เอส โคลบริคเครท 
   บจ. ยูเอม็เอส พอรต เซอรวิสเซส  
 การดํารงตําแหนงในกิจการทีแ่ขงขัน/กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ  - ไมมี - 
 การถือหุนของบรษัิทฯ (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554)  
    - ไมมี - 
 การเขารวมประชุม ป 2554  - 7/7 ครั้ง -   
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กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายเอกวัจน อมรวิวัฒน (อายุ 50 ป) 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northrop University, Los 

Angeles, CA, USA  
 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 หลักสูตรการอบรม 
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุน 84/2010  
  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  
 - Audit Committee Program (ACP) รุน 32/2010  
  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  
 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
 - 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง ปจจุบัน  
 ประสบการณการทํางาน 
 - ฝายวิเคราะหหลักทรัพย ธนาคาร บีเอ็นพี พารริบาร 
 - ผจก.ฝายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  บมจ. เอเชียนมารีนเซอรวิสส 
 - ผอ.ฝายวาณิชธนกิจ บงล. เอกพัฒน 
 - ผูจัดการฝายวาณิชธนกิจ บล. ไดวา  
 - ผจก.ฝายการตลาดตางประเทศ บงล. ธนสยาม  
 - ฝายบริหารการเงิน  
  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 - ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบ  
  Duty Free Shopper West, Los Angeles, USA. 
 การดํารงตําแหนงกรรมการอืน่ในปจจุบัน 
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น   - ไมมี -   
 - กิจการที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน 

๏ คณะกรรมการบรหิาร 
สมาคมการบินธุรกิจแหงเอเชยี  

๏ ที่ปรึกษาอาวุโสและผูบริหาร ฝายสนับสนุนการตลาด
ธุรกิจการบิน 
บริษัท คอรปอเรท เพอรฟอแมนซ แอดไวเซอร จาํกัด 

 การดํารงตําแหนงในกิจการทีแ่ขงขัน/กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ  - ไมมี - 

 การถือหุนของบรษัิทฯ (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554)  
    - ไมมี - 
 การเขารวมประชุม ป 2554  - 7/7 ครั้ง -   
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 คุณวุฒิการศึกษา 
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 - ปริญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
 หลักสูตรการอบรม 
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุน 10/2004 สมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  
 - Audit Committee Program (ACP) รุน 3/2004         
  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  
 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
 - พ.ศ. 2547 ถึง ปจจุบัน  
 ประสบการณการทํางาน 
 - อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 - อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการรฐัมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  
 การดํารงตําแหนงกรรมการอืน่ในปจจุบัน 
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น  
  ๏ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
   บมจ. ยูนมิิต เอนจิเนยีริ่ง 

๏ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
   บจ. คิว.ที.ซี.ทรานฟอรเมอร  
 - กิจการที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน 
  ๏ กรรมการผูจัดการ  
   บจ. เอ็กเซลเลนท บิสเน็ส แมเนจเมนท 
   บจ. เอ็กเซลเลนท เอ็ดดูเคช่ัน แอนด เทรนนิ่ง 
 การดํารงตําแหนงในกิจการทีแ่ขงขัน/กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับธรุกิจ

ของบริษัทฯ  - ไมมี - 
 การถือหุนของบรษัิทฯ (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554)  
    - ไมมี - 
 การเขารวมประชุม ป 2554  - 7/7 ครั้ง -   

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

นายณัฐพล  ลีลาวัฒนานันท (อายุ 53 ป) 
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 - อุปนายกฝายนโยบายและแผนงาน สภาทนายความ   
ในพระบรมราชูปถัมภ 

- กรรมการฝายกฎหมาย และอนุกรรมการฝายสัญญา  
 - สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  
 - สมาชิกสภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ 1 
 - กรรมการกํากับมาตรฐาน คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 - คณะกรรมการจัดทํากฎหมายวาดวยการประกอบกจิการ

วิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทศัน สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ทาํเนียบรฐับาล 

 - คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา กรมทรัพยสิน ทางปญญา 
กระทรวงพาณิชย 

 - คณะกรรมการลิขสิทธิ์ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง
พาณิชย  

 - President Thailand Group  
  สมาคมทนายความสิทธิบัตรแหงเอเซยี  
  (Asian Patent Attorneys Association)    
 - Country Head (Thailand Group)  
  สมาคมทรัพยสินทางปญญาแหงอาเซียน  
  (ASEAN Intellectual Property Association)  
 
 การดํารงตําแหนงกรรมการอืน่ในปจจุบัน 
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น  
  ๏ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

  บมจ. ยูนมิิต เอนจิเนยีริ่ง 
  บมจ. โมเดอรนฟอรม กรุป 
  บมจ. เอม็ เอฟ อ ีซี  

 - กิจการที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน 
  ๏ ศาสตราจารยพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
  ๏ อาจารยพิเศษ คณะนิติศาสตร  
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
  ๏ กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา 
  ๏ เลขาธิการสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง            

 เนติบัณฑิตยสภา  
 การดํารงตําแหนงในกิจการทีแ่ขงขัน/กิจการที่เก่ียวเน่ืองกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ  - ไมมี - 
 การถือหุนของบรษัิทฯ (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554)  
    - ไมมี - 
 การเขารวมประชุม ป 2554  - 7/7 ครั้ง -   

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล (อายุ 62 ป) 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 - เนติบัณฑิตไทย 
 - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยฮารวารด 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 หลักสูตรการอบรม 
 - Director Certification Program (DCP) รุน 60/2005  

สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  
   - Role of the Compensation Committee (RCC) รุน

11/2010 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 
 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  
 - พ.ศ. 2547 ถึง ปจจุบัน  
 ประสบการณการทํางาน 
 - คณบดี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 - นายกสมาคมทรพัยสินทางปญญาแหงประเทศไทย  
 - อุปนายกฝายวิชาการ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 - ประธานคณะกรรมการอํานวยการและผูอํานวยการสํานัก

ฝกอบรมวิชาวาความ แหงสภาทนายความในพระบรม
ราชูปถัมภ 
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ชื่อบริษัท  บริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 36/83 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร ช้ัน 24 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
ที่ตั้งคลังสินคา 1. คลังสินคาชัยมงคล  
 เลขที่ 20 หมูที่ 2 ตําบลชัยมงคล (บานบอ) อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
 2. คลังสินคาสวนสม 
 เลขที่ 88/9 หมู 5 ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จงัหวัดสมุทรสาคร 74120 
 3. คลังสินคานครหลวง 
 เลขที่ 108 หมู 2 ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา 13260 
เลขทะเบียนบรษัิท  0107574700099 
ทุนจดทะเบียน  76,727,032 บาท 
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 76,727,032 บาท แบงเปนหุนสามัญ 153,454,064 หุน  
มูลคาที่ตราไว  หุนละ 0.50 บาท 
โทรศัพท   (+662) 664-1701-8 

นายทะเบียนหลักทรัพย  
ช่ือบริษัท  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่ต้ังสํานักงาน อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน  
  เลขที่ 2/7 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง 
  เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท  (+662) 596-9000  
โทรสาร  (+662) 359-1259  

ผูสอบบัญชี 

ช่ือผูสอบบญัชี นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3760  
ช่ือบริษัท  บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด  
ที่ต้ังสํานักงาน ช้ัน 15 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต        
  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท  (+662) 344-1000  
โทรสาร  (+662) 286-5050  

ขอ
มูล

ทั่ว
ไป
ขอ

งบ
ริษั
ท 
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บรษัิทฯประกอบธรุกิจการนําเขาถานหินคณุภาพดี มคีาพลังงานความรอนปานกลาง และมผีลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย โดยนําเขา
จากประเทศอินโดนเีซยีเพ่ือจดัจําหนายใหกับโรงงานอตุสาหกรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะโรงงานอตุสาหกรรมในกรงุเทพและปรมิณฑล
รวมถงึจงัหวัดใกลเคยีง บรษัิทฯมอีตุสาหกรรมทีเ่ปนเปาหมายหลักในอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ ไดแก อตุสาหกรรมอาหารและ
เครือ่งด่ืม อตุสาหกรรมกระดาษ และอตุสาหกรรมสิง่ทอ โดยบรษัิทฯมกีลยทุธนําถานหินดังกลาวมาทําการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ 
เพ่ือใหถานหินมคีุณภาพตรงกับคณุสมบัติเชิงวิศวกรรมของหมอไอน้ําของ  แตละโรงงานอตุสาหกรรม นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยงัเขารวม
ประมลูขายถานหินใหกับบรษัิทเอกชนในอตุสาหกรรมปูนซเีมนต และอตุสาหกรรมผลิตไฟฟาทีม่กีารประมลูจดัซือ้ถานหินอกีดวย 
 

เปาหมายการดําเนินธุรกจิ 
บริษัทฯมีเปาหมายในการเปนผูนําการขายถานหินสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย โดยการ

นํานวัตกรรม เทคโนโลยีในการใชถานหินที่มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมภายในประเทศมาประยุกตใช พรอมกับการคัดเลือกถาน
หินที่มีคุณภาพดี ตรงกับความตองการของโรงงานอุตสาหกรรม และมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย โดยการขยายฐานลูกคาไปในกลุม
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใชน้ํามันเตาและเชื้อเพลิงประเภทกาซใหเปล่ียนมาใชถานหินแทน โดยนําจุดเดนของถานหินที่มีตนทุนการ
ใชงานที่ตํ่ากวาเชื้อเพลิงอื่นและการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองของการใชถานหินเปนกลยุทธในการขยายฐานลูกคา รวมทั้งเนนการ
กระจายความเส่ียงทางดานรายไดของบริษัทฯโดยไมพ่ึงพาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเพียงตลาดเดียว แตจะเนนการขยายตลาด
ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และกระจายไปยังหลายอุตสาหกรรมเพ่ือลดความเส่ียงจากการที่อุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบจากวัฏจักรของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายขยายการดําเนินงานดานการขนสงทางน้ํา 
และทาเทียบเรือ ซึ่งเปนธุรกิจเก่ียวเนื่องกับการขายถานหินของบริษัทฯ เพ่ือใหบริษัทฯมีฐานรายไดเติบโตอยางมั่นคง  
 

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
ถานหินเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีปริมาณสํารองอยูมาก โดยแหลงถานหินกระจายอยูในประเทศตางๆมากกวา 100 ประเทศ

ทั่วโลก ทําใหถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงสูง ราคามีการแขงขันกันสูง สงผลใหมีราคาถูกกวาเช้ือเพลิงชนิดอื่นโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง กาซธรรมชาติและน้ํามันเตา โดยถานหินเปนเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งมีสถานะเปนของแข็งและมีแรธาตุที่สําคัญ คือ คารบอน 
โดยทั่วไปแลวถานหินจะมีสีน้ําตาลเขมหรือสีดําและแบงไดหลายประเภท ซึ่งถานหินแตละประเภทมีคุณสมบัติที่สําคัญตามตาราง
ดานลาง 

ประเภทของถานหิน คาความรอน 
(กิโลแคลอรี/กโิลกรัม) 

ความชื้น 
(เปอรเซนต)* 

ปริมาณเถา 
(เปอรเซนต)* 

ปริมาณกํามะถัน 
(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 

ลัก
ษณ

ะก
าร
ปร
ะก
อบ

ธุร
กิจ

 

* แสดงคาเปอรเซนตโดยน้ําหนัก 
** ปริมาณกํามะถัน 1.0 เปอรเซนต จะกอใหเกิดคาซัลเฟอรไดออกไซดโดยเฉลี่ยประมาณ 500 ppm (อางอิงจากถานหินประเภทบิทมิูนัสและซบับทิูมินัสของบริษัทฯ) 



18 | รายงานประจําป 2554 

ถานหิน นํ้ามันเตา กาซธรรมชาต ิ

ตํ่า สูง ปานกลาง 

การลงทุนในหมอไอนํ้า สูง ปานกลาง ตํ่า 

ความยากงายในการใชงาน สูง ปานกลาง ตํ่า 

การบํารุงรักษา สูง ปานกลาง ตํ่า 

ผลกระทบตอสิง่แวดลอม ตํ่า-สูง *   ตํ่า-ปานกลาง * ตํ่า 

หัวขอ  

* ข้ึนกับคุณภาพของถานหินหรือนํ้ามันเตา                         
ที่มา: บริษัทฯ 
 

บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 3 ฉบับ มีสาระสําคัญดังนี้  

บัตรสงเสริมเลขที่ 1532(2)/2549 1499(2)/2551 1047(2)/2552 

ประเภทกิจการ บริการดานขนถาย
สินคาสําหรับเรือเดิน
ทะเลประเภท 7.1 

กิจการขนสงทางเรือ
ประเภท 7.2 

บริการดานขนถาย
สินคาสําหรับเรือเดิน
ทะเลประเภท 7.1 

ไดรับการยกเวนอากรขาเขาสําหรับ
เครื่องจักร 

ตามท่ีคณะกรรมการ 
พิจารณาอนุมัติ 

ตามที่คณะกรรมการ 
พิจารณาอนุมัติ 

ตามท่ีคณะกรรมการ 
พิจารณาอนุมัติ 

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธทิี่ไดจากการ
ประกอบกิจการทีไ่ดรับการสงเสรมิ
รวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงนิ
ลงทุน ไมรวมคาที่ดินและทุน
หมุนเวียน 

เริ่ม 24 พ.ค. 2549 
ส้ินสุด 23 พ.ค. 2557 

เริ่ม 31 ต.ค. 2550 
ส้ินสุด 30 ต.ค. 2558 

เริ่ม 16 มิ.ย. 2551 
ส้ินสุด 15 มิ.ย. 2559 

ไดรับการยกเวนไมตองนําเงินปนผลจาก
กิจการที่ไดรับการสงเสริม ไปรวม
คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริม
ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
นั้น 

เริ่ม 24 พ.ค. 2549 
ส้ินสุด 23 พ.ค. 2557 

เริ่ม 31 ต.ค. 2550 
ส้ินสุด 30 ต.ค. 2558 

เริ่ม 16 มิ.ย. 2551 
ส้ินสุด 15 มิ.ย. 2559 

จากตารางขางตน จะเห็นไดวาถานหินที่มีคุณภาพดีที่สุด (พิจารณาจากคาความรอน คาความช้ืนและปริมาณกํามะถัน) เรยีง
ตามลําดับ ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส ซบับิทมูินัส และลิกไนต โดยบริษัทฯเนนการนําเขาถานหินประเภทบิทมูนิัสและซับบิทูมนิสั 
เนื่องจากเปนถานหินที่มีคณุภาพดี มีคาความรอนในระดับปานกลาง มีคาความช้ืนและปริมาณเถาในระดับทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งมีปริมาณกํามะถันที่ตํ่าเมือ่เทยีบกับน้ํามันเตา (น้ํามันเตามีปริมาณกํามะถนัประมาณ 0.1-3.0 เปอรเซนต) ทําใหมีมลภาวะกบั
ส่ิงแวดลอมนอยมาก สําหรับถานหินประเภทแอนทราไซต บริษัทฯไมไดนําเขาถานหินประเภทนีเ้นื่องจากมีราคาสูงกวามาก อีกทั้ง
ปริมาณการใชภายในประเทศมีจํากัดและไมมีแนวโนมการขยายตัว สวนถานหินประเภทลิกไนตเปนถานหินคุณภาพตํ่าที่สุด มีปริมาณ
กํามะถนัมาก ทําใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมสูง ดังนั้นถานหินประเภทนี้จึงไมเปนที่นิยมของลูกคา  

มาตรฐานคุณภาพอากาศจากปลองระบายซึ่งกําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดใหซัลเฟอรไดออกไซดที่ปากปลอง
ระบายของโรงงานอุตสาหกรรม มีคาไมเกิน 700 ppm (part per million) ในขณะที่  ถานหินของบริษัทฯ เมื่อนําไปใชในโรงงาน
อุตสาหกรรมและวัดคากาซที่ปากปลองระบายไดคาซัลเฟอรไดออกไซดไดนอยกวา 100 ppm ดังนั้นถานหินที่บรษัิทฯจําหนายจึงไม
กอใหเกิดปญหากับส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานที่ราชการกําหนด  
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ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม  
ภาวะการแขงขัน 
การจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเปนธรุกิจที่มผีูประกอบการประมาณ 20 ราย โดยบริษัทฯมีคูแขง

ในกลุมโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ คือ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และ บรษัิท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) สวนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กบริษัทฯ มคีูแขง เชน บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นเนอรยี่ เอิรธ 
จํากัด (มหาชน) เปนตน และผูประกอบการนําเขาถานหินรายกลางและรายเล็กอกีประมาณ 15-20 ราย ซึ่งบริษัทฯเปนผูนําตลาดใน
กลุมนี้ บริษัทฯเนนเพ่ิมลูกคาในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมากกวากลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ เพ่ือเปน
การหลีกเล่ียงการแขงขันทางดานราคา  

แนวโนมอตุสาหกรรม 
ถานหินเปนแหลงพลังงานที่มีความสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจสูง เชนในประเทศในแถบเอเชีย จากการท่ีถานหินเปนพลังงานที่ราคาตํ่ากวากาซธรรมชาติและน้ํามันเตาทําใหโรงงาน
อุตสาหกรรมหันมาใชถานหินกันมากข้ึน  

การใชถานหินและลิกไนต 
ในป 2554 (ม.ค.-ก.ย.) ปริมาณการใชถานหินและลิกไนตรวมประมาณ 27.81 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.31 จากชวงเดียวกัน

ของป 2553 ซึ่งมีปริมาณการใชรวมประมาณ 26.31 ลานตัน การใชลิกไนตในป  2554 (ม.ค.-ก.ย.) ประมาณ 14.57 ลานตัน แบงเปน
ภาคการผลิตไฟฟาของ กฟผ.จํานวน 13.14 ลานตัน และอีก 1.43 ลานตัน นําไปใชในภาคอตุสาหกรรมตางๆ ไดแก การผลิต
ปูนซีเมนต กระดาษ อาหาร โดยการใชในภาคอุตสาหกรรมมีนอย เนื่องจากอุปทานในประเทศลดลงจากการที่บริษัท ลานนารีซอรสเซส 
จํากัด (มหาชน) หยุดผลิต ในขณะที่การใชถานหินนําเขาในป 2554 ประมาณ 12.61 ลานตัน ลดลงรอยละ 2.55 เปนการใชใน
อุตสาหกรรมจํานวน 7.70 ลานตัน ที่เหลืออีกประมาณ 4.91 ลานตันใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของ SPP และ IPP  

ประเภท 

ปริมาณ (ลานตนั) 
อัตราการเติบโต 

(รอยละ) 2552 2553 
2553 

(ม.ค.-ก.ย.) 

2554 
(ม.ค.-ก.ย.) 

การบริโภคลิกไนต 17.86 18.02 13.37 14.57 8.98 

   ผลิตกระแสไฟฟา (กฟผ.)  15.82 16.00 11.93 13.14 10.14 

   อุตสาหกรรม  2.04 2.02 1.44 1.43 -0.69 

การบริโภคถานหิน  16.39 16.90 12.94 12.61 -2.55 

   ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP)  5.72 5.87 4.51 4.91 8.87 

   อุตสาหกรรม  10.67 11.03 8.43 7.70 -8.66 

ความตองการโดยรวม  34.25 34.29 26.31 27.81 3.31 

ที่มา : สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

จากกําลังการผลิตถานหินที่ไมเพียงพอกับอุปสงคภายในประเทศ รวมถึงคณุภาพถานหินในประเทศไทยที่มีคณุภาพตํ่าเมื่อ
เปรียบเทยีบกับถานหินตางประเทศ ทําใหประเทศไทยจําเปนตองนาํเขาถานหินจากประเทศตางๆ เชน  อินโดนเีซยี ออสเตรเลีย เปน
ตน โดยในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยมีการนําเขาถานหินเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป 2554 (ม.ค.-ก.ย.) ประเทศไทยมีการนําเขา
ถานหินทุกประเภทประมาณ 12.72 ลานตัน  

เนื่องจากบริษัทฯมีกลยุทธในการขยายฐานลูกคารายใหมโดยใชขอไดเปรียบในดานราคาของถานหินที่ตํ่ากวาน้ํามันเตา ดังนั้น
ลูกคาหลายรายจึงมีแนวโนมในการเปล่ียนจากการใชน้ํามันเตามาใชถานหินเพ่ิมข้ึน  เพ่ือลดตนทุนการผลิต และเสริมศักยภาพในการ
แขงขันระยะยาว จากตารางปริมาณการใชน้ํามันเตาในประเทศไทย พบวาในป 2552 และป 2553 มีปริมาณการใช 2,731 ลานลิตร และ 
2,615 ลานลิตร ตามลําดับ สวนในป 2554 (ม.ค.-ส.ค.) มีปริมาณการใชน้ํามันเตาทั้งหมด 1,690 ลานลิตร ซึ่งมีแนวโนมลดลงเนื่องจาก
น้ํามันเตาเปนพลังงานที่มีราคาสูงกวากาซธรรมชาติและถานหิน ทั้งนี้ หากคิดมูลคาการใชน้ํามันเตาเฉลี่ยของน้ํามันเตาขายสงที่โรง
กล่ันในป 2554 (ม.ค.-ส.ค.) เทากับ 21.16 บาทตอลิตร (ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) ดังนั้น มูลคาตลาดของน้ํามันเตาใน 
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ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ป 2554 จะมีมลูคาประมาณ 53,640 ลานบาท และหากแปลงเปนมูลคาตลาดของถานหินจะไดประมาณ 18,774 ลานบาท 
(สมมุติใหราคาพลังงานของถานหินตํ่ากวาน้ํามันเตารอยละ 65) ในขณะทีร่ายไดในการขายถานหินของบริษัทในป 2554 (ต.ค.53-
ก.ย.54) ประมาณ 3,200 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯยังมีชองวางการตลาดในการที่จะชักจูงใหลูกคาเปล่ียนจากการใชน้ํามันเตามาใชถาน
หินซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไดอีกมาก ซี่งจะชวยในดานการลดตนทุนของลูกคาลง 

ปริมาณการนําเขาถานหินประเภท coal solid fuels มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในชวงป 2549-2553 โดยมีปริมาณนําเขา เทากับ 
10,551 พันตัน 13,788 พันตัน 15,679 พันตัน 15,587 พันตัน และ 16,320 พันตัน ตามลําดับ ในขณะที่มูลคาการนําเขาถานหินมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนเชนกัน โดยมีมูลคานําเขาในป 2549-2553 เทากับ 17,014 ลานบาท 24,770 ลานบาท 34,089 ลานบาท 33,448 ลาน
บาท และ 34,835 ลานบาท ตามลําดับ โดยปริมาณนําเขาในป 2554(ม.ค.-ก.ย.) เทากับ 12,403 พันตัน มีมูลคาเทากับ 30,078 ลาน
บาท สูงข้ึนจากชวงเดียวกันของป 2553 ที่มีปริมาณนําเขาเทากับ 11,920 พันตัน มีมูลคาเทากับ 25,451 ลานบาท 
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กราฟแสดงการเปรยีบเทียบราคาตอคาความรอนของเชื้อเพลิง 3 ชนิด 

ที่มา :  สํานักงานนโยบายและแผนงาน www.eppo.go.th , กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ www.dmf.go.th และ UMS 
ที่มา :  1.  ราคานํ้ามันเตาขายสงเฉลี่ยที่โรงกลั่น      :   www.eppo.go.th 

2.  ราคากาซธรรมชาติ    :   www.dmf.go.th 
3.  ราคาถานหินนําเขาเฉลี่ย        :   www.eppo.go.th 

       
ราคาตอคาความรอนของถานหินยังคงตํ่ากวาน้ํามันเตาและกาซธรรมชาติ (ราคาถานหิน น้ํามันเตา และกาซธรรมชาติดังกลาว

ไมรวมคาขนสง) ดังนั้น บริษัทฯยังคงสามารถขยายตลาดการใชถานหินไดอยางตอเนื่องจากจุดเดนดังกลาว 
 

การวิจยัและพฒันา  
บริษัทฯไดเริ่มจัดต้ังทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเมื่อตนป 2550 เพ่ือใหสามารถประยุกตใชถานหินไดอยางกวางขวางมาก

ข้ึนในหลายๆ อุตสาหกรรม โดยโครงการที่อยูระหวางการพัฒนา ไดแก โครงการถานปนเม็ด (Granular) ขณะนี้อยูระหวางการทดลอง
ผลิตเชิงพาณิชย ซึ่งถานปนเม็ดนี้ คาดวา จะสามารถใชกับหมอไอน้ําของลูกคาไดมีประสิทธิภาพดีข้ึน และเปนการเพ่ิมมูลคาของถาน
หิน  

ทั้งนี้ ทีมงานวิจัยและพัฒนามีแนวทางในการศึกษาเทคโนโลยีการใชถานหินจากตางประเทศเพ่ือนํามาประยุกตกับอุตสาหกรรม
ในประเทศอยางตอเนื่อง 

จากขอมูลอุปสงคที่กลาวแลวขางตน จะเห็นไดวาแนวโนมธุรกิจถานหินยังมีแนวโนมที่สดใส โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในภาวะที่
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ มีการแขงขันสูง การควบคุมตนทุนในการผลิตจึงเปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน การใชถานหินจึงมีแนวโนม
ที่สูงข้ึนแทนพลังงานอื่น เชน น้ํามันเตาซึ่งมีราคาสูงกวาและมีโอกาสปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงเปนโอกาสของบริษัทฯ ใน
การขยายตลาดไดอีกมาก  
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99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 

จดทะเบียนจัดต้ังเม่ือ  
วันท่ี 20 ตุลาคม 2549 

ดําเนินการผลิตถานอัดกอน
ใหกับลูกคาอุตสาหกรรมท่ีใช
ไอนํ้าในกระบวนการผลิต 

บรษัิท ยูเอ็มเอส  
โคลบรคิเครท จํากัด 

จดทะเบียนจัดต้ังเม่ือ 
วันท่ี 24 มกราคม 2550 
ดําเนินธุรกิจดานการขนสง
และขนถายทางนํ้า ไดแก การ
ขนสงทางเรือขนาดประมาณ 

500 - 2,500 ตันตอลํา  

บรษัิท ยูเอ็มเอส  
ไลทเตอร จํากัด 

จดทะเบียนจัดต้ังเม่ือ 
วันท่ี 24 มกราคม 2550 
ดําเนินธุรกิจดานการขนสง
และขนถายทางบก ไดแก  
การขนสงโดยรถบรรทุก  

บรษัิท ยูเอ็มเอส  
ขนสง จํากัด 

จดทะเบียนจัดต้ังเม่ือ 
วันท่ี 22 ตุลาคม 2551  

ดําเนินธุรกิจดานทาเทียบเรอื  
ท่ีอําเภอนครหลวง  
จังหวัดอยุธยา 

บรษัิท ยูเอ็มเอส พอรต 
เซอรวิสเซส จํากัด 

บรษัิท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทฯประกอบธุรกิจการนําเขาถานหินคุณภาพดี มีคาพลังงานความรอนปานกลาง และมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย ซึ่ง
บริษัทฯมีอุตสาหกรรมท่ีเปนเปาหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมส่ิงทอ โดยบริษัทฯมีกลยุทธนําถานหินดังกลาวมาทําการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือใหถานหินมี
คุณภาพ ตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหมอไอน้ําของแตละโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ี บริษัทฯถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัท
ยอยทั้ง 4 บริษัท โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

โค
รง
สร
าง
บร
ิษัท

แล
ะ

ภา
พร

วม
กา
รป
ระก

อบ
ธุร
กิจ
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1. ความเส่ียงจากตนทุนสินคามีราคาแปรผันไปตามราคาซ้ือขายของตลาดโลก 
ตนทุนราคาถานหินที่บริษัทฯนําเขามีองคประกอบหลัก คือ ราคาถานหิน คาระวางเรือ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก ดังนั้นการเปล่ียนแปลงดานราคาขององคประกอบเหลานี้จึงมี
ผลกระทบโดยตรงกับตนทุนสินคาของบริษัทฯ โดยหากราคาถานหิน คาระวางทางเรือมีการปรับราคาขึ้น และอัตราแลกเปล่ียนมีการ
ออนคาลง จะสงผลใหตนทุนสินคาของบริษัทฯสูงข้ึน  

 ผลกระทบของราคาถานหินและคาระวางเรือตอตนทุนสินคา 
ราคาถานหินและคาระวางเรือมีการปรับตัวข้ึนลงตามปจจัยดานอุปสงคและอุปทานในตลาดโลก สําหรับถานหิน ปจจุบันบริษัทฯ

ไดทําสัญญาซื้อขายถานหินบางสวนกับผูจัดจําหนาย/ผูผลิต โดยมีการตกลงกําหนดราคาในลักษณะปตอป โดยอางอิงราคาในตลาดโลก 
ดังนั้นในระหวางปที่ราคาถานหินมีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามภาวะอุปสงคและอุปทานจึงมีผลกระทบดานตนทุนกับบริษัทฯบางสวน 
สําหรับคาระวางเรือ บริษัทฯทําสัญญากับบริษัทเดินเรือ โดยบริษัทฯจะตกลงกําหนดราคาลวงหนา โดยอางอิงราคาในตลาดโลกเชนกัน 
ทั้งนี้ บริษัทฯมีทีมงานในการติดตามขอมูลของราคาถานหินและคาระวางเรืออยางใกลชิด เพ่ือใหบริษัทฯสามารถบริหารตนทุนสินคาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนตอตนทุนสินคา 
จากการที่บริษัทฯนําเขาถานหินจากตางประเทศและคาระวางเรือมีตนทุนเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สงผลให บริษัทฯมี

มูลคาการส่ังซื้อสินคาสวนใหญเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ในขณะที่บริษัทฯจําหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ
เทานั้นซึ่งรายไดทั้งหมดเปนสกุลเงินบาท ทําใหบริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดข้ึนหากคาเงินบาทมีการออนคาลง และ
บริษัทฯมีตนทุนที่สูงข้ึน อยางไรก็ตาม บริษัทฯมีการปองกันผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) ของราคาถานหินและคาระวางเรือที่นําเขาทั้งหมด ดังนั้นจากนโยบายดังกลาวทําใหบริษัทฯ
สามารถลดความเส่ียงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนลงได 
 
2. ความเส่ียงจากผูประกอบการรายใหม 

ธุรกิจการนําเขาและจัดจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศเปนธุรกิจที่ผูประกอบการรายใหมไมมีความ
จําเปนที่จะตองลงทุนในอุปกรณเครื่องจักรมากนักและเปนตลาดท่ีมีผูแขงขันนอยราย ทําใหมีโอกาสที่จะมีผูแขงขันรายใหมเขามา
ประกอบธุรกิจนี้ได ซึ่งปจจุบันมีคูแขงเขามาแขงขันเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก ซึ่งมีผลกระทบตออัตรากําไรข้ันตน ดังนั้นบริษัทฯจึงไดมีการ
วางกลยุทธที่สําคัญทางดานผลิตภัณฑใหแตกตางจากบริษัทคูแขงทั่วไปเพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมและสามารถสนองความตองการของลูกคา
ไดมากท่ีสุด โดยจะตองอาศัยประสบการณและความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินดังกลาวรวมถึงจะตองมี
ความรูที่จะสามารถใหคําแนะนํากับลูกคาใหใชถานหินใหเหมาะสมกับประเภทของหมอไอน้ําที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม 

ปจจุบันบริษัทฯเปนผูจําหนายถานหินในประเทศไทยที่มีการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินใหเหมาะสมกับหมอไอนํ้า
สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง และสามารถลดตนทุนการผลิต
ของลูกคาไดเปนอยางดี ทําใหลูกคาใหความไววางใจในการส่ังซื้อสินคาจากบริษัทฯ ในปจจุบันบริษัทฯมีลูกคาเปนจํานวนมาก ทําให
บริษัทฯสามารถนําเขาถานหินดวยเรือขนาดใหญ สงผลใหบริษัทฯมีคาระวางเรือที่ถูกกวาคาระวางเรือในกรณีที่นําเขาถานหินจํานวน
นอย ซึ่งผูประกอบการรายใหมไมสามารถนําเขาถานหินจํานวนมากในคราวเดียวกันสําหรับชวงเร่ิมตนการดําเนินกิจการ ซึ่งเปนขอ
ไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ปจ
จัย
คว
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3.  ความเส่ียงดานพลังงานอื่นทดแทนและการขยายฐานลูกคา 
โดยท่ัวไป แหลงพลังงานหลักที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมอียู 3 ประเภทใหญๆ  คือ น้ํามันเตา กาซ

ธรรมชาติ และถานหิน น้ํามันเตาเปนแหลงเชือ้เพลิงที่โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเลือกใช เนือ่งจากการจัดหาซื้อทําไดสะดวก การใช
งานที่ไมยุงยากและการบํารุงรักษาหมอไอน้ําทําไดงาย สวนกาซธรรมชาติสวนใหญจะใชในอุตสาหกรรมโรงไฟฟา เนื่องจากมีราคาถกู
กวาน้ํามันเตา สวนการใชถานหินยังไมเปนทีแ่พรหลายในอุตสาหกรรมตางๆมากนักเนื่องจากผูใชยังขาดความรูในการใชถานหินไดดี
เพียงพอ ในสวนของเชื้อเพลิงทดแทนชนิดอื่นทีม่ีราคาตํ่ากวา เชน แกลบ จะไมมีผลกระทบตอยอดขายถานหินของบริษัทฯมากนัก 
เนื่องจากแกลบเปนเชื้อเพลิงที่มีจาํนวนจํากัด ไมเพียงพอตอการผลิตไอน้ําของโรงงานอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ตาม จากอดีตจนถึงปจจุบันถานหินมีจุดเดนในเรื่องของการเปนเชื้อเพลิงที่มีตนทุนตํ่าโดยมีคาใชจายในการผลิต
เช้ือเพลิงไอน้ําตํ่ากวาน้ํามันเตาประมาณ 3 เทา อยางไรก็ตาม การเปล่ียนเชื้อเพลิงจากน้ํามันเตาเปนถานหิน โรงงานอุตสาหกรรม
จะตองมีการลงทุนเปลี่ยนหมอไอน้ําจากที่ใชกับน้ํามันเตาเปนหมอไอน้ําที่ใชสําหรับถานหิน แตเมื่อพิจารณารวมถึงผลกระทบ เชน ดาน
ตนทุนเชื้อเพลิงรวมถึงคาใชจายในการดําเนินงานและการบํารุงรักษาหมอไอน้ําแลว ลูกคามีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยประมาณ 9-24 เดือน 
ข้ึนอยูกับปริมาณการใชถานหินและประเภทของหมอไอน้ํา ดังนั้นในภาวะปจจุบันที่โรงงานอุตสาหกรรมตางๆจําเปนตองลดตนทุนการ
ผลิตเพ่ือใหมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงข้ึน ในหลายอุตสาหกรรมจึงเริ่มพิจารณาการใชถานหินเปนทางเลือกหนึ่งแทนน้ํามัน
เตา ประกอบกับถานหินเปนเชื้อเพลิงซึ่งมีปริมาณสํารองอยูมากเมื่อเปรียบเทียบกับกาซธรรมชาติและน้ํามันเตา อีกทั้งแหลงถานหินยัง
กระจายอยูในประเทศตางๆมากกวา 100 ประเทศทั่วโลก ทําใหถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงสูง บริษัทฯจึงคาดวาการใชถานหิน
ในอนาคตมีแนวโนมที่จะเพ่ิมข้ึนมากกวาเดิม โดยในปจจุบันบริษัทฯใหความสําคัญในการขยายฐานลูกคาโดยทําการตลาดในลูกคา
โรงงานอุตสาหกรรมที่ใชหมอไอน้ําแบบใชน้ํามันเตาใหเปล่ียนเปนแบบใชถานหินกับทางบริษัทฯ 

 
4  ความเส่ียงดานสิ่งแวดลอม 

ถานหินที่นํามาใชในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทูมินัสและลิกไนต เมื่อนําถานหิน
มาเผาไหม ออกซิเจนในอากาศจะทําปฏิกิริยากับถานหินที่มีสวนประกอบของกํามะถัน ทําใหเกิดกาซออกมา ไดแก กาซซัลเฟอรได
ออกไซด โดยเฉพาะถานลิกไนตจะกอใหเกิดมลภาวะกับส่ิงแวดลอมสูง ในขณะท่ีถานหินประเภทอื่นๆจะกอใหเกิดมลภาวะกับ
ส่ิงแวดลอมนอยมาก  

ปจจุบัน บริษัทฯนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส โดยถานหินทั้ง 2 ประเภทเปนถานหินที่มีคุณภาพดีและมี
กํามะถันในระดับตํ่า (ปริมาณกํามะถันอยูในชวง 0.1-1.5 เปอรเซ็นต ในขณะที่น้ํามันเตามีกํามะถันอยูในชวง 0.1-3.0 เปอรเซ็นต) ทําให
มีผลกระทบกับส่ิงแวดลอมนอยเมื่อนํามาใชงาน และจากการที่บริษัทฯมีระบบในการจัดเก็บถานหินอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยมี
มาตรการในการควบคุมฝุนอยางรัดกุม เชน การจัดใหมีผาใบคลุมรอบกองถานหิน การฉีดน้ําดักฝุนไมใหฟุงกระจาย การสรางรั้วรอบ
คลังสินคา และรถที่บรรทุกถานหินจะมีผาใบปดคลุมมิดชิดไมใหเศษถานหินตกพ้ืน เปนตน ทําใหไมเกิดปญหากับส่ิงแวดลอมจากถาน
หินของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ คลังสินคาตําบลชัยมงคลและคลังสินคาตําบลสวนสม จังหวัดสมทุรสาคร และคลังสินคาอําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรอียุธยา ไดดําเนินการตามนโยบายส่ิงแวดลอมของบริษัทฯอยางรัดกุม  
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รายชือ่ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1. บริษัท อะธีน โฮลด้ิงส จํากัด  136,083,041 88.68 

2. นายชัยวัฒน เครือชะเอม  4,000,000  2.61 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด  525,568  0.34 

4. นายไพศาล ติยะวานิช  500,000  0.33 

5. นายวิรัช บรรยงคนันท  462,560  0.30 

6. นายนิธัช สุมิตร  270,700  0.18 

7. นายแสงชยั วสุนธรา  200,000  0.13 

8. นางสาวรัตนา มาลีนนท  200,000  0.13 

9. นายพินิจ ทัศนาภิรมย  186,500  0.12 

10. นางสาวณิชานันทน เจือติระรักษ  162,243  0.11 

11. ผูถือหุนรายอื่น  10,863,452  7.08 

รวมผูถอืหุนทั้งสิ้น  153,454,064 100.00 

รายช่ือกลุมผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 แสดงดังตารางดานลาง (มูลคาที่ตราไว
เทากับ 0.50 บาท) 

นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและ  หักสํารอง
ตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตองไดรับการอนมุัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตบริษัทฯและบริษัทยอยมีความจําเปนตองใชเงินเพ่ือ
การขยายกิจการ 
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โครงสรางการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 

โค
รง
สร
าง
กา
รจั
ดก

าร
 



 รายงานประจําป 2554 | 27 

โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้   

คณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน มีรายช่ือดังตอไปนี ้

รายช่ือ       ตําแหนง 

1. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ประธานกรรมการ 
2. นายวิชาย ช่ืนสุขสวัสด์ิ กรรมการ  
3. นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน กรรมการ 
4. นางเพ็ญรุง สุวรรณกูฏ  กรรมการ 
5. นายเอกวัจน            อมรวิวัฒน กรรมการอิสระ 
6. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการอิสระ  
7. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระ   

หมายเหตุ นายชัยวัฒน เครือชะเอม พนจากตําแหนง กรรมการ และกรรมการผูจัดการ เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2554 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามไดแก ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน นางเพ็ญรุง สุวรรณกูฏ นายวิชาย ช่ืน
สุขสวัสด์ิ กรรมการสองในสี่ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสาํคัญของบริษัทฯ และมีนางสาวจรัสศรี เทยีนทิพศิริ ทําหนาทีเ่ปน
เลขานุการบริษัทฯ  

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้  
1. อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายอื่นใดที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรรมการหรือ

คณะกรรมการในบริษัทมหาชน 
2. อํานาจหนาที่ตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดใหเปนของคณะกรรมการ 
3. พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ และงบลงทุนประจําป  
4. พิจารณางบการเงินประจําป 
5. พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจําป งบประมาณจายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สําคัญของผูบริหาร นําเสนอ

เบ้ียประชุม และบําเหน็จกรรมการ และอัตราจายเงินปนผลตอผูถือหุน 
6. พิจารณาโครงสรางบริหาร แตงต้ังคณะผูบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 
7. ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่

ประชุมผูถือหุน 

ทั้งนี้ กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
กับบริษัทฯ ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

นอกจากนั้น ในกรณีตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 
 การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 
 การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวของการใหเชากิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคล

อื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
 การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคบั 
 การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัทฯ  
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2 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน มีรายช่ือดังตอไปนี ้

      รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายวิชาย ช่ืนสุขสวัสด์ิ กรรมการบริหาร 
2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการบริหาร 
3. นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน กรรมการบริหาร 
4. นางเพ็ญรุง สุวรรณกูฏ  กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ นายชัยวัฒน เครือชะเอม พนจากตําแหนง ประธานกรรมการบริหาร เม่ือวันที ่31 สิงหาคม 2554 

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. มีอํานาจส่ังการวางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด 
2. กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
3. กําหนดแผนเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ 
4. มีอํานาจจาง แตงต้ัง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับข้ึนเงินเดือน คาตอบแทน เงิน

โบนัส สําหรับพนักงานระดับผูชวยกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการผูจัดการข้ึนไป 
5. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับกฎหมายที่

บังคับใชอยู 
6. พิจารณาวาระตางๆกอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
7. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพยสินถาวรของบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา หรือการทํานิติกรรม

ใดๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยการอนุมัติดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบ
อํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯแลว  

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ  รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตอง
ขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ เพ่ือให
สอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี ้

      รายช่ือ ตําแหนง 

1.  นายเอกวัจน อมรวิวัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ   
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินทีถู่กตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง 
โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทน
ของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดัง กลาวตองลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 
ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ 
ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน 
ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter) 
ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจแตงต้ังให

กลับมาใหมได ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ
แตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด 
โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 

 
4  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 2 ทาน มีรายช่ือดังตอไปนี ้

รายช่ือ       ตําแหนง 

1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
2. นางเพ็ญรุง สุวรรณกูฏ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน มีหนาที่ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือ
อนุมัติหรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณีดังนี้ 

1. เสนอแนวทางการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดแกคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการยอยคณะตางๆที่
คณะกรรมการบริษัทฯแตงต้ัง 

2. เสนอแนวทางการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดแกประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร  โดยคํานึงถึง
หนาที่ความรับผิดชอบและผลการดําเนินการของบริษัทฯ 

3. เสนอแนวทางการกําหนดผลตอบแทนหรือผลประโยชนอื่นใดแกพนักงานของบริษัทฯ 
4. พิจารณางบประมาณในภาพรวมเกี่ยวกับการข้ึนเงินเดือนและเงินรางวัลประจําป ตลอดจนผลประโยชนอื่นใดของพนักงาน

บริษัทฯ 
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
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เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน ดําเนินการดังนี้ 

1. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเชิญใหฝายจัดการหรือหัวหนางานเขารวม
ประชุมเพ่ือช้ีแจง หรือใหสงเอกสารที่เก่ียวของได 

2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนอาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอื่นใดที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ โดยบริษัทฯเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

5 คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ (ณ 30 กันยายน 2554) 
คณะผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 7 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี ้
นายวิชาย ช่ืนสุขสวัสด์ิ รักษาการ กรรมการผูจัดการ 
นายพงษระพี เครือชะเอม ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานความสัมพันธชุมชน 
นายวีรภัทร วิริยะโกวิทยา ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
นายวศะ โฆษะทัต ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานเชิงพาณิชย 
นายพัฒนพงษ พงษเสถียรศักด์ิ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานผลิต 
น.ส.วรรณภา พิพัฒนางกูร ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานทรัพยากรมนุษย 
นายปยะ ตันธนพิพัฒน ผูจัดการอาวุโสฝายการเงินและพัฒนาการลงทุน 
หมายเหตุ นายชัยวัฒน เครือชะเอม พนจากตําแหนง กรรมการผูจัดการ เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2554  

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน พนจากตาํแหนงรองกรรมการผูจัดการ เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 
นางสาวบุศรา ธงทองทิพย พนจากตาํแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายปฏบิัติงาน เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2554 
นายบุญยง เธียรชีวะ พนจากตําแหนง ผูจัดการฝายการเงิน เม่ือวนัที่ 27 กันยายน 2554 
นางสาวนารีรัตน มีดี พนจากตําแหนง ผูจัดการฝายบัญชี เม่ือวนัที่ 27 กันยายน 2554 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
1. เปนผูตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทางตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับ

ดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
2. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายในการดําเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาท 
3. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
4. มีอํานาจจาง แตงต้ัง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับข้ึนเงินเดือน คาตอบแทน เงิน

โบนัสสําหรับพนักงานระดับตํ่ากวาผูชวยกรรมการผูจัดการลงมา 
5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทฯตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวของ และเปนประโยชนตอบริษัทฯ 
6. อนุมัติการแตงต้ังที่ปรึกษาดานตางๆที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
7. ดําเนินกิจการที่เก่ียวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ 
8. ดําเนินกิจการอื่นๆที่คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

แตทั้งนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผูจัดการขางตนจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอ
ความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ เพ่ือให
สอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯในเรื่องดังกลาว 

คุณสมบัติของผูบริหาร 
ผูบริหารขอรับรองวา เปนผูมีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและ

ระมัดระวังเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ มีความตั้งใจท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มีความเขาใจและรับผิดชอบตอสาธารณชนและไมมี
ลักษณะตองหามตามขอ 17 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม  

 การสรรหากรรมการและผูบริหาร  
การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯไมไดผานข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯไดกําหนดแนวทางในการแตงต้ังกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 
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วิธีการแตงต้ังกรรมการ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการสรรหา และคดัเลือกบุคคลทีจ่ะเขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยมีการพิจารณาจากความรูความสามารถและประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯทีม่ี
ประสบการณ อยางไรก็ตาม การแตงต้ังกรรมการใหมจะผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารรวมอยูดวย  

นอกจากนี้การแตงต้ังคณะกรรมการจะตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ขอบังคับของบริษัทฯ
กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

 ผูถือหุนคนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 
 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แต

จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
 บุคคลผูซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูที่ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมหีรอื

จะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออก
ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออกสวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออก
จากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงิน 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

2554 

คาตอบแทน 
(บาท/ป) 

คาเบ้ียประชุม (บาท/ป) 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
พิจารณา

คาตอบแทน 

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ประธานกรรมการ 240,000 126,000 - - 

นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน กรรมการ 240,000 105,000 - - 

นายวิชาย ชื่นสุขสวัสด์ิ กรรมการ 180,000 90,000 - - 

นายเอกวัจน อมรวิวัฒน กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

    240,000 105,000 144,000 - 

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

   240,000 105,000 120,000 - 

นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการ พิจารณา
คาตอบแทน 

240,000 105,000 120,000 7,500 

นางเพ็ญรุง สุวรรณกูฏ กรรมการ / กรรมการพิจารณา
คาตอบแทน 

240,000 105,000 - 7,500 

1,620,000 741,000 384,000 15,000 รวม   

นายชัยวัฒน เครือชะเอม พนจากตําแหนง กรรมการผูจัดการ เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2554  
นายวิชาย ช่ืนสุขสวัสด์ิ ดํารงตําแหนง กรรมการ ตั้งแตวันที่ 24 มกราคม 2554 

 



32 | รายงานประจําป 2554 

คาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ  
ในรูปของเงินเดือน (ไมรวม ผูจัดการฝายการเงิน และผูจัดการฝายบัญชี) ในป 2554 จํานวน 7 คน รวมท้ังส้ิน 10,475,348 

บาท (ณ 30 กันยายน 2554) เนื่องจากโบนัสจายเดือนธันวาคม จึงมิไดแสดงในรายงานประจําป 2554 นี้  

คาตอบแทนอื่นๆ 
บริษัทฯไดจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหกับพนักงานบริษัทฯ โดยมีเง่ือนไขการสมทบกองทุนในอัตรา   รอยละ 5 รอยละ 

7 และรอยละ 10 โดยในป 2554 ผูบริหารท้ัง 7 ราย ไดรับเงินสมทบจากบริษัทฯ ทั้งส้ินจํานวน 742,305.90 บาท 

การกํากับดูแลกิจการ 
หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ 
บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยไดมีการจัดแบงหมวดหมูออกเปน 5 หมวด ตามแนวทางของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจากการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะชวยใหบริษัทฯมีความนาเช่ือถือเพ่ิมข้ึนสรางความสามารถใน
การแขงขันระยะยาวกับบริษัทอื่นๆได โดยมีรายละเอียดแตละขอดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถอืหุน 
บรษัิทฯใหความสําคญัสิทธขิองผูถอืหุน จงึไดกําหนดแนวทางดําเนนิการตางๆเพ่ือสรางความมั่นใจวาผูถือหุนไดรับการคุมครอง

สิทธิข้ันพ้ืนฐาน อันไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การไดรับขอมูลของบริษัทฯอยางเพียงพอ การเขารวมการประชุม   ผูถือหุนรวมถึง
การใชสิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญๆของบริษัทฯ รวมทั้งการมีสวนแบงในกําไร เปนตน ดังนี้ 

(1) จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางครบถวน โดยหนังสือเชิญ
ประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระตางๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือ
มอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขา
ประชุมแทนได รวมท้ังแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดง
ในวันประชุมดวย เพ่ือรักษาสิทธิในการเขาประชุม รวมถึงขอบังคับบริษัทฯเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน 
นอกจากนี้ ผูถือหุนยังสามารถเขาดูขอมูลตางๆเก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมของแตละครั้งไดทางเว็บไซตของบริษัทฯเปนการ
ลวงหนากอนไดรับเอกสารการประชุมดวย ซึ่งบริษัทฯไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอยหนึ่งชั่วโมง 

(2) กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไวอยางชัดเจนใน
ขอบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯไดดําเนินการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ยังไมไดลงคะแนนทุกระเบียบวาระในหองประชุม และ
แสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอยางชัดเจนในหองประชุม ซึ่งบริษัทฯจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสําหรับแตละเรื่อง
อยางชัดเจน เพ่ือรักษาสิทธิของผูถือหุนดวย 

(3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส โดยใน
ระหวางการประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึง กอนจะใหลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของ
แตละระเบียบวาระ  

(4) ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู
ระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ 

(5) กรรมการทุกคนเขารวมการประชมุผูถอืหุน โดยกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตางๆ จะรวม
ช้ีแจงรายละเอียดที่เก่ียวของของระเบยีบวาระตางๆ รวมถึงตอบขอซักถามของผูถอืหุน (ถามี) ดวย  

(6) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ ส่ือหรือส่ิงพิมพตางๆ รวมทั้ง
เว็บไซตของบริษัทฯ  

(7) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงทาง E-mail Address ของบรษัิทฯ นอกจากนี้ ผูถือ
หุนรายยอยยังสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจากเลขานุการบริษัทฯ หรือ หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ  

(8) เปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยอยางชัดเจน เพ่ือใหผูถือหุนมั่นใจวามีโครงสรางการดําเนินงานที่มีความ
โปรงใสและตรวจสอบได 

(9) ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพในการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนแกองคกร เพ่ือใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่
เหมาะสม 
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หมวดที่ 2 การปฏิบตัิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
บริษัทฯใหความสําคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยไดดําเนินการตางๆ 

ดังตอไปนี้ 
(1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนไดลวงหนากอนการประชุม ซึ่งไดประกาศแจง

ใหทราบโดยทั่วกันผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม รวมทั้งไดแจงใหทราบถึงหลักเกณฑใน
การพิจารณาวาจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอยางชัดเจน โดยไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯดวย 

(2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับเลือกเปนกรรมการ ซึ่งผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัทฯ และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อดวย เพ่ือบริษัทฯจะไดดําเนินการตาม
กระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ตอไป ซึ่งบริษัทฯไดประกาศแจงการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตางๆ ผานชองทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม โดยไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯดวย ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่
ประชุมบริษัทฯจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  

(3) ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไมเพ่ิม
ระเบียบวาระในทีป่ระชุมโดยไมไดแจงใหผูถอืหุนทราบลวงหนา เพ่ือใหผูถอืหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ 

(4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง   รวมทั้ง
เปนทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบแกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง 

(5) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สําคัญๆ 
เพ่ือใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม เพ่ือนําผลคะแนนมารวม
คํานวณกับคะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงมติของคะแนนเสียงในหองประชุม และเพ่ือความ
โปรงใส บริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนเพ่ือการตรวจสอบในภายหลังไดดวย 

(6) บันทกึรายงานการประชมุอยางถกูตองครบถวน จัดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. แลวหลังการประชุมเสร็จ
ส้ิน 14 วัน และไดเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯดวย 

คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เก่ียวของ
ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหนวยงานที่เก่ียวของกับขอมูล (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว)  

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผูบริหารระดับสูงมีการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตองรายงานการถือหลักทรัพย
ภายใน 3 วันทําการใหสํานักงาน ก.ล.ต.ทราบเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชนตอไป 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders) 
บรษัิทฯ ยดึมัน่ในความรบัผดิชอบตอผูมสีวนเก่ียวของทกุฝายเพ่ือประโยชนรวมกันอยางยัง่ยนื โดยการบรหิารจดัการหรอืการดําเนนิ

ธรุกิจของบรษัิทฯไมวาในเรือ่งใดๆ จะตองไมกระทบสิทธหิรอืสรางความเสยีหายตอผูมสีวนไดเสียทีเ่ก่ียวของ และกรณทีีเ่กิดความเสียหาย 
บรษัิทฯจะเปนผูกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนกับทกุฝาย 

บริษัทฯไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้  
 ผูถือหุน : นอกจากสิทธิข้ันพ้ืนฐาน สิทธิที่กําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับบริษัทฯ สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนและออก

เสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางอสิระในทีป่ระชุมผูถอืหุน รวมถงึสิทธทิีจ่ะไดรบัผลตอบแทนอยางเปนธรรม
แลว บรษัิทยงัไดใหสิทธผิูถอืหุนในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯในฐานะเจาของบริษัท
ฯผานกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยทุกๆขอคิดเห็นจะไดรับการกล่ันกรองเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯตอไป 

 พนักงาน : บริษัทฯถือวาพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีคาที่สําคัญยิ่ง และยังคงดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับใหมีขีด
ความสามารถในการรองรับนโยบายในการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงมุงเนนการดูแลใหพนักงานปฏิบัติงานอยาง
มีความสุข โดยปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัย ทันสมัย ดูแลสวัสดิการท้ังดานสุขภาพ และนันทนาการ
ตางๆอยางเหมาะสม  

 คูคา : บริษัทฯมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาตอคูคาอยาง
ยุติธรรม 

 เจาหนี้ : บริษัทฯไดกําหนดเง่ือนไขกับเจาหนี้ทุกรายใหเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
กูยืมเงินตามขอตกลง 
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 ลูกคา : บริษัทฯเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยการจัดหาสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกคา 
และมีหนวยงานที่ติดตอกับลูกคา รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นจากลูกคา 

 คูแขง : บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี หลีกเล่ียงวิธีการไมสุจริตเพ่ือทําลายคูแขง 
 ชุมชน : บริษัทฯมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯจะปฏิบัติตามขอกําหนดของ

กฎหมายและกฎระเบียบตางๆที่เก่ียวของ เพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี 
 ผูสอบบัญชีอิสระ : บริษัทฯใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีในการเปดเผยขอมูลตางๆ อยางถูกตองและโปรงใส  
 สังคม : บริษัทฯมุงจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมคุณภาพของสังคมดานตางๆ เชน ส่ิงแวดลอม การศึกษา การสรางอาชีพใน

ชุมชน เปนตน (รายละเอียดอยูในรายงานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR Report) ป 2554 

 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
การเปดเผยสารสนเทศ เปนหนึ่งในหลักการท่ีมีความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯใหความสําคัญกับขอมูลขาวสาร

ที่ตองแจงแกตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ ความรวดเร็วและความเทาเทียมกันของการให
ขอมูลแกทุกกลุม โดยบริษัทฯจะเปดเผยขอมูลใน www.umspcl.com หรือ สอบถามไดที่ investor@uniquecoal.com โดยคุณปยะ ตัน
ธนพิพัฒน ผูจัดการอาวุโสฝายการเงินและพัฒนาการลงทุน จะคอยดูแลใหขอมูลและตอบขอซักถาม ซึ่งบริษัทฯจัดใหมีข้ันตอนที่ชัดเจน
ในการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งในกรณีปกติและกรณีเรงดวน   

สารสนเทศท่ีสําคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน ในป 2554 การเปดเผยขอมูลทาง
การเงิน โดยเฉพาะในสวนของงบการเงินนั้น ไดผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีวาถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทฯกอนเปดเผยแกผูถือหุน โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเปดเผยรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินในรายงานประจําปดวย บริษัทฯไดเปดเผยรายการ
ระหวางกัน บทวิเคราะหของฝายจัดการ รวมถึงรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) เปนตน 

ขอมูลตางๆของบริษัทฯที่ไดเปดเผยแกสาธารณชน รวมถึงผูถือหุนและนักลงทุนแลว จะเผยแพรไวในเว็บไซตของ บริษัทฯ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน รายงานประจําป แบบ 56-1 ขอมูลบริษัทฯ ในการจัดผลการดําเนินงานที่นําเสนอตอนักวิเคราะหราย
ไตรมาส ขาวประชาสัมพันธ เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯไดมีการปรับปรุงหนาเว็บไซตอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหผูใชสามารถรับขอมูลขาวสารได
ทันตอเหตุการณ เขาถึงไดโดยสะดวก และไดรับประโยชนมากที่สุด  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทนัเวลา และโปรงใส ซึ่งเปนสวนสําคัญของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และมคีวามมุงมั่นที่จะทุมเทในการดําเนินการอยางดีที่สุด  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. โครงสรางของคณะกรรมการ 

ก. องคประกอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน ซึ่งเปนจํานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมี

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย 

 กรรมการทีเ่ปนผูบริหารและเปนกรรมการทีม่ีสวนไดเสีย จํานวน 4 ทาน 

 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและไมมสีวนไดเสีย ไมมคีวามสัมพันธกับผูถอืหุนใหญ ไมเปนกรรมการ หรือผูบริหารของผู
ถือหุนใหญ หรือไมเปนผูบริหารหรือตัวแทนผูถือหุนของผูถือหุนใหญ จํานวน 3 ทาน 

ข. การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการและจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนไปดํารงตําแหนง 
คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยกรรมการ 7 ทาน เปนกรรมการอิสระจํานวน 3 คน ซึ่งสัดสวนของกรรมการอิสระ

มากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว         โดยกรรมการที่อยูใน
ตําแหนงนานจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 และสามารถกลับมาดํารงตําแหนงได 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นชอบใหนําเรื่องจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนดํารงตําแหนงอยูมาเปนสวน ประกอบ
สําคญัในการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ และไดเปดเผยรายละเอยีดขอมลูการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคนในบรษัิทอืน่ไวในในเอกสาร
แนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจําป รวมทั้งเว็บไซตของบริษัทฯ  
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ค. คุณสมบตัิของกรรมการอิสระ 
บริษัทฯ กําหนดองคประกอบคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 หรือไมนอยกวา 3 คน

เสมอ และไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

(1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถอืหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบรษัิทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถอืหุนของผูทีเ่ก่ียวของของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

(3) ไมเปนบุคคลทีม่คีวามสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู
สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมอีาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ะไดรบัการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมอีํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรอืบริษัทยอย 

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือ ผูมี
อํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน
เกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอืน่ใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ง. การแยกตําแหนงประธานและกรรมการผูจัดการ รวมทั้งการกาํหนดอํานาจหนาที ่
บริษัทฯกําหนดใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการจะเลือกต้ังมา

จากกรรมการบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผูจัดการจะมาจากการสรรหา ประธานกรรมการเปนผูนํา และมีสวนสําคัญในการตัดสินใจเรื่อง
นโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเปนผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไดพิจารณาและกําหนดเปาหมายทางธุรกิจรวมกับฝาย
จัดการ และเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันใหกรรมการ
ทุกคนมีสวนรวมในการประชุม เชน การต้ังคําถามที่สําคัญตางๆ พบปะหารือ ชวยเหลือแนะนํา สอดสองดูแล และสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจของฝายจัดการผานทางกรรมการผูจัดการอยูอยางสมํ่าเสมอ แตจะไมเขาไปกาวกายในงานประจําหรือธุรกิจประจําวัน ที่ฝาย
จัดการมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบดูแล โดยมีกรรมการผูจดัการเปนหัวหนาของฝายจดัการ คณะกรรมการไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจดัการ 
หรือผูรักษาการแทนหรือผูรับมอบอํานาจเทานั้น เปน ผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันแทนบริษัทฯตามอํานาจที่มอบไว กรรมการผูจัดการได
มอบอํานาจใหกับฝายจัดการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็น
วาอํานาจของคณะกรรมการและฝายจัดการไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่อยางชัดเจนไมกาวกายตอกัน 



36 | รายงานประจําป 2554 

จ. เลขานุการบริษัท 
บริษัทฯไดจัดใหมีเลขานุการบริษัทคือ นางสาวจรัสศรี เทียนทิพศิริ โดยกําหนดหนาที่ และความรับผิดชอบดังนี้ 
 จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร 
- ทะเบียนกรรมการ 
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัทฯ  
- หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน และรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน 
- เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบรหิาร 
 ติดตอส่ือสารกับผูถือหุนและดูแลผูถือหุนอยางเหมาะสม 
 ติดตอส่ือสารกับหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของ 

2. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง 
คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในดานตางๆ เพ่ือชวยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด และได

กําหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไวอยางชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องแตละคณะ โดยมีสมาชิกสวนใหญประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งประธานกรรมการจะไมเปนประธานหรือสมาชิกของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ อีกทั้งยังกําหนดใหกรรมการอิสระเปนประธานของแตละคณะดวย ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะ
รายงานผลการประชุมของแตละครั้งตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบอยางสม่ําเสมอ  

ปจจุบัน บริษัทฯมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 2 คณะ ประกอบดวย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ    (2) 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับรายชื่อ หนาที่ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ในขอ 3 ถึง 4 ตามลําดับ 

3. จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณธรุกิจไวในการกํากับดูแลกิจการทีดี่ของบรษัิทฯ เพ่ือใชเปนวิถทีางช้ีนําการดําเนนิธรุกิจ

ทีดี่ โดยการปฏิบัติตอผูมสีวนไดเสียทกุฝายอยางเสมอภาคเปนธรรม ตรวจสอบได และเคารพสทิธขิองผูมสีวนไดเสียทกุฝาย ซึง่จะสรางใหเกิด
ความเช่ือมัน่และยอมรบัในการดําเนนิงานทีม่ปีระสิทธภิาพและโปรงใสของบรษัิทฯ โดยประกอบดวย 8 หัวขอไดแก 

 ความขัดแยงทางผลประโยชน 
 ความรับผิดชอบตอผูถอืหุน 
 ความรับผิดชอบตอพนักงาน 
 ความรับผิดชอบตอลูกคา 
 ความรับผิดชอบตอคูคา 
 การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
 ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 
 การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติ 

 
4. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯไดมีนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดกําหนดมาตรการใหกรรมการ และพนักงานไมใช
โอกาสแสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยกําหนดเปนขอปฏิบัติสําหรับกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ดังตอไปนี้ 

1. หามไมใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน นําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพ่ือประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของ
บริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพ่ือประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือนําขอมูลภายในของบริษัทฯในการทําธุรกิจที่
แขงขันกับบริษัทฯ หรือทําธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

2. หลีกเล่ียงการทํารายการที่เก่ียวของกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 
3. หากมีการทํารายการเชนนั้นเพ่ือประโยชนของบริษัทฯใหกระทํารายการนั้นเสมือนทํารายการกับบุคคล ภายนอก ทั้งนี้ 

กรรมการ หรือพนักงาน ที่มีสวนไดเสียในรายการนั้น จะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 
4. หากบริษัทฯมีธุรกรรมที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เ ก่ียวของกับบุคคลดังกลาว 

กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบในธุรกรรมดังกลาว 
ทั้งนี้ รายการที่เก่ียวโยงกันจะไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯถึงความเหมาะสมของรายการ และ

คณะกรรมการตรวจสอบจะใหความเห็นชอบในการเปดเผยขอมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจําป 
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5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการเปนผูกําหนดวันประชุมเองเปนการลวงหนาแตละป และมีการกําหนดระเบียบวาระประจําของ    แตละไตร

มาสไวชัดเจน สวนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกันพิจารณาตามความสําคัญและ
จําเปน อยางไรก็ดี กรรมการแตละคนก็สามารถเสนอเรื่องตางๆไดดวย การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใน  ป 2554 มีการประชุม
ทั้งส้ิน 7 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมและขอมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพ่ือ
พิจารณาลวงหนากอนการประชุมเสมอ 

ทัง้นี ้การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามปกติแตละครัง้จะใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ   เขารวมการ
ประชุมดวยทุกครั้ง โดยเปนผูบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บขอมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอยางถูกตองครบถวน 
รวมทั้งใหคําแนะนําในดานกฎเกณฑตางๆที่เก่ียวของดวย 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครอบคลุมสาระสําคญัตางๆอยางครบถวน และเปนมติทีเ่ปนเอกฉนัททัง้หมด โดยมี
การบันทกึการอภปิรายของทีป่ระชุม รวมทัง้ขอคดิเห็นของกรรมการไวอยางชดัเจน และมกีารจดัเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษัิท
ฯ และเอกสารประกอบอยางเปนระบบ มกีารรกัษาความปลอดภยัอยางดี โดยปกติคณะกรรมการ บรษัิทฯ เขารวมการประชมุทกุคนทกุครัง้ 
ยกเวนแตมเีหตุจําเปน ซึง่หากทราบเปนการลวงหนาก็จะมหีนงัสือแจงขอลาการประชุมตอประธานกรรมการเสมอ ทัง้นี ้รายงานการเขารวม
ประชุมของคณะกรรมการบรษัิทฯในป 2554 มีรายละเอียดดังนี้  

รายชื่อกรรมการ 

การเขารวมประชมุ / การประชุมท้ังหมด (ครั้ง) 

กรรมการ

บริษัท 
กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

พิจารณา

คาตอบแทน 
1. ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทตั 7/7 4/4 - - 

2. นางฐิตมิา รุงขวญัศริิโรจน 7/7 4/4 - - 

3. นางเพญ็รุง สุวรรณกฏู 7/7 4/4 - 1/1 

4. นายวิชาย ช่ืนสุขสวัสด์ิ 6/7 4/4 - - 

5. นายเอกวจัน อมรววิฒัน 7/7 - 8/8 - 

6. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท 7/7 - 8/8 - 

7. นายสุชาต ิ ธรรมาพิทักษกุล 7/7 - 8/8 1/1 

หมายเหตุ : นายชัยวัฒน เครือชะเอม พนจากตําแหนง กรรมการผูจัดการ เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2554  

6. คาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร 
ก. คาตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ไดพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดําเนินงาน รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหนาที่และ
ความรับผิดชอบ และไดอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการในป 2554 ใหเหมือนกับป 2553 เพ่ือใหเหมาะสมกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 คาตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร เดือนละ 20,000 บาทตอทาน และคาเบ้ีย
ประชุมกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 15,000 บาทตอครั้งตอทาน  

 คาเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทตอครั้งตอทาน 
 คาเบ้ียประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 7,500 บาทตอครั้งตอทาน  
 ประธานของแตละคณะกรรมการจะไดรับคาเบ้ียประชุม 1.2 เทาของคาเบ้ียประชุมแตละครั้ง  
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ข. นโยบายคาตอบแทนของกรรมการบริษัทยอย 
บรษัิทยอยของบรษัิทฯทีบ่รษัิทฯจดัต้ังข้ึน หรอืทีบ่รษัิทฯเขารวมลงทนุโดยการถอืหุนทางตรง เพ่ือใหเปนกลไกในการดําเนนิ

กิจการถานหินหรอืกิจการทีเ่ก่ียวของ และเพ่ือประโยชนสูงสุดของบรษัิทฯ ตามเงือ่นไขทางธรุกิจตางๆถอืเปนสถานทีเ่ก็บรวบรวมทรพัยสิน
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑทางกฎหมายหรือเง่ือนไขการลงทุนนั้น บริษัทยอยตางๆจะมีกรรมการบริษัทฯนอยที่สุด เชน จะมีเพียง
กรรมการผูจดัการของบรษัิทฯ กับผูบรหิารระดับสูงทีร่บัผดิชอบโดยตรง ในความสําเรจ็ของโครงการลงทนุนัน้ๆตามนโยบายและแผนกลยทุธ
ของบรษัิทฯ และจะใชระเบียบปฏิบัติงานของบริษัทฯเปนหลัก ซึ่งเปนรูปแบบและวธิีการบริหารทรพัยสินเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
ดังนั้น กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานแทนบริษัทฯในฐานะกรรมการบริษัทยอย จะไมไดรับ
คาตอบแทนเพ่ิม ยกเวนเบีย้ประชมุเทานัน้ เพราะเปนสวนหนึง่ของการปฏิบัติงาน ซึง่ไดกําหนดไวอยางชดัเจนในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ของบรษัิทฯดวย   

ค. คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ 
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ มีการกําหนดอยางเหมาะสมดวยความชัดเจนและโปรงใส โดยประธานกรรมการจะ

เปนผูพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจดัการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามภาระหนาทีค่วามรบัผดิชอบ และเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ  

ง. คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง  
กรรมการผูจดัการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดอตัราคาตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือนประจําปของ

ผูบริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังพิจารณาประกอบกับ
ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวลวงหนาของแตละสายงานดวย 

บริษัทฯไดเปดเผยคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงโดยรวมเปนประจําไวใน 56-1 นอกจากนี้ ไดเปดเผยการถือครอง
หลักทรพัยฯ และการไดรบัสิทธใิบสําคญัแสดงสิทธขิองบรษัิทฯเปนรายบคุคล เพ่ือความโปรงใส และเปนการเสรมิสรางการกํากับดูแลกิจการ
ทีดี่ของบรษัิทฯดวย 

7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยไดเขารวมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และนําความรูที่
ไดมาใชประโยชนกับบริษัทฯตอไป  

8. บุคลากร  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีพนักงานทั้งหมด 395 คน โดยเปนพนักงานประจําสํานักงาน 86 คน  

พนักงานที่คลังสินคามีทั้งส้ิน 281 คน และบริษัทยอย 28 คน โดยแบงออกเปนฝายตางๆ ดังนี้ 

ฝาย 30 กันยายน 2553* 30 กันยายน 2554** 

1. สวนงานบริหาร 9 11 

2. สายงานธุรกิจ 14 33 

3. สายงานการผลิต 202 200 
4. สายงานความสัมพนัธชุมชน 17 15 
5. สายงานการเงินและบญัชี 29 26 
6. สายงานทรัพยากรมนษุย 20 15 

7. สายงานปฏบิัติการ 26 20 
8. ฝายวิจัยและพัฒนา 21 37 
9. ฝายประสานงานตางประเทศ 5 6 
10. ฝายวิศวกรรม 4 4 

11. บจ. ยูเอ็มเอส ไลทเตอร 18 15 
12. บจ.ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส 9 13 

13. บจ.ยูเอ็มเอส ทรานสปอรต 44 0 

รวม 418 395 

เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนรอบบัญชี จึงทาํใหป 2553 มีจํานวน 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) 
**รอบบัญชีปกติ (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) 

 ***โบนัสจายเดือนธันวาคม 
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โดยมีคาตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯและบรษัิทยอยในป 2553 และป 2554 แยกตามลักษณะคาตอบแทนดังนี้  

คาตอบแทน ป 2553* ป 2554** 
เงินเดือน 49,245.89 85,133.54 
โบนัส 4,949.98 -*** 

เงินสมทบกองทนุสํารองเล้ียงชีพและเงินประกันสังคม 3,944.87 6,102.19 
รวม 58,140.74 91,235.73 

หนวย :  พันบาท  

*เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนรอบบัญชี จึงทาํใหป 2553 มีจํานวน 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) 
**รอบบัญชีปกติ (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) 
 ***โบนัสจายเดือนธันวาคม 

 
นอกจากนี้บริษัทฯ  ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา  
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ความจําเปนและความสมเหตสุมผล 
 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซสี จํากัด (มหาชน) ไดใหบรกิารแกบริษัทฯครอบคลุมในดานการขาย กลยุทธการตลาด 
บํารุงรักษาระบบเครือขาย และการวางแผนทางการเงิน  ซึ่งจะชวยพัฒนาธุรกิจของบริษัทตลอดจนใหผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุน ซึ่งถอื
วามีความสมเหตุสมผลในการทํารายการดังกลาว 

บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยงกนั ความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคา 
รายการป 

2553 (บาท) 
(ม.ค.-ก.ย.) 

มูลคา 
รายการป 

2554 (บาท) 
(ต.ค.-ก.ย.) 

ยอดคงคาง
สุทธิ ณ 

30 ก.ย. 2554 
(บาท) 

บริษัท โทรีเซน
ไทย เอเยนตซีส 
จํากัด (มหาชน) 

ถือหุนบริษัทอะธีน โฮลด้ิงส 
จํากัด รอยละ 99.99 ซึ่ง
บริษัท อะธีน โฮลด้ิงสเปนผู
ถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
โดยถือหุนรอยละ 88.68 

บริการท่ีปรึกษาการ
ขาย กลยุทธ
การตลาด 
บํารุงรักษาระบบ
เครือขาย และการ
วางแผนทางการเงิน 

2,257,727 7,165,965 2,752,409 

บริษัทฯ มีรายการระหวางบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยงกันในป 2553 (ม.ค.-ก.ย.) และ 2554 (ต.ค.-ก.ย.) ดังนี้ 
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บริษัทไดทําการเปล่ียนรอบบญัชีจากส้ินสุดเดือนธันวาคมเปนส้ินสุดเดือนกันยายนเพ่ือใหสอดคลองกับการปดรอบบัญชีของ
บริษัทแม ไดแก บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จาํกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทฯ และบรษัิทยอยมีรายไดรวมในป 2553(ต.ค.52-ก.ย.53) และ 2554(ต.ค.53-ก.ย.54) เทากับ 2,761.69 และ 3,315.35 
ลานบาท ตามลําดับ มีอัตราการเพิ่มข้ึนของรายไดในป 2554 เทากับรอยละ 20.05 และมีกําไรสุทธใินป 2554(ต.ค.53-ก.ย.54) เทากับ 
60.52 ลานบาท เทยีบกับขาดทุนสุทธิในป 2553(ต.ค.52-ก.ย.53) ที่ 49.28 ลานบาท โดยอุตสาหกรรมการจําหนายถานหินในชวงป 
2554 มีการเติบโดจากปกอนหนาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวในเกณฑดี อุตสาหกรรมการสงออกที่ยังเติบโตได ภาค
อสังหาริมทรัพยยังคงเติบโตดีและโครงการสาธารณูปโภคภาครัฐทีม่ีอยางตอเนื่องซึง่เปนสงผลบวกโดยตรงกับกลุมอตุสาหกรรม
ปูนซีเมนต ซึ่งเปนลูกคารายใหญของบริษัทฯ  ในขณะทีอุ่ตสาหกรรมอื่นๆ ไดแก อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งด่ืม อตุสาหกรรมส่ิงทอ 
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมซึ่งสรางรายไดหลักของบริษัทฯ ก็ไดรับประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปที่ผานมาเชนเดียวกัน 

 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 
ก. รายได  

บริษัทฯ และบรษัิทยอยมีรายไดจากการขายถานหินในป 2553 (ต.ค.52-ก.ย.53) และ 2554(ต.ค.53-ก.ย.54)เทากับ 2,719.09 
และ 3,242.42 ลานบาท ตามลําดับ มีอัตราการเพิ่มข้ึนของรายไดรอยละ 19.25 เนื่องจากรายไดจากการขายในกลุมลูกคาขนาดใหญ 
ไดแก อุตสาหกรรมปูนซเีมนต เพ่ิมข้ึนจาก 404.87 ลานบาทเปน 1,140.57 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 181.71 เนือ่งจากไดรับอา
นิสงคจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว ภาคอสังหาริมทรัพยที่ยังเติบโตไดดีและโครงการกอสรางสาธารณูปโภคภาครฐัที่มีอยางตอเนื่อง 
โดยปริมาณการขายในกลุมลูกคาขนาดกลางและเล็ก ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม อุตสาหกรรมส่ิงทอ มีปริมาณการขายไม
เปล่ียนแปลงมากนักเมือ่เทยีบกับปกอนหนา โดยบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาฐานลูกคากลุมนี้ไวไดเปนอยางดี  

  

ข. ตนทุนขาย  
ตนทุนขายถานหินของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีองคประกอบหลัก คือ คาถานหินและคาระวางเรอื โดยในป 2553(ต.ค.52-

ก.ย.53) และ 2554(ต.ค.53-ก.ย.54) บริษัทฯ และบริษัทยอยมีตนทนุขายเทากับ 2,263.77 และ 2,689.60 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 
83.25 และ 82.95 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ โดยสัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการขายในป 2554 ใกลเคียงกับป 2553 
โดยตนทุนการนาํเขาถานหินของบริษัทในป 2554 สูงข้ึนตามแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของราคาถานหินในตลาดโลก ในขณะที่ราคาขายใน
ประเทศเพ่ิมสูงข้ึนในอัตราสูงกวาตนทุนเล็กนอย โดยมีการแขงขันในตลาดการจัดจําหนายถานหินมากข้ึน 

 

ค. คาใชจายในการขายและบริหาร 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2553(ต.ค.52-ก.ย.53) และ 2554(ต.ค.53-ก.ย.54) เทากับ 322.66 

และ 394.35 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.68 และ 11.89 ของรายไดรวม ตามลําดับ สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายได
รวมปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอย  

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีดอกเบ้ียจายในป 2553(ต.ค.52-ก.ย.53) และ 2554(ต.ค.53-ก.ย.54) เทากับ 68.22 และ 
83.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.47 และ 2.52 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยดอกเบ้ียจายเพ่ิมข้ึนเนื่องจากอัตราดอกเบ้ียในตลาด
การเงินเพ่ิมข้ึนอยางตอเนือ่งในชวงปที่ผานมา สงผลใหตนทุนทางการเงินสําหรับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการนําเขาถานหิน
และรวมถึงเงินกูระยะยาวของบริษัทเพ่ิมมากข้ึน  
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ง. ภาษีเงินไดนิติบคุคล 
บริษัทฯ และบรษัิทยอยบันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2553(ต.ค.52-ก.ย.53) และ 2554(ต.ค.53-ก.ย.54) เทากับ 10.96 และ 

62.75 ลานบาท โดยในป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการปรับปรุงภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2553 ใหเปนไปตามกฎเกณฑของ
กรมสรรพากร ทัง้นี้เปนผลจากการตรวจสอบภายในตามนโยบายของบริษัทแม 

 

จ. กําไร 
ป 2553 (ต.ค.52-ก.ย.53) และ 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54) บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตรากําไรข้ันตนเทากับรอยละ 17.00 และ 

17.14 ตามลําดับ อัตรากําไรข้ันตนดีข้ึนเล็กนอย โดยตนทุนการนําเขาถานหินของบริษัทในป 2554 สูงข้ึนตามแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของ
ราคาถานหินในตลาดโลก ในขณะที่ราคาขายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึนในอัตราที่สูงกวาตนทุนเล็กนอย โดยมีการแขงขันในตลาดการจัด
จําหนายถานหินมากข้ึน 

ป 2553 (ต.ค.52-ก.ย.53) และ 2554 (ต.ค.53-ก.ย.54) บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 
1.09 และ 6.31 ตามลําดับ โดยป 2553(ต.ค.52-ก.ย.53) บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราขาดทุนสุทธิเทากับรอยละ 1.78 ขณะที่ในป 
2554 (ต.ค.53-ก.ย.54) มีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 1.83   

 

ฉ. อัตราผลตอบแทนของผูถอืหุน 
อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนในป 2553 (ต.ค.52-ก.ย.53) และ 2554(ต.ค.53-ก.ย.54) มีคาเทากับรอยละ (5.29) และ 6.03 

ตามลําดับ โดยป 2553 บริษัทฯ งดจายเงินปนผลเพื่อเก็บไวเปนเงนิทุนหมุนเวียนและขยายกิจการตอไป 
 

การวิเคราะหฐานะการเงิน 
สินทรพัย 
สินทรัพยของบรษัิทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 30 กันยายน 2554 มมีูลคาเทากับ 3,463.33 และ 

3,569.68 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยของบริษัทฯ ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนเปนสวนใหญ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 
2553 และวันที่ 30 กันยายน 2554 มีมูลคาเทากับ 2,490.70 และ 2,596.09 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 71.92 และ 72.73 ของ
สินทรัพยรวมตามลําดับ สินทรัพยหมนุเวียนเพ่ิมสูงข้ึนเนื่องจากบริษัทฯ มีการเก็บถานหินในการขายเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งลูกหนี้การคา
ของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจากยอดขายตอเดือนที่เพ่ิมมากข้ึนในป 2554 ตามท่ีกลาวมาขางตน 

สินทรัพยไมหมนุเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 30 กันยายน 2554 มมีูลคาเทากับ 972.63 และ 973.59 ลานบาท 
ตามลําดับ โดยสินทรัพยไมหมนุเวียนหลัก ไดแก ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ โดยทรัพยสินสวนใหญ ไดแก คลังสินคา เครือ่งจักรและ
ทาเทียบเรอืที่ตําบลสวนสม จังหวัดสมุทรสาคร คลังสินคา เครื่องจักรและทาเทยีบเรอืที่อําเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา และเรือลําเลียง 

 
คุณภาพของสินทรัพย 

ลูกหนี้การคา-สุทธิ 
บริษัทฯ และบรษัิทยอยมีลูกหนี้การคา-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 30 กันยายน 2554 เทากับ 563.86 และ 

590.35 ลานบาท โดยตามลําดับ โดยยอดลูกหนี้การคาของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนอยเนื่องจากยอดขายตอเดือนทีเ่พ่ิมมากข้ึนในป 2554 
ตามท่ีกลาวมาขางตน โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียในป 2553 และ 2554 ประมาณ 60 และ 64 วัน ตามลําดับ 
บริษัทฯ และบรษัิทยอยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียสูงกวาเกณฑเล็กนอยจากนโยบายระยะเวลาการชําระคาสินคา 45 วัน แตเปนการ
ดําเนินงานทางธรุกิจตามปกติ เนือ่งจากกลุมลูกคาขนาดใหญมีคําส่ังซื้อเขามามากในชวงเดือนกันยายน 
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สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ
บริษัทฯ และบรษัิทยอยมีสินคาคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 30 กันยายน 2554 เทากับ 1,731.74 และ 

1,854.15 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียในป 2553 และ 2554 ประมาณ 258 และ 240 วัน ตามลําดับ บริษัท
ฯ มีการเก็บถานหินในมูลคาสูงข้ึน แมวาในป 2554 บริษัทสามารถลดจํานวนสินคาคงเหลือไดมากจากปริมาณส่ังซื้อที่สูงและตอเนือ่ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากลูกคากลุมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ซึ่งเปนลูกคารายใหญของบริษัทฯ  ดังจะเห็นไดจากระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย
ที่ลดลง อยางไรก็ดี นอกเหนอืจากตนทุนการนําเขาตอตันที่เพ่ิมข้ึนตามราคาตลาดโลกแลว ในชวงปลายป 2554 บรษัิทฯ ไดนําเขาถาน
หินที่มีคาความรอนสูงเพ่ิมเติมจากการนําเขาตามปกติ โดยเปนผลิตภัณฑอีกประเภทหนึ่งที่สามารถเพ่ิมชองทางในการจัดจําหนายเพ่ือ
เพ่ิมรายไดใหกับบริษัทฯ ในปถดัไป โดยถานหินคาความรอนสูงมีราคานําเขาตอตันสูงกวาถานหินที่บริษัทฯ นําเขามาตามปกติ
ประมาณรอยละ 30-40 โดยถานหินคาความรอนสูงมีมูลคาคงเหลอื ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เทากับ 336.14 ลานบาท โดยหากไม
รวมมูลคาคงเหลอืของถานหินคาความรอนสูง มูลคาสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จะเทากับ 1,518.01 ลานบาท 

 
สภาพคลอง 

ในป 2553 และ 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอตัราสวนสภาพคลองเทากับ 1.16 และ 1.34 เทา ตามลําดับ และมีอัตราสวน
สภาพคลองหมุนเร็ว 0.31 และ 0.34 เทา ตามลําดับ บริษัทฯ มีสภาพคลองดีข้ึนเนื่องจากมีการปรับโครงสรางเงินกูระยะสั้นบางสวนของ
บริษัทฯ ใหเปนระยะปานกลาง เพ่ือลดความเส่ียงดานการเงินลง โดยบริษัทฯ มแีผนในการนําถานหินในคลังสินคาออกขายในปริมาณ
มาก ซึ่งคาดวาจะสงผลใหบริษัทฯ มีสภาพคลองทีดี่ข้ึนในปถัดไป 

 
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน พบวา ณ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 30 กันยายน 2554บริษัทฯ และบรษัิท
ยอยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 2.58 และ 2.43 ตามลําดับ อตัราสวนนี้มีคาปรบัลดลงเล็กนอยในปเนื่องจากหน้ีสิน
รวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.37 ในขณะทีส่วนของผุถอืหุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.46 โดยหนี้สินรวมเพ่ิมข้ึนในอัตราที่นอยกวาการเพ่ิมข้ึนในสวนของ
ผูถือหุน 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยนูิค ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ซ่ึงเปนผูทรงคุณวฒุิและมีประสบการณดาน
การบริหารธุรกจิ ดานการเงนิ ดานการบริหารองคกร และดานกฎหมาย โดยมี นาย
เอกวัจน อมรวิวฒัน เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายณัฐพล ลีลาวัฒนานนัท 
และนายสุชาติ ธรรมาพิทกัษกลุ เปนกรรมการตรวจสอบ และตามที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่ และความรับผิดชอบ จากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได
รวมการประชุมทุกครั้ง เปนจํานวน 8 ครั้งในรอบระยะเวลาปบัญชี สิ้นสุด 30 
กันยายน 2554 และไดมีการประชุมรวมกับฝายบริหารที่เกี่ยวของ ผูสอบบัญชีและผู
ตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ดังนี ้

 สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือใหม่ันใจรายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของกันจัดทําข้ึนอยางถูกตองและมีความโปรงใส
ตามมาตรฐานบัญชีและขอกําหนดทางกฎหมาย รวมทั้งมีการเปดเผยไวในหมายเหตุฯ ประกอบงบ อยาง
เพียงพอ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ และรับทราบแนวทางการแกไขปญหาใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ 

 พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจําป 2554 ซ่ึงจัดลําดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยงรวมไปถึง
การสอบทานการบริหารความเส่ียงและเนนการปฏิบัติการใหเปนไปตามที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีระบบการควบคุมภายในและมีการ
บริหารความเส่ียงที่ดีและเหมาะสม ทั้งนี้ในระหวางปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2554 ไดมีการเปล่ียนแปลงผูตรวจ
สอบภายในใหมเปนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจจํากัด (KPMG) ซ่ึงจะรับผิดชอบงานการตรวจสอบ
ภายในของบริษัท  

 เสนอแนะเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎขอบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยฯ ตลาดหลักทรัพยและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและใหความเห็นตอการทํารายการระหวางกันเพ่ือใหม่ันใจวาเปนรายการท่ี
ผานกระบวนการอนุมัติที่โปรงใส โดยผูมีสวนไดเสียไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจและเปนรายการที่กระทําโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ตามประกาศขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ทบทวนผลการปฏิบัติงานและความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และนําเสนอนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ นาง ณฐพร 
พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 แหง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2554 เพ่ือแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชี 
2554   
 
 

(นายเอกวัจน อมรวิวัฒน) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหุนของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดลุเฉพาะบริษทั ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 งบกําไรขาดทนุรวมและ
งบกําไรขาดทนุเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะ
บริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวด
เกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะ
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ

ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชือ่ม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงนิแสดงขอมูลทีข่ดัตอขอเทจ็จริงอนัเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบ
รวมถึงการใชวธิกีารทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความ
เหมาะสมของหลักการบัญชีทีกิ่จการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินทีเ่ปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจดัทําขึน้ 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาว
ใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2553 ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษทั ยูนิค ไมนิ่ง 
เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 

ชาญชัย  ชัยประสิทธิ์ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทันี ้

บริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)   

งบดุล  

             

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

      พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 

    หมายเหต ุ  บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย           

สินทรัพยหมุนเวียน          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7  68,007,289  108,164,824  59,092,046  79,718,433 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 8  590,346,363  563,862,416  586,030,345  558,788,311 

ลูกหนี้กิจการที่เกีย่วของกัน 26.3  -  -  1,631,921  1,007,488 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการ          

 ที่เกี่ยวของกัน 26.4  -  -  -  32,983,860 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 9  1,854,152,127  1,731,736,858  1,871,199,941  1,741,854,444 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 10  83,580,565  86,935,880  79,992,531  81,678,486 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน   2,596,086,344  2,490,699,978  2,597,946,784  2,496,031,022 

สินทรัพยไมหมุนเวียน          

เงินลงทุนในบริษทัยอย - สุทธิ 11  -  -  137,706,803  111,000,000 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ - สุทธิ 12  966,699,511  967,800,660  831,607,173  779,943,408 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 13  3,545,378  2,292,290  3,231,294  1,859,184 

สินทรัพยอื่น    3,345,928  2,539,055  3,330,928  2,497,055 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   973,590,817  972,632,005  975,876,198  895,299,647 

รวมสินทรัพย    3,569,677,161  3,463,331,983  3,573,822,982  3,391,330,669 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2553                 
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บริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)   

งบดุล (ตอ)  

             

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

      พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 

    หมายเหต ุ  บาท  บาท  บาท  บาท 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน          

หนี้สินหมุนเวียน          

เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืมระยะส้ัน          

จากสถาบนัการเงิน 14  1,406,285,760  1,606,000,611  1,406,276,713  1,605,982,823 

เจาหนี้การคา    227,355,374  134,748,039  224,707,885  113,573,320 

เจาหนี้กิจการที่เกีย่วของกัน 26.5  2,752,409  2,533,057  9,446,571  19,645,138 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 26.6  -  -  20,800,000  - 

เงินรับลวงหนาจากการใชสิทธิตาม          

ใบสําคัญแสดงสิทธิ   -  697,255  -  697,255 

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด          

ชําระภายในหนึ่งป 15  200,964,000  293,276,000  188,964,000  274,796,000 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน          

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16  1,304,169  14,824,785  1,304,169  3,076,020 

ภาษีเงินไดคางจาย   1,240,156  2,305,794  -  2,301,115 

คาใชจายคางจาย   51,902,326  24,575,952  50,761,775  23,689,643 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   50,342,106  74,868,157  48,815,973  72,016,820 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   1,942,146,300  2,153,829,650  1,951,077,086  2,115,778,134 

หนี้สินไมหมุนเวียน          

เงินกูยืมระยะยาว 15  578,520,309  324,944,309  545,134,000  259,098,000 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 16  112,432  9,302,555  112,432  1,416,602 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 17  9,207,554  7,704,104  8,675,718  6,760,925 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   587,840,295  341,950,968  553,922,150  267,275,527 

รวมหนี้สิน    2,529,986,595  2,495,780,618  2,504,999,236  2,383,053,661 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2553                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทันี ้
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บริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)   

งบดุล (ตอ)  

             

      งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

      พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 

    หมายเหต ุ  บาท  บาท  บาท  บาท 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)          

สวนของผูถือหุน          

ทุนเรือนหุน  19         

ทุนจดทะเบียน          

หุนสามัญ จํานวน 153,454,064 หุน           

   มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท          

(พ.ศ. 2553 : หุนสามัญ จํานวน           

   210,454,783 หุน มูลคาทีต่ราไว          

   หุนละ 0.50 บาท)   76,727,032  105,227,392  76,727,032  105,227,392 

ทุนทีอ่อกและชําระแลว          

หุนสามัญ จํานวน 153,454,064 หุน           

   มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 0.50 บาท         

(พ.ศ. 2553 : หุนสามัญ จํานวน           

   152,078,328 หุน มูลคา          

   ที่ไดรับชาํระแลวหุนละ 0.50 บาท)  76,727,032  76,039,164  76,727,032  76,039,164 

สวนเกินมูลคาหุน 19  241,390,751  230,461,835  241,390,751  230,461,835 

กําไรสะสม           

จัดสรรแลว - ทนุสํารองตามกฎหมาย 21  11,096,402  11,096,402  10,500,000  10,500,000 

ยังไมไดจัดสรร   710,476,381  649,953,964  740,205,963  691,276,009 

รวมสวนของผูถือหุน   1,039,690,566  967,551,365  1,068,823,746  1,008,277,008 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน   3,569,677,161  3,463,331,983  3,573,822,982  3,391,330,669 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2553                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทันี ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทันี ้

บริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)   

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

            

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

       สําหรับงวด    สําหรับงวด 

     สําหรับปส้ินสุด  เกาเดือนส้ินสุด  สําหรับปส้ินสุด  เกาเดือนส้ินสุด 

     

 วันท่ี 30 
กันยายน  

 วันท่ี 30 
กันยายน  

 วันท่ี 30 
กันยายน  

 วันท่ี 30 
กันยายน 

     พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 

   

หมาย
เหต ุ  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได           

รายไดจากการขาย   3,242,415,208  2,080,581,774  3,242,415,208  2,080,581,774 
รายไดจากการใหบริการ   33,169,322  20,339,054  -  - 

รวมรายได   3,275,584,530  2,100,920,828  3,242,415,208  2,080,581,774 

ตนทุน           

ตนทุนขาย   2,689,596,506  1,719,663,215  2,696,651,689  1,721,090,144 
ตนทุนการใหบริการ   24,549,767  12,825,766  -  - 

รวมตนทุน   2,714,146,273  1,732,488,981  2,696,651,689  1,721,090,144 

กําไรข้ันตน   561,438,257  368,431,847  545,763,519  359,491,630 
รายไดอื่น 23  39,768,390  14,667,050  33,324,144  26,994,627 

กําไรกอนคาใชจาย   601,206,647  383,098,897  579,087,663  386,486,257 
คาใชจายในการขาย   212,715,364  122,139,554  215,875,184  124,080,810 
คาใชจายในการบริหาร   166,508,746  110,408,692  164,426,616  100,427,107 
คาตอบแทนผูบริหาร   15,129,770  7,995,159  15,129,770  7,995,159 

รวมคาใชจาย   394,353,880  240,543,405  395,431,570  232,503,076 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได   206,852,767  142,555,492  183,656,093  153,983,181 
ตนทุนทางการเงิน   83,577,080  52,914,033  78,618,149  48,053,686 

กําไรกอนภาษีเงินได   123,275,687  89,641,459  105,037,944  105,929,495 
ภาษีเงินได   62,753,270  18,429,915  56,107,990  18,425,236 

กําไรสุทธิสําหรบัป/งวด   60,522,417  71,211,544  48,929,954  87,504,259 

กําไรตอหุน          

กําไรตอหุนข้ันพืน้ฐาน 24  0.39  0.47  0.32  0.58 

กําไรตอหุนปรับลด 24  0.39  0.40  0.31  0.49 

งบกําไรขาดทุน  



50 | รายงานประจําป 2554 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทันี ้

บริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

              

     งบการเงินรวม 

     ทุนท่ีออก
และชําระ

แลว  

 

สวนเกิน
มูลคาหุน  

 กําไรสะสม  

     

  
ทุนสํารอง

ตาม
กฎหมาย 

 
ยังไมได
จัดสรร 

 

   หมายเหต ุ  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดยกมาตนปวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553   76,039,164  230,461,835  11,096,402  649,953,964  967,551,365 

เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 19  687,868  -  -  -  687,868 

สวนเกินมูลคาหุน 19  -  10,928,916  -  -  10,928,916 

กําไรสุทธิสําหรับป   -  -  -  60,522,417  60,522,417 

ยอดคงเหลือปลายปวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554  76,727,032  241,390,751  11,096,402  710,476,381  1,039,690,566 

ยอดยกมาตนงวดวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553   75,982,493  229,561,429  10,500,000  579,338,822  895,382,744 

เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 19  56,671  -  -  -  56,671 

สวนเกินมูลคาหุน 19  -  900,406  -  -  900,406 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 21  -  -  596,402  (596,402)  - 

กําไรสุทธิสําหรับงวด   -  -  -  71,211,544  71,211,544 

ยอดคงเหลือปลายงวดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553  76,039,164  230,461,835  11,096,402  649,953,964  967,551,365 

รวม  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทันี ้

บริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

              

     งบการเงินเฉพาะบริษัท 

     ทุนท่ีออก
และชําระ

แลว  

 

สวนเกินมูลคา
หุน  

 กําไรสะสม  

     

 
 

ทุนสํารอง
ตาม

กฎหมาย  

ยังไมได
จัดสรร 

 

   หมายเหต ุ  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดยกมาตนปวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553   76,039,164  230,461,835  10,500,000  691,276,009  1,008,277,008 

เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 19  687,868  -  -  -  687,868 

สวนเกินมูลคาหุน 19  -  10,928,916  -  -  10,928,916 

กําไรสุทธิสําหรับป   -  -  -  48,929,954  48,929,954 

ยอดคงเหลือปลายปวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554  76,727,032  241,390,751  10,500,000  740,205,963  1,068,823,746 

ยอดยกมาตนงวดวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553  75,982,493  229,561,429  10,500,000  603,771,750  919,815,672 

เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 19  56,671  -  -  -  56,671 

สวนเกินมูลคาหุน 19  -  900,406  -  -  900,406 

กําไรสุทธิสําหรับงวด   -  -  -  87,504,259  87,504,259 

ยอดคงเหลือปลายงวดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553  76,039,164  230,461,835  10,500,000  691,276,009  1,008,277,008 

รวม  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทันี ้

บริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)   

งบกระแสเงินสด  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

            

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

       สําหรับงวด    สําหรับงวด 

     สําหรับปส้ินสุด  เกาเดือนส้ินสุด  สําหรับปส้ินสุด  เกาเดือนส้ินสุด 

     
 วันท่ี 30 
กันยายน 

 
 วันท่ี 30 
กันยายน 

 
 วันท่ี 30 
กันยายน 

 
 วันท่ี 30 
กันยายน 

     พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 

   หมายเหต ุ  บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนนิงาน 25  80,082,459  (176,693,128)  69,417,958  (199,366,193) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน          

เงินจายใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการทีเ่กี่ยวของกัน   -  -  -  (14,768,239) 

 -  -  32,983,860  - 

เงินจายลงทุนในบริษัทยอย 11  -  -  (40,000,000)  - 

เงินจายซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ   (92,026,905)  (51,675,530)  (112,306,097)  (47,526,415) 

เงินรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ   27,787,257  7,275  6,057,944  7,275 

เงินจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน 13  (2,794,196)  (220,900)  (2,957,361)  (112,440) 

เงินปนผลรับ 26.1  -  -  -  11,160,000 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน   (67,033,844)  (51,889,155)  (116,221,654)  (51,239,819) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน          

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) - สุทธิ  (202,670,214)  312,710,468  (202,670,214)  312,710,468 

เงินรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  -  -  20,800,000  - 

เงินรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ   10,919,529  1,582,063  10,919,529  1,582,063 

เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาว  15  500,000,000  -  500,000,000  - 

เงินจายคืนเงินกูยืมระยะยาว 15  (338,736,000)  (53,162,691)  (299,796,000)  (39,429,000) 

เงินจายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน   (22,710,739)  (10,478,668)  (3,076,021)  (2,270,664) 

เงินปนผลจาย   -  (5,107)  -  (5,107) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน   (53,197,424)  250,646,065  26,177,294  272,587,760 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ  (40,148,809)  22,063,782  (20,626,402)  21,981,748 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป/งวด   108,147,036  86,083,254  79,718,433  57,736,685 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป/งวด   67,998,227  108,147,036  59,092,031  79,718,433 

เงินรับจากเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกจิการที่เกี่ยวของกนั  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทันี ้

บริษัท ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)    

งบกระแสเงินสด (ตอ)  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2553 ประกอบดวย 

            

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

     พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 

   หมายเหต ุ  บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7  68,007,289  108,164,824  59,092,046  79,718,433 

เงินเบิกเกินบัญช ี 14  (9,062)  (17,788)  (15)  - 

     67,998,227  108,147,036  59,092,031  79,718,433 

            

รายการที่มิใชเงินสด         

            

รายการที่มิใชเงินสดที่สําคัญสําหรับปส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2553 มี
ดังตอไปนี ้
            

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

       สําหรับงวด    สําหรับงวด 

     สําหรับปส้ินสุด  เกาเดือนส้ินสุด  สําหรับปส้ินสุด  เกาเดือนส้ินสุด 

      วันท่ี 30 กันยายน   วันท่ี 30 กันยายน   วันท่ี 30 กันยายน   วันท่ี 30 กันยายน 

     พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 

     บาท  บาท  บาท  บาท 

            

 12,784,534  9,980,821  12,784,534  9,980,821 หนี้สินคงคางจากการซ้ือสินทรัพยถาวร   
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1 ขอมูลทั่วไป 

บริษทั ยูนคิ ไมนิง่ เซอรวิสเซส จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เปนบริษัทมหาชน จํากัด ซ่ึงจัดต้ังและจดทะเบยีนในประเทศไทย ตามทีอ่ยู 
ที่ไดจดทะเบียนไวดังตอไปนี้  

สํานักงานใหญ : 36/83 อาคารพี.เอส ทาวเวอร ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110  

สํานกังานสาขา ประกอบดวย 

1) เลขที่ 20 หมูที่ 2 ตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  

2) เลขที่ 88/8-9 หมูที่ 5 ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 74120  

3) เลขที่ 108 หมูที่ 2 ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  

หุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทไดจดทะเบียนในตลาด Market for Alternative Investment (“mai”) เพื่อวัตถุประสงค
ในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท และบริษัทยอยวาเปน “กลุมบริษัท” 

การประกอบการธุรกิจหลักของกลุมบริษัท คือการนําเขาถานหินเพื่อจําหนายแกอุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนสงทางน้ําและ
ทางบก และบริการทาเทียบเรือ 

บริษทัใหญลําดบัสุดทายของบริษทั คือ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) จดทะเบยีนในประเทศไทย 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัที ่24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

 

2 นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญซ่ึงใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปน้ี นโยบายการบัญชีเหลานี้ 
ไดถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอกับงบการเงินทุกป/งวดที่นําเสนอ ยกเวนในกรณีที่มีการอธิบายไว 

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) วาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน 
ยกเวนภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่จะอธิบายในหมายเหตุ 2.14 

การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและกําหนด
สมมติฐานที่ เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้ สิน  รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้ สินที่ 
อาจเกิดข้ึน ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดข้ึนจริง 
อาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและส่ิงที่ไดกระทําไป
ในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว 

ตามที่กลาวไวในหมายเหต ุ29 กลุมบริษัทไดเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม เปนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
สําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 เปนตนไป ดังนั้นทําใหงบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ไมสามารถเปรียบเทียบไดกับ 
งบกําไรขาดทนุ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถอืหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกาเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวดเกาเดอืนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี 

ก) แมบทการบัญชี 
แมบทการบญัชฉีบบัปรับปรุงมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและ 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง ที่อาจกระทบตอ 
งบการเงินของกลุมบริษัท มีดังตอไปนี้ 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 

 
 
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) ไดกําหนดใหกิจการสามารถแสดงงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยเลือกแสดงแบบงบ

เดี่ยว (งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ) หรือสองงบ (งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ) ในกรณีทีก่ิจการมีการปรับปรุงยอนหลงั หรือ
จัดประเภทรายการใหม กจิการตองแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ ตนงวดของงวดทีน่ํามาเปรียบเทยีบลาสุด นอกเหนอืจากการแสดงงบ ณ วัน
ส้ินงวดปจจุบัน และ ณ วนัส้ินงวดกอน อยางไรกด็สํีาหรับงบการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
และเปนรอบระยะเวลาบัญชีแรกทีก่ิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที ่ 1 (ปรับปรุง 2552) มาใชแตกิจการสามารถเลือกทีจ่ะแสดงงบแสดง
ฐานะการเงินเพียงสองงวดโดยไมแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัตนงวดของงวดที่นํามาเปรียบเทียบ กลุมบริษัทจะเร่ิมนํามาตรฐานการ
บัญชีฉบบันี้มาปฏิบัติต้ังแตวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยคาดวางบกําไรขาดทนุ และงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จจะรวมแสดงแบบงบเด่ียว 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวของกับภาษีเงินได ซ่ึงรวมถึงภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษเีงินไดรอการตดับญัชี หนี้สิน
หรือสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากจํานวนที่คาดวาจะตองจายแก หรือไดรับคืนจากหนวยงานจัดเก็บภาษี โดยใชอัตราภาษี
และกฎหมายภาษอีากรทีบ่ังคับใชอยูหรือที่คาดวาจะมีผลบังคับใชภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงาน ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณโดย
อางอิงจากผลแตกตางชั่วคราวของฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สิน และมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้นดวยอัตราภาษีสําหรับ
งวดที่กิจการคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการคาดวาจะตองจายชําระหนี้สินภาษี โดยใช
อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรทีบ่ังคับใชอยูหรือทีค่าดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในส้ินรอบระยะเวลาที่รายงาน กลุมบริษัทจะ
เร่ิมนํามาตรฐานการบัญชีฉบบันี้มาปฏิบัติต้ังแตวันที ่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยการปรับปรุงยอนหลงั ซ่ึงคาดวานาจะทําใหมีเกิดรายการ 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี และมีผลกระทบตอกําไรสะสมและคาใชจายภาษีเงินได ผูบริหารของกิจการอยูในระหวางการประเมินผลกระทบ
จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่16 (ปรับปรุง 2552) กําหนดใหกจิการตองรวมตนทนุทีป่ระมาณในเบือ้งตนสําหรับการร้ือ การขนยาย และการ
บูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพยซ่ึงเปนภาระผูกพันของกิจการเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย กิจการตองคิดคาเส่ือมราคาสําหรับ
สวนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละสวนแยกตางหากจากกันเม่ือสวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนที่มีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับ
ตนทนุทั้งหมดของสินทรัพยนั้น มาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงใหมกําหนดใหกิจการตองทบทวนอายุการใหประโยชน มูลคาคงเหลือ และวิธีการ
คิดคาเส่ือมราคาอยางนอยที่สุดทกุส้ินรอบปบญัช ีกลุมบริษทัจะเร่ิมนํามาตรฐานการบัญชฉีบบันีม้าปฏิบติัต้ังแตวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ทัง้นี้
ผูบริหารของกจิการอยูในระหวางการประเมนิผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชฉีบบันี ้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี (ตอ) 
ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและ 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) ใหขอกําหนดสําหรับการแสดงรายการและการวัดมูลคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุน กิจการตองแสดงรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการสามารถวัดมูลคาได
สองวิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลคายุติธรรม สําหรับวิธีมูลคายุติธรรมกิจการตองรับรูผลตางจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมในงบ
กําไรขาดทุน กลุมบริษัทจะเร่ิมนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติต้ังแต วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยกลุมบริษัทจะใชวิธีราคาทุนใน
การวัดมูลคา ซ่ึงคาดวาจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท 

 

2.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

บริษัทยอยหมายถงึกิจการที่บริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดยทั่วไปแลวบริษัทจะถอืหุนทีมี่
สิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง ในการประเมินวาบริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงการมีอยูและผลกระทบจาก
สิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดทีก่ิจการสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนัน้ ในปจจุบนัรวมถึงสิทธิในการออกเสียงทีเ่ปนไปไดซ่ึง
กิจการอืน่ถอือยูดวย บริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอยไวในงบการเงินรวมต้ังแตวนัทีบ่ริษทัควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่งอํานาจควบคุมจะ
หมดไป 

บริษัทบันทึกการซ้ือบริษัทยอยดวยวิธีซ้ือและแสดงตนทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไปหรือดวยมูลคายุติธรรมของ 
ตราสารทุนที่ออกให หรือดวยภาระหน้ีสินซ่ึงบริษัทตองรับผิดชอบตั้งแตวันที่ไดบริษัทยอยมา รวมถึงตนทุนอื่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ
ไดมาซ่ึงบริษัทยอย สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได และภาระหนี้สินซ่ึงบริษัทตองรับผิดชอบจากการซ้ือบริษัทยอยจะถูกวัดมูลคาเร่ิมแรกใน
วันที่ไดบริษัทยอยนั้นที่มูลคายุติธรรมโดยรวมสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยดวย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยวิธีราคาทุน 
รายชื่อของบริษัทยอยไดเปดเผยไวในหมายเหตุ 11 

 

2.4 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินนําเสนอในสกุลเงินบาท 
กลุมบริษัทแปลงคารายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และแปลงคา

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล รายการกําไร
และรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงิน
ดังกลาว ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน 

 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม แตไมรวมเงินฝาก
ธนาคารประเภทที่ตองจายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาที่กําหนด เงินลงทุนระยะส้ันอื่นที่มีสภาพคลองสูงซ่ึงมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา 
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวในสวนของหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล แตจะแสดงหักจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพื่อวัตถุประสงค
ของงบกระแสเงินสด 



รายงานประจําป 2554 | 57 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
2.6 ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้การคารับรูเร่ิมแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคา
เปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดข้ึนจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายใน
การขายและบริหาร 

 
2.7 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ีย 
ถวงน้ําหนัก ตนทุนของการซ้ือประกอบดวยราคาซ้ือ และคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซ้ือสินคานั้น เชน คาอากรขาเขาและคาขนสง 
หักดวยสวนลดจากการจายเงินตามเงื่อนไข ตนทุนของสินคาคงเหลือประกอบดวยคาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอื่นทางตรง และคา
โสหุยในการผลิตซ่ึงปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติ แตไมรวมตนทุนการกูยืม มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาทีค่าดวาจะ
ขายไดตามปกติของธุรกจิหักดวยคาใชจายทีจํ่าเปนเพือ่ใหสินคานัน้สําเร็จรูปรวมถงึคาใชจายในการขาย  กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลด
มูลคาของสินคาเทาที่จําเปน 

 
2.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนของกลุมบริษัท ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร 
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยที่ซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเปนสินทรัพยโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมาและ 

การดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค  โดยจะตัดจําหนายตลอดอายุประมาณการใหประโยชน
ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 - 5 ป 

ตนทุนที่ใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหบันทึกเปนคาใชจายเม่ือเกิดข้ึน ตนทุนโดยตรงในการจัดทํา
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่กลุมบริษัทเปนผูดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงอาจใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มากกวาตนทุนเปนเวลาเกินกวา
หนึ่งปจึงจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึงตนทุนพนักงานที่ทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจาย
ที่เกี่ยวของในจํานวนเงินที่เหมาะสม 

 
2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณบันทึกดวยราคาทุนซ่ึงคํานวณจากเงินสดหรือจํานวนเทียบเทาเงินสด ในการทําใหสินทรัพยนั้นมาอยูใน
สถานที่หรือในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามที่ประสงคไว สินทรัพยทุกประเภทยกเวนที่ดินแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคา
สะสมและการดอยคา (ถามี) 

คาเส่ือมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไว
ของสินทรัพยดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซ่ึงถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด 

 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที 

สวนปรับปรุงที่ดินเชา ตามอายุสัญญาเชาที่ดิน 3 - 20 ป 
อาคาร 3 - 20 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 
เรือลําเลียง 5 - 10 ป 
เคร่ืองจักร 5 - 10 ป 
อุปกรณสํานักงาน 5 ป 
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2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ตอ) 
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ตนทุนของการปรับปรุงใหดีข้ึนที่สําคัญจะ

บันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัทไดประโยชนกลับคืนมา
มากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุง สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับปรุงหลักจะตัดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่
เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ 

รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายคํานวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไวในกําไร
จากการดําเนินงาน 

ดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินมาใชในการไดมาซ่ึง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยนั้น 
ตลอดชวงเวลาการกอสรางและเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืมอื่นรับรูเปนคาใชจายในงบ
กําไรขาดทุน 

 

2.10 การดอยคาของสินทรัพย 

สินทรัพยจะมีการทบทวนการดอยคา เม่ือมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ
คืน หมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพย เพื่อวัตถุประสงคของการ
ประเมินการดอยคา สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกการกอกระแสเงินสดออกมาตางหากได สินทรัพยซ่ึงรับรู
รายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูกประเมินความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาทุกวันที่ในงบดุล 
 

2.11 สัญญาเชาระยะยาว 

กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา 
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณซ่ึงผูเชาเปนผูรับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปนสัญญาเชา

การเงิน ซ่ึงจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจาย 
ตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินตาม
สัญญาเชาการเงิน สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงท่ี
สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา
หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 

สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซ่ึงผูใหเชาเปนผูรับความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สัญญาเชานั้นถือ
เปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกใน 
งบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น 

คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปน
คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

 
กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูใหเชา 
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบดุลในสวนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และตัดคาเส่ือมราคาตลอดอายุ

การใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา 
(สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจที่ไดจายใหแกผูใหเชา) รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา 
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2.12 เงินกูยืม 

เงินกูยืมรับรูเร่ิมแรกดวยมูลคาที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดข้ึน เงินกูยืมวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุน 
ตัดจําหนายตามมูลคาที่จายคืนเพื่อชําระหนี้นั้น เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเม่ือกลุมบริษัทไมมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขให
เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันที่ในงบดุล 
 

2.13 ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดซ่ึงแสดงในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท คํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีของกิจการซ่ึงไมไดรับ
การสงเสริมการลงทุนและในอัตราภาษีที่ใชบังคับอยูในประเทศไทย กิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ไดแก การจําหนายถานหิน 
และการขนสงทางบก 

กลุมบริษัทไมรับรูภาษีเงินไดคางจายและภาษีเงินไดคางรับที่จะเกิดข้ึนในอนาคตในสวนของผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของ
สินทรัพยและหนี้สินกับราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน  

 
2.14 ผลประโยชนพนักงาน 

กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซ่ึงเปนแผนการจายสมทบตามที่กําหนดไว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยก
ออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัท และมีการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดรับเงินสะสมเขากองทุนจาก
พนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เกิดรายการนั้น 

กลุมบริษัทจัดใหมีผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางเพื่อจายใหแกพนักงานเปนไปตามกฎหมายแรงงานไทย จํานวนเงินดังกลาว
ข้ึนอยูกับฐานเงินเดือนและจํานวนปที่พนักงานทํางานใหบริษัทนับถึงวันที่ ส้ินสุดการทํางานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  หนี้ สิน 
ที่เกิดจากขอกําหนดที่เปนผลจากกฎหมายแรงงานไทยจะบันทึกดวยมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะตองจายในอนาคตคิด
ลดดวยอัตราดอกเบี้ยตามอายุเง่ือนไขและระยะเวลาใกลเคียงกับจํานวนหนี้สินดังกลาว 

 
2.15 ประมาณการหนี้สิน 

กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินซ่ึงไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงานอันเปนภาระผูกพัน 
ในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตซ่ึงการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปได
คอนข างแนว าจะส งผลใหบ ริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป  และตามประมาณการ ท่ีน า เชื่ อถือของ จํานวนที่ ต องจ าย  
ในกรณีที่กลุมบริษัทคาดวาประมาณการหนี้สินเปนรายจายที่จะไดรับคืน เชน ภายใตสัญญาประกันภัย กลุมบริษัทจะบันทึกเปนสินทรัพย
แยกตางหากเม่ือคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน 

 
2.16 ทุนเรือนหุน 

หุนสามัญจะจัดประเภทไวเปนสวนของผูถือหุน 
ตนทุนที่เพิ่มข้ึนเกี่ยวกับการออกหุนใหมหรือสิทธิในการซ้ือขายหุนที่จายออกไปโดยแสดงรายการดังกลาวดวยจํานวนเงินสุทธิจาก

ภาษีไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุน โดยนําไปหักจากส่ิงตอบแทนที่ไดรับจากการออกหุน 
 

2.17 การรับรูรายได 

รายไดประกอบดวยมูลคายุติธรรมที่จะไดรับจากการขายสินคาและบริการที่ใหเปนจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและสวนลด 
โดยไมรวมรายการขายภายในกลุมบริษัทสําหรับงบการเงินรวม รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือผูซ้ือรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี
เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคา รายไดจากการใหบริการแกลูกคารับรูโดยอางอิงตามข้ันของความสําเร็จของงานที่ทําเสร็จ โดย
ใชวิธีอัตราสวนของบริการที่ใหจนถึงปจจุบันเทียบกับบริการทั้งส้ินที่ตองให 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

2.17 การรับรูรายได (ตอ) 
รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุและพิจารณา

จากจํานวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของกลุมบริษัท รายไดเงินปนผลรับรูเม่ือสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้น
เกิดข้ึน 

 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 

กิจกรรมของกลุมบริษัทยอมมีความเส่ียงทางการเงินที่หลากหลายซ่ึงไดแก ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แผนการจัดการความเส่ียงโดยรวมของกลุมบริษัทจึงมุงเนนความผันผวนของตลาดการเงิน
และแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทําใหเสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุมบริษัทใหเหลือนอยที่สุดเทาที่เปนไปได กลุม
บริษัทใชเคร่ืองมืออนุพันธทางการเงิน ตัวอยางเชน สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญาการแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย เพื่อปองกันความเส่ียงที่จะเกิดข้ึน 

การจัดการความเส่ียงดําเนินการโดยฝายบริหารเงินสวนกลาง เปนไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สวนงานบริหาร
เงินของกลุมบริษัทจะช้ีประเด็น ประเมิน และปองกันความเส่ียงทางการเงินดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตางๆ 
ภายในกลุมบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดหลักการบริหารความเส่ียงโดยภาพรวมและกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของไวเปนลายลักษณ
อักษร เชน ความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความเส่ียงอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียงการใหสินเชื่อ และใชตราสารอนุพันธทาง
การเงินและการลงทุนโดยใชสภาพคลองสวนเกิน 

 

3.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากกลุมบริษัทมีการดําเนินงานระหวางประเทศจึงยอมมีความเส่ียงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซ่ึงเกิดจากสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินหลัก กิจการในกลุมบริษัทใชสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศโดยมีคูสัญญาเปนบุคคลภายนอก 

 

3.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

รายไดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุมบริษัทสวนใหญไมข้ึนกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ธุรกรรม
ทั้งหมดที่ใชอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ยตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการฝายการเงินกอนเขาทํารายการ ในบางกรณีกลุมบริษัทมีการกูยืมแบบ
อัตราดอกเบี้ยผันแปรและใชสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อเปนการปองกันความเส่ียงกระแสเงินสดของจํานวนเงินดอกเบี้ยที่จะตอง
จายในอนาคตโดยพิจารณาถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการเปล่ียนเงินกูยืมจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวใหกลายเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอนุญาตใหกลุมบริษัทระดมทุนโดยการกูยืมระยะยาวดวยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซ่ึงสามารถเปล่ียนดอกเบี้ยให
กลายเปนอัตราคงที่ในระดับที่นอยกวาอัตราดอกเบี้ยคงที่กรณีที่กลุมบริษัทตองกูยืมระยะยาวโดยตรง การทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ทําใหกลุมบริษัทตกลงกับคูสัญญาที่จะแลกเปล่ียนผลตางระหวางจํานวนเงินตามดอกเบี้ยคงที่กับตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในชวงเวลาที่
กําหนดไว โดยอางอิงจากจํานวนฐานที่ใชเปนเกณฑคํานวณเงินตนตามที่ตกลงกันไว และรับรูสวนตางที่จะตองจายหรือจะไดรับตามสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไวเปนสวนประกอบของรายไดดอกเบี้ยและดอกเบี้ยจายตลอดระยะเวลาตามขอตกลง พรอมกับรับรูรายการกําไร
และรายการขาดทุนจากการยกเลิกขอตกลงกอนถึงเวลาที่กําหนดในสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือจากการจายชําระเงินกูยืมไวในงบ
กําไรขาดทุน 

 

3.3 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

กลุมบริษัทไมมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวดานสินเชื่ออยางมีนัยสําคัญ นโยบายของกลุมบริษัทคือทําใหเชื่อม่ันไดวาไดขายสินคา
และใหบริการแกลูกคาที่มีประวัติสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ กลุมบริษัทไดเลือกที่จะทํารายการกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความ
นาเชื่อถือสูงในการทําสัญญาอนุพันธทางการเงินและรายการเงินสด กลุมบริษัทมีนโยบายจํากัดวงเงินธุรกรรมการใหสินเชื่อกับสถาบัน
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ตอ) 

3.4 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 

จํานวนเงินสดท่ีมีอยางเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพยที่มีตลาดรองรับยอมแสดงถึงการจัดการความเส่ียงของสภาพคลองอยาง
รอบคอบ ความสามารถในการหาแหลงเงินทุนแสดงใหเห็นไดจากการที่มีวงเงินอํานวยความสะดวกในการกูยืมที่ไดมีการตกลงไวแลวอยาง
เพียงพอ สวนงานบริหารเงินของกลุมบริษัทไดต้ังเปาหมายวาจะใชความยืดหยุนในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไวให
เพียงพอที่จะหามาไดเนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เปนฐานของกลุมบริษัทมีพลวัตเปล่ียนแปลงได 

 

4 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ 
การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพื้นฐานของประสบการณ 

ในอดีตและปจจัยอื่น ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะน้ัน 
กลุมบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใชขอสมมติฐานที่เกี่ยวของกับเหตุการณในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี 

อาจไมตรงกับผลที่เกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบัญชีที่สําคัญและขอสมมติฐานที่มีความเส่ียงอยางเปนสาระสําคัญที่อาจเปนเหตุใหเกิดการ
ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินอยางเปนสาระสําคัญในรอบระยะเวลาบัญชีหนา มีดังนี้ 

 

การรับรูรายได 
บริษัทยอยบางแหงใชวิธีการรับรูรายไดตามข้ันความสําเร็จ กลุมบริษัทตองประมาณการการใหบริการ ณ วันที่คํานวณเทียบเปน

สัดสวนของการบริการทั้งหมดที่ตองทํา 
 

คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือ 
บริษัทตองประมาณคาเผือ่มูลคาสินคาคงเหลือจากการเคลือ่นไหวชาของถานหิน โดยประมาณจากราคาถัวเฉลี่ยของขอมูลการซ้ือขาย

ในอดีตและแนวโนมราคาขายในอนาคต  ทั้งนี้ราคาที่จะขายไดในอนาคตอาจมีความผันผวนข้ึนอยูกับราคาตลาดของถานหิน  
ความตองการถานหินในตลาด และสภาวะการแขงขันภายในประเทศ 

 

การดอยคาของสินทรัพย 
บริษทัไดประมาณการมลูคาทีค่าดวาจะไดรับคืนของเงินลงทนุในบริษทัยอยจากการคํานวณมูลคาจากการใช กระแสเงินสดทีค่าดวาจะ

ไดรับในอนาคตไดถกูประเมนิจากขอสมมติฐานแผนธุรกจิของกลุมบริษทั อยางไรกต็ามมูลคาทีค่าดวาจะไดรับคืนของทีด่นิไดถกูพจิารณาจาก
มูลคาประเมนิโดยผูประเมินอสิระ 

 

5 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ 

กลุมบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่ มีสวนไดเสียอื่น  และเพื่อดํารงไว ซ่ึงโครงสรางของทุน 
ที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน 

ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน 
การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้สิน 
 

6 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทดําเนินธุรกิจในการนําเขาและจําหนายถานหินใหกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ สวนบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ
การใหบริการขนสงถานหินและบริการอื่นที่เกี่ยวของใหกับบริษัท ซ่ึงถือเปนการใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นจึงไมมีการแสดงขอมูล
จําแนกตามสวนงาน 
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7 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถามมอีัตราดอกเบี้ยเฉล่ียอยูที่รอยละ 0.87 ตอป (พ.ศ. 2553 : รอยละ 0.50 ตอป)  
 

8 ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

 
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 

 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 
          

เงินสดในมือ 108,421 474,721 10,974 55,393 

เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม 67,898,868 107,690,103 59,081,072 79,663,040 

  68,007,289 108,164,824 59,092,046 79,718,433 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 
          

ลูกหนี้การคา 593,035,536 570,039,613 588,719,518 564,793,637 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,689,173) (6,177,197) (2,689,173) (6,005,326) 
  590,346,363 563,862,416 586,030,345 558,788,311 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 
          

ไมถึงกําหนดชําระ 313,067,991 332,354,538 312,966,635 331,886,550 

เกินกําหนดชําระ         
- ไมเกิน 6 เดือน 275,741,755 231,513,630 271,534,382 227,635,000 

- 6 - 12 เดือน 418,556 1,199,528 418,555 479,330 

- เกินกวา 12 เดือน 3,807,234 4,971,917 3,799,946 4,792,757 

  593,035,536 570,039,613 588,719,518 564,793,637 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,689,173) (6,177,197) (2,689,173) (6,005,326) 
  590,346,363 563,862,416 586,030,345 558,788,311 
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9 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 สินคาคงเหลือบางสวนของบริษัท ซ่ึงมีมูลคารวม 1,028 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : ไมมี) ไดนําไปเปน
หลักประกันเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารแหงหนึ่งตามที่กลาวในหมายเหตุ 15 

 
10 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

11 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 
เงินลงทนุในบริษทัยอย ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 มีดงัตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทัยอยยังไมไดดําเนนิกจิการ 

 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 
          

สินคาคงเหลือ 1,984,660,429 1,862,245,160 2,001,708,243 1,872,362,746 

หัก  คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือเคลื่อนไหวชา (130,508,302) (130,508,302) (130,508,302) (130,508,302) 
  1,854,152,127 1,731,736,858 1,871,199,941 1,741,854,444 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 
          

คาใชจายจายลวงหนา 6,535,946 5,271,589 6,107,890 4,502,601 

รายไดคางรับ 18,454,742 13,757,793 18,454,742 13,757,793 

ภาษีที่จะไดรับคืน 46,470,028 61,724,890 43,725,114 58,299,767 

ลูกหนี้อื่น 13,906,554 15,787,571 13,496,523 15,268,265 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7,491,479 4,917,031 7,076,446 3,865,849 

หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น (9,278,184) (14,522,994) (8,868,184) (14,015,789) 
  83,580,565 86,935,880 79,992,531 81,678,486 

    ประเทศ อัตรารอยละของหุนท่ีถือ 

บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ ที่จด
ทะเบียน 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

          

- บริษทั ยูเอม็เอส โคลบริคเคท จํากดั* ผลิตและจําหนายถานหินอัดกอน ประเทศไทย 100.0 100.0 

- บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ขนสงทางน้ํา ประเทศไทย 100.0 100.0 

- บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ขนสงทางบก ประเทศไทย 100.0 100.0 

- บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต บริการทาเทียบเรือ ประเทศไทย 100.0 100.0 

   เซอรวิสเซส จํากัด         



64 | รายงานประจําป 2554 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2553 มีดังตอไปนี้ 

เม่ือวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทั ยูเอม็เอส ไลทเตอร จํากดั ออกหุนสามัญเพิม่ข้ึนจํานวน 4,000,000 หุน ราคามูลคาหุนละ 10 บาท 
บริษัทซ้ือหุนสามัญที่เพิ่มข้ึนทั้งหมดของบริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด เพื่อดํารงสัดสวนการถือหุน 

การขาดทนุจากการดอยคาจํานวน 13.3 ลานบาทของเงนิลงทนุในบริษทั ยูเอม็เอส ขนสง จํากดั ไดถกูรับรูในระหวางปซ่ึงเปนผลมาจาก 
การหยุดดําเนินงานของบริษัท มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนแสดงใหเห็นถึงมูลคาจากการใช ซ่ึงถูกพิจารณาจากการคํานวณกระแสเงินสด 
ทีค่าดวาจะไดรับในอนาคตกอนภาษเีงินไดของงบประมาณทางการเงินทีไ่ดรับการอนุมัติจากผูบริหาร การขาดทนุจากการดอยคาสําหรับปถกูแสดง
รวมอยูในคาใชจายการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

        สําหรับงวด 

      สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด 

      วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

      พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

      บาท บาท 
          

ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ     111,000,000 111,000,000 

การลงทุนเพิ่มข้ึน     40,000,000 - 
รายการขาดทุนจากการดอยคา     (13,293,197) - 
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ     137,706,803 111,000,000 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 
การขาดทุนจากการดอยคาจํานวน 1 ลานบาทของที่ดิน ไดถูกรับรูในระหวางปซ่ึงเปนผลจากการที่ที่ดินถูกขวางโดยสายไฟฟาแรงสูง 

และไมสามารถใชประโยชนอยางอื่นไดนอกจากการเกษตร มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนแสดงถึงราคาขายสุทธิ ซ่ึงถูกพิจารณาจากราคาอางอิง
ในตลาดของสินทรัพยที่เทียบเทากันโดยผูประเมินอิสระ การขาดทุนจากการดอยคาสําหรับปถูกแสดงรวมอยูในคาใชจายการบริหาร 

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่ใชคํ้าประกันวงเงินกูตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 ที่ดินบางสวนและส่ิงปลูกสรางบนที่ดินบางสวนของบริษัทที่ ตํ าบลสวนสม  อํา เภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 

ไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวในหมายเหตุ 15 ซ่ึงมีมูลคาการจํานองรวม  
200  ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 200 ลานบาท) 

 ที่ดินบางสวนและส่ิงปลูกสรางบนท่ีดินบางสวนของบริษัทที่ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวในหมายเหตุ 15 ซ่ึงมีมูลคาการจํานองรวม  
240 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 240 ลานบาท) 

 เรือขนลําเลียงของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 12 ลํา ไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร และเงินกูยืมระยะยาวตามทีก่ลาวในหมายเหตุ 14 และ 15 ตามลําดบั โดยมมูีลคาการจํานองรวม 125 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 125 
ลานบาท) 

 

สินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน ซ่ึงกลุมบริษัท และบริษัทเปนผูเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวยยานพาหนะ: 

  งบการเงินรวม 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

ตนทุนภายสัญญาเชาการเงิน 16,056,280 70,655,481 16,056,280 16,056,280 

คาเส่ือมราคาสะสม (11,891,210) (30,895,041) (11,891,210) (8,765,772) 
  4,165,070 39,760,440 4,165,070 7,290,508 

งบการเงินเฉพาะบริษัท  

13 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  บาท บาท 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553     
ราคาทุน 6,846,063 6,029,072 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (4,553,773) (4,169,888) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 2,292,290 1,859,184 
      

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554     
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ 2,292,290 1,859,184 

เพิ่มข้ึนระหวางงวด 2,794,196 2,957,361 

จําหนายระหวางงวด (365,563) (659,563) 
คาตัดจําหนาย (1,175,545) (925,688) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 3,545,378 3,231,294 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554     
ราคาทุน 8,979,963 8,084,983 

หัก  คาตัดจําหนายสะสม (5,434,585) (4,853,689) 
ราคาตามบัญชี - สุทธิ 3,545,378 3,231,294 
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14 เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 
          

เงินเบิกเกินบัญชี 9,062 17,788 15 - 
ทรัสตรีซีท 1,246,276,698 1,102,982,823 1,246,276,698 1,102,982,823 

เงินกูยืมระยะส้ัน 160,000,000 503,000,000 160,000,000 503,000,000 

  1,406,285,760 1,606,000,611 1,406,276,713 1,605,982,823 

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูระยะส้ันจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบีย้ MOR บวกสวนเพิ่ม MRR บวกสวนเพิ่ม MLR หักสวนลด 
LIBOR บวกสวนเพิ่ม และ SIBOR บวกสวนเพิ่ม 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 วงเงินเบกิเกนิบญัชจํีานวน 5 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 5 ลานบาท) คํ้าประกนัโดยเรอืขนลําเลยีงของบริษทั
ยอยแหงหนึ่งตามที่กลาวในหมายเหตุ 12 วงเงินเบิกเกินบัญชีและทรัสตรีซีทของกลุมบริษัทที่ยังไมไดเบิกถอนมีจํานวน 73 ลานบาท และ 
1,413 ลานบาท ตามลําดบั (พ.ศ. 2553 : 53 ลานบาท และ 1,554 ลานบาท ตามลําดบั) 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะส้ันในรูปแบบของต๋ัวสัญญาใชเงินและต๋ัวเงินที่ไมมีหลักประกันจากสถาบัน
การเงินในประเทศทียั่งไมไดใชจํานวน 365 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : 172 ลานบาท) 
 
15 เงินกูยืมระยะยาว 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ         
    - ภายในหนึ่งป 200,964,000 293,276,000 188,964,000 274,796,000 

    - เกินกวาหนึ่งป แตไมเกิน 5 ป 578,520,309 324,944,309 545,134,000 259,098,000 

  779,484,309 618,220,309 734,098,000 533,894,000 

เงินกูระยะยาวมีอตัราดอกเบี้ยคงที่ 6 เดือนในสกุลเงินบาท บวกสวนเพิ่ม MLR หักสวนลด และอัตรา prime หักสวนลด 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่  

30 กันยายน พ.ศ. 2553 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

    สําหรับงวด   สําหรับงวด 

  สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด 

  30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

ยอดตนป/งวด 618,220,309 671,383,000 533,894,000 573,323,000 

เพิ่มข้ึนระหวางป/งวด 500,000,000 - 500,000,000 - 
ชําระคืนระหวางป/งวด (338,736,000) (53,162,691) (299,796,000) (39,429,000) 
ยอดปลายป/งวด 779,484,309 618,220,309 734,098,000 533,894,000 
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ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 เงินกูยืมระยะยาว ถกูคํ้าประกนัโดยเรือขนลําเลยีงของบริษทัยอยแหงหนึง่ ทีด่นิบางสวนและส่ิงปลกูสรางบน
ทีด่นิบางสวนของบริษทั ตามทีก่ลาวในหมายเหต ุ12 และสินคาคงเหลือบางสวนของบริษทั ตามที่กลาวในหมายเหตุ 9 

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทและบริษทัไมมีวงเงินกูยืมระยะยาวที่ยังไมไดเบิกถอน 
 

16 หนีสิ้นตามสัญญาเชาการเงิน 
กลุมบริษทัมีหนีสิ้นตามสัญญาเชาการเงินสําหรับยานพาหนะ โดยมยีอดคงเหลอืดงัตอไปนี ้

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

หนีสิ้นตามสัญญาเชาการเงิน 1,460,526 25,965,770 1,460,526 4,727,433 

หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญช ี (43,925) (1,838,430) (43,925) (234,811) 
  1,416,601 24,127,340 1,416,601 4,492,622 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

หนีสิ้นตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด         
   ชําระ         

    - ภายในหนึ่งป 1,304,169 14,824,785 1,304,169 3,076,020 

    - เกินกวาหนึ่งป แตไมเกิน 5 ป 112,432 9,302,555 112,432 1,416,602 

  1,416,601 24,127,340 1,416,601 4,492,622 

17 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ประกอบดวย ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ ซ่ึงรับรูเปนหนี้สินในงบดุลดวยมูลคาปจจุบันของ

ภาระผูกพันมีดังตอไปนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

ผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุ 9,207,554 7,704,104 8,675,718 6,760,925 
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17 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนเม่ือเกษียณอายุมีดังตอไปน้ี 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    สําหรับงวด   สําหรับงวด 

  สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด 

  30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

ยอดตนป/งวด 7,704,104 6,415,167 6,760,925 5,714,417 
ตนทุนบริการในป/งวดปจจุบนั 1,600,660 1,161,402 1,319,400 903,201 

ตนทุนดอกเบี้ย 336,605 216,130 303,675 193,245 
ผลประโยชนที่จายในระหวางป/งวด (433,815) (88,595) - (88,595) 
โอนยายจากบริษทัยอย - - 291,718 38,657 
ยอดปลายป/งวด 9,207,554 7,704,104 8,675,718 6,760,925 

ในระหวางปส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทัยอยแหงหนึง่โอนยายพนกังานทัง้หมดไปใหบริษทั ซ่ึงภาระผูกพนัผลประโยชน
เม่ือเกษยีณอายุทัง้หมดถูกโอนยายไปใหบริษทัทัง้หมด โดยมขีอตกลงวาบริษทัจะเปนผูจะรับภาระผกูพนัทัง้หมด 

ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งโอนยายพนักงานทั้งหมดไปใหบริษัท ซ่ึงภาระผูกพัน
ผลประโยชนเม่ือเกษยีณอายุทัง้หมดถูกโอนยายไปใหบริษทัทัง้หมด โดยบริษทัยอยจะชําระเงินคืนแกบริษทัในภายหลงั 

จํานวนเงินที่รับรูในงบกําไรขาดทนุมีดังตอไปน้ี 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    สําหรับงวด   สําหรับงวด 

  สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด 

  30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

ตนทุนบริการในป/งวดปจจุบนั 1,600,660 1,161,402 1,319,400 903,201 
ตนทุนดอกเบี้ย 336,605 216,130 303,675 193,245 

ผลประโยชนที่จายในระหวางป/งวด 6,295,059 72,405 5,396,936 72,405 

โอนยายจากบริษทัยอย - - 291,718 - 
รวม (แสดงอยูในคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน) 8,232,324 1,449,937 7,311,729 1,168,851 
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17 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 
สมมติฐานทางสถติิที่สําคัญที่ใชในการคํานวณสรุปไดดังนี ้

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

    สําหรับงวด   สําหรับงวด 

  สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด 

  30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

อัตราคิดลด 4.50 4.50 4.50 4.50 
อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 6.00 6.00 6.00 6.00 
อัตราการตาย 0.01 0.01 0.01 0.01 
อัตราการลาออก 0 – 50.00 0 – 50.00 0 – 25.00 0 – 25.00 

18 เครื่องมือทางการเงิน 
เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 

18.1 สัญญาอัตราเงินตราตางประเทศลวงหนา 
บริษัทไดทาํสัญญาอัตราเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบนัการเงินในประเทศ เพื่อปองกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เงินตราตางประเทศซ่ึงเกี่ยวของกบัทรัสตรีซีท ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ยอดคงคางตามสัญญาอัตราเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึง
วันครบกําหนดชําระเงินอยูในระหวางวันที ่ 21 ตลุาคมถึงวันที ่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (พ.ศ. 2553 : ระหวางวันที ่ 4 ตุลาคมถึงวันที่ 4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) มีดังตอไปนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

4.6 ลานดอลลารสหรัฐฯ       - 
ที่อัตรา 30.57 - 31.26 บาท         
ตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ         

(พ.ศ. 2553 : 7.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ         
ที่อัตรา 30.72 - 32.50 บาท         
ตอ 1 ดอลลารสหรัฐฯ) 142,209,000 230,858,466 142,209,000 230,858,466 

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาอัตราเงินตราตางประเทศลวงหนา ณ วันที่ในงบดุล มีดังตอไปนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 
          

สัญญาอัตราเงินตราตางประเทศลวงหนาที ่         
เปนสินทรัพย (หนี้สิน) 1,440,251 (9,263,613) 1,440,251 (9,263,613) 

มูลคายุติธรรมของสัญญาอัตราเงินตราตางประเทศลวงหนาคํานวณ (โดยใชอัตราที่กําหนดโดยธนาคารคูสัญญา) เสมือนวาไดยกเลิก
สัญญาเหลานั้น ณ วันที่ในงบดุล 



72 | รายงานประจําป 2554 

18 เครื่องมือทางการเงิน (ตอ) 
18.2 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 บริษัทไดทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศ
แหงหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสําหรับสกุลเงินบาทประจํา 6 เดือน บวกรอยละ 1.25 ตอป เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.37 ตอป 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมียอดคงเหลือจํานวน 475 ลานบาท (พ.ศ. 2553 : ไมมี) ซ่ึงมีกําหนดชําระคืนใน
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557 

มูลคายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ในงบดุล มีดังตอไปนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยที่เปนหนี้สิน 1,264,571 - 1,264,571 - 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยคํานวณ (โดยใชอัตราที่กําหนดโดยธนาคารคูสัญญา) เสมือนวาไดยกเลิกสัญญา
เหลานั้น ณ วันที่ในงบดุล 

19 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  จํานวนหุนสามัญ หุนสามัญท่ีออก     
  ที่ออกและชําระแลว และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน รวม 

  หุน บาท บาท บาท 
          

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 151,964,985 75,982,493 229,561,429 305,543,922 

การออกหุน 113,343 56,671 900,406 957,077 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 152,078,328 76,039,164 230,461,835 306,500,999 

การออกหุน 1,375,736 687,868 10,928,916 11,616,784 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 153,454,064 76,727,032 241,390,751 318,117,783 

หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 153,454,064 หุน (พ.ศ. 2553 : 210,454,783 หุน) ราคามูลคาหุนละ 0.50 บาท (พ.ศ. 2553 : 
0.50 บาท) หุนสามัญทั้งหมดไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว (พ.ศ. 2553 : หุนสามัญออกและชําระเต็มมูลคาแลวบางสวน) 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปของบริษัท เม่ือวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากเดิมหุนสามัญจํานวน 210,454,783 หุนๆ ละ 0.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 105,227,392 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 153,454,064 หุนๆ ละ 
0.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 76,727,032 บาท เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทส้ินสุดการใชสิทธิทั้งหมดแลวใน
ระหวางป 

ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 จํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1,375,736 หุน และบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิดังกลาวในระหวางงวดทําใหทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระ
แลวเพิ่มข้ึน 687,868 บาท 

ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 จํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึนจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 113,343 หุน และบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิดังกลาวในระหวางงวดทําใหทุนที่ออกจําหนายและ
เรียกชําระแลวเพิ่มข้ึน 56,671 บาท 
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20 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนจํานวน 70 ลานสิทธิ ซ่ึงมีเง่ือนไขดังนี้ 
อัตราสวนการเสนอขาย : 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ราคาใชสิทธิ : หุนละ 8.50 บาท 
อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 สิทธิ ตอหุนสามัญ 1.007 หุน 
วันที่ออกและเสนอขาย : วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
วันที่ใชสิทธิคร้ังแรก : วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
วันที่ส้ินสุดการใชสิทธิ : วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 มีดังตอไปนี้ 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  สําหรับปส้ินสุด สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด 

  วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

  สิทธิ หุน สิทธิ หุน 

ยอดตนป/งวด 57,519,035 57,921,672 57,631,594 58,035,015 

หัก  ใชสิทธิระหวางป/งวด (1,366,212) (1,375,736) (112,559) (113,343) 
หัก  ส้ินสุดการใชสิทธิ (56,152,823) (56,545,936) - - 
ยอดปลายป/งวด - - 57,519,035 57,921,672 

21 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

    สําหรับงวด   สําหรับงวด 

  สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด 

  30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

ยอดตนป/งวด 11,096,402 10,500,000 10,500,000 10,500,000 

จัดสรรระหวางป/งวด - 596,402 - - 
ยอดปลายป/งวด 11,096,402 11,096,402 10,500,000 10,500,000 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองต้ังทนุสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ5 ของกําไรสุทธิหลังจาก
หักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทนุสํารองตามกฎหมายนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทนุสํารองตาม
กฎหมายดังกลาวไมสามารถจัดสรรได 
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22 คาใชจายตามลักษณะ 

23 รายไดอ่ืน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

    สําหรับงวด   สําหรับงวด 

  สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด 

  30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,495,851 5,929,068 3,486,740 5,989,060 

รายไดดอกเบี้ยรับ 475,305 205,572 1,344,006 823,839 

รายไดเงินปนผล - - - 11,160,000 

กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน - สุทธิ 10,357,828 - 1,607,686 - 
รายไดอื่น 25,439,406 8,532,410 26,885,712 9,021,728 

  39,768,390 14,667,050 33,324,144 26,994,627 

    งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

      สําหรับงวด   สําหรับงวด 

    สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด 

    30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

    พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 

การเปล่ียนแปลงในสินคาคงเหลอื   2,566,714,521 1,691,558,602 2,573,769,704 1,692,985,531 

คาขนสง   176,740,002 103,526,717 179,411,737 105,441,866 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน   107,697,350 67,222,181 99,881,692 60,428,413 

คาเส่ือมราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 12 77,353,338 57,773,252 57,846,787 41,415,865 

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 13 1,175,545 1,096,827 925,688 933,675 

คาซอมแซมและซอมบํารุงที่ดิน           
   อาคาร และอุปกรณ   13,985,582 8,043,906 13,779,593 7,910,586 

งบการเงินรวม   
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24 กําไรตอหุน 
กําไรตอหุนข้ันพืน้ฐานสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนของบริษทัใหญ 

ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนักทีอ่อกจําหนายในระหวางป/งวด 
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับป/งวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูใน

ระหวางป/งวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษทัอาจตองออกเพือ่แปลงใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งส้ินใหเปนหุนสามัญ
เทียบเทาปรับลด 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

    สําหรับงวด   สําหรับงวด 

  สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด 

  วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

กําไรสุทธิสําหรับป/งวด สวนทีเ่ปนของ         
   ผูถือหุนของบริษัทใหญ (บาท) 60,522,417 71,211,544 48,929,954 87,504,259 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 153,454,064 152,011,775 153,454,064 152,011,775 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่บริษัท         
   ตองออกใหตามสิทธิ - UMS-W1 (หุน) 5,577,133 57,988,225 5,577,133 57,988,225 

จํานวนหุนสามัญที่สมมติวาออกใน         
   มูลคายุติธรรม* - UMS-W1 (หุน) (2,887,743) (29,789,133) (2,887,743) (29,789,133) 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก         
   รวมหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (หุน) 156,143,454 180,210,867 156,143,454 180,210,867 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 0.39 0.47 0.32 0.58 

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.39 0.40 0.31 0.49 

* มูลคายุติธรรมของหุนสามัญที่นํามาคํานวณอัตราปรับลดจํานวนหุนสามัญจากการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิไดมาจากการ   
ถัวเฉลี่ยราคาปดของหุนสามัญทุกวันสําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (วันส้ินสุดการใช
สิทธิ) และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ราคายุติธรรมถัวเฉลีย่ของหุนสามัญเทากบัหุนละ 16.31 บาท และ 16.44 บาท 
ตามลําดบั 
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25 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
การกระทบยอดกําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

ใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีดังตอไปนี้ 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

      สําหรับงวด   สําหรับงวด 

    สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด 

    30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

    พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท 

กําไรกอนภาษีเงินได   123,275,687 89,641,459 105,037,944 105,929,495 
ปรับปรุงดวย:           
กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (3,583,698) (4,029,272) (3,314,621) (4,029,272) 
คาเส่ือมราคา 12, 22 77,353,338 57,773,252 57,846,787 41,415,865 
คาตัดจําหนาย 13, 22 1,175,545 1,096,827 925,688 933,675 

การตัดจําหนายที่ดิน อาคาร           
   และอุปกรณ   58,409 673,295 46,052 821 

การตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 13 365,563 - 659,563 - 
รายการขาดทุนจากการดอยคาของ           
   เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 - - 13,293,197 - 
รายการขาดทุนจากการดอยคาของ           
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 12 1,149,000 - 1,149,000 - 
กําไรจากการจําหนาย           
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ   (10,416,237) (103) (1,653,738) (103) 
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน           
   ที่ยังไมเกิดข้ึนจริง   3,414,233 366,558 3,763,496 366,558 
รายไดดอกเบี้ยรับ 23 (475,305) (205,572) (1,344,006) (823,839) 
คาใชจายดอกเบี้ยจาย   83,577,080 52,914,033 78,618,149 48,053,686 
รายไดเงินปนผล 23 - - - (11,160,000) 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยและ           
   หนี้สินดําเนินงาน           

- ลูกหนี้การคา   (22,995,923) (218,232,255) (23,925,881) (216,537,197) 
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน   - - (1,044,776) (710,158) 
- สินคาคงเหลือ   (122,415,269) (180,542,160) (129,345,497) (188,228,682) 
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   3,886,036 7,143,139 2,119,470 7,031,358 
- สินทรัพยอื่น   (806,873) (314,801) (833,873) (314,801) 
- เจาหนี้การคา   92,318,208 72,557,478 110,845,438 63,703,257 
- เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน   219,352 2,533,057 (10,198,567) 6,673,956 
- คาใชจายคางจาย   21,873,647 14,380,971 21,329,557 14,896,499 
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (27,925,828) (3,743,961) (26,600,624) (3,206,639) 
- ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน   1,503,450 1,288,937 1,914,793 1,046,508 

เงินสดจากการดําเนินงาน   221,550,415 (106,699,118) 199,287,551 (134,959,013) 
- ดอกเบี้ยรับ   475,305 205,572 1,415,086 857,689 
- ดอกเบี้ยจาย   (78,124,353) (54,026,626) (72,875,574) (49,140,748) 
- ภาษีเงินไดจาย   (63,818,908) (16,172,956) (58,409,105) (16,124,121) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)           
   กิจกรรมดําเนินงาน   80,082,459 (176,693,128) 69,417,958 (199,366,193) 
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26 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางออมไมวาจะ

โดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษทั บริษัทยอยและบริษัทยอยลําดับถดัไป 
บริษัทรวมและบุคคลที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท ซ่ึงมีอทิธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญ
รวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชดิกับบุคคลเหลานั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเปนบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซ่ึงอาจมีข้ึนไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ
มากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย 

บริษัทถูกควบคุมโดย บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงต้ังอยูในประเทศไทย ทัง้นี ้บริษทัมีเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามรายละเอียดที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุ 11 

รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

26.1 รายได 
รายไดจากบริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

มีดังตอไปนี้ 

    งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

        สําหรับงวด 

      สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด 

      วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

      พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

      บาท บาท 

รายไดคาเชารับ     3,275,000 945,000 

รายไดการบริการอื่น     50,441 438,024 

รายไดการบริหารจดัการ     840,000 - 
รายไดดอกเบี้ยรับ     970,193 717,428 

รายไดเงินปนผลรับ     - 11,160,000 

26.2 คาใชจาย 
คาใชจายแกบริษทัยอย สําหรับปส้ินสุดวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 
มีดังตอไปนี ้ 

    งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

        สําหรับงวด 

      สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด 

      วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

      พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

      บาท บาท 

ตนทุนบริการ     15,116,860 9,037,985 

ตนทุนคาขนสงสินคา     55,789,954 92,363,840 

คาบริการอื่น     2,426,326 399,323 

ดอกเบี้ยจาย     466,816 - 
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คาใชจายแกกิจการที่เกี่ยวของกันอื่น สําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2553 มีดงัตอไปนี ้

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

    สําหรับงวด   สําหรับงวด 

  สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด สําหรับปส้ินสุด เกาเดือนส้ินสุด 

  วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

คาบริหารจดัการ 5,280,000 2,257,727 5,280,000 2,116,359 

คาบํารุงรักษาระบบเครอืขาย 1,226,000 - 1,226,000 - 
คาบริการอืน่ 571,235 - 571,235 - 

นโยบายของกลุมบริษัทที่เกี่ยวกับรายการคากับกิจการที่เกี่ยวของกันประกอบดวย 
- คาเชาสินทรัพยเปนไปตามสัญญาเชาที่ตกลงรวมกันซ่ึงใกลเคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก 
- การบริการเปนไปตามอัตราคาบริการที่ตกลงรวมกนัซ่ึงใกลเคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก 
- ดอกเบี้ยเปนไปตามสัญญาเงินกู โดยระบุอัตราดอกเบี้ยตามหมายเหตุ 26.4 และ 26.6 

26 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
26.3 ลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

บริษัทยอย - - 1,631,921 1,007,488 

26.4 เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

บริษัทยอย - - - 32,983,860 

เงินใหกูระยะส้ันแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.65-
4.20 ตอป (พ.ศ. 2553 : รอยละ 2.65 ตอป) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

บริษัทยอย - - 6,694,162 17,253,449 

กิจการที่เกี่ยวของกันอื่น 2,752,409 2,533,057 2,752,409 2,391,689 

  2,752,409 2,533,057 9,446,571 19,645,138 

26.5 เจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน 



รายงานประจําป 2554 | 79 

26.6 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

บริษัทยอย - - 20,800,000 - 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วของกนัมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.65 - 
3.65 ตอป 

 
27 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
27.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

ยอดรวมของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีดังนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

ภายใน 1 ป 10,408,702 9,318,090 10,408,702 9,318,090 

เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 7,216,800 10,630,822 7,216,800 10,630,822 

  17,625,502 19,948,912 17,625,502 19,948,912 

27.2 ภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือขายถานหิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือขายถานหินกับผูผลิตในตางประเทศในปริมาณคงเหลือ 850,000 

เมตริกตัน บวกหรือหักรอยละ 10 (พ.ศ. 2553 : 290,000 เมตริกตัน บวกหรือหักรอยละ 10) ราคาของถานหินสามารถเปล่ียนแปลงได ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับคุณภาพของถานหินตามสูตรการคํานวณที่ระบุในสัญญา  นอกจากนี้บริษัทมีภาระผกูพนัตามสัญญาขายถานหินแกผูประกอบการใน
ประเทศในปริมาณคงเหลอื 46,000 เมตริกตัน บวกหรือหักรอยละ 10 ดวยราคาคงทีต่ามสัญญา(พ.ศ. 2553 : ไมมี) 

 
27.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาเรือ 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาเรือขนาด 9,900 - 55,000 เมตริกตันบวกหรือหักรอยละ 10 กับผูให
เชาเรือในอัตราคาระวางตามที่กําหนดในสัญญา ซ่ึงมีจํานวนคงเหลือ 3 เที่ยว (พ.ศ. 2553 : 7 เที่ยว) 

 
27.4 หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

บริษัทและกลุมบริษัทคํ้าประกันเพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดังนี้ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

  บาท บาท บาท บาท 

หนังสือคํ้าประกันที่ธนาคาร         
   ออกใหในนามกลุมบริษัท 3,044,000 2,264,000 3,044,000 2,264,000 
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28 สิทธิพิเศษท่ีไดรับจากการสงเสริมการลงทุน 
บริษทัยอย 2 แหงไดรับอนญุาตตามบตัรสงเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญัติสงเสริมการลงทนุ 

พ.ศ. 2520 จํานวน 2 โครงการ 
โครงการที่ 1 บัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่ 1499(2)/2551 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ในกิจการขนสงทางเรือ ประเภท 7.2 กิจการ

ขนสงมวลชนและสินคาขนาดใหญ 

โครงการท่ี 2 บัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่ 1047(2)/2552 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552 ในกิจการขนถายสินคาสําหรับเรือเดินทะเล 

ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน 
สิทธิและประโยชนที่ไดรับ ไดแก การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักร การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ

เปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 
ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษัทยอยทั้ง 2 แหงยังไมไดรับสิทธิและประโยชนดังกลาว เนือ่งจากบริษัทยอยยังไมไดปฏิบัติตาม

เง่ือนไขที่เกี่ยวของกับสิทธิและประโยชนตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 
 

29 การเปลี่ยนรอบบัญชี 
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เม่ือวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553  

ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหแกไขรอบบัญชีของบริษัทจากเดิมเร่ิมตนในวันที่ 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป เปลีย่นเปน 
เร่ิมตนในวนัที ่1 ตุลาคม และส้ินสุดลงในวันที ่30 กนัยายนของทกุป เพือ่ใหสอดคลองกบับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปน
บริษัทใหญลําดับสุดทาย การเปล่ียนรอบบัญชีดังกลาวไดรับการอนุมัติจากกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชยแลว 

 
30 เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาครไดมีคําส่ังใหผูประกอบกิจการถานหินในจังหวัดสมุทรสาครระงับการประกอบกิจการถานหิน 
ทุกกรณี  ต้ังแตวันที่  13 กรกฎาคม  พ .ศ . 2554 เปนตนไป  จนกวาจะมีคําส่ังเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น  อยางไรก็ตาม  เ ม่ือวันที่  
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร ไดมีคําส่ังใหดําเนินการขนยายถานหินได ซ่ึงบริษัทจะปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว
ตอไป 
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go with coal 
go with ums 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
36/83 อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 

โทรศัพท (662) 0-2664-1701-8 แฟกซ (662) 0-2664-1700, 0-2259-2467 
www.uniquecoal.com 


