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ขอมูลทางการเงินโดยสรุป 
 
 

 2549 2550 2551 
 
ผลการดําเนินงาน 

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 858.15 1,459.82 2,553.45 

หนี้สินรวม (ลานบาท) 418.97 761.34 1,728.40 

สวนของผูถือหุน (ลานบาท) 439.18 698.48 825.06 

รายไดจากการขาย (ลานบาท) 1,373.00 2,438.13 3,411.97 

รายไดรวม (ลานบาท) 1,379.43 2,479.94 3,447.53 

กําไรขั้นตนจากการขาย (ลานบาท) 419.67 750.95 1,053.55 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลานบาท) 173.70 360.95 402.94 
 
อัตราสวนทางการเงิน 

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ) 30.57 30.80 30.88 

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม (รอยละ) 12.59 14.55 11.69 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (เฉล่ีย) (รอยละ) 41.13 63.47 52.91 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (เฉล่ีย) (รอยละ) 21.94 31.15 20.08 

กําไรตอหุน* บาท 1.24 2.58 2.72 

มูลคาตามบัญชีตอหุน* บาท 3.14 4.99 5.47 
 
* ปรับมูลคาที่ตราไวเปน 0.50 บาทตอหุนเพื่อการเปรียบเทียบ 
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สารจากประธานกรรมการ 
 

เรียน ทานผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา และมิตรสหายทุกทาน 

 

ป 2551 นับเปนปที่มีปจจัยและเหตุการณสําคัญหลาย

ประการเกิดขึ้น ซึ่งมีผลตอการดําเนินงานของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง 

เซอรวิส เซส จํากัด (มหาชน) ประการแรกคือ การปรับตัวสูงขึ้นของ

ราคาน้ํามันดิบจากระดับราคา 86 เหรียญตอบารเรล ในชวงตนปพุง

ไปจุดสูงสุดที่ระดับราคา 147 เหรียญตอบารเรล ในเดือนกรกฎาคม 

แลวปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วไปอยูที่ระดับราคาต่ํากวา 40 เหรียญ

ตอบารเรลในชวงปลายป  เชนเดียวกัน ราคาของถานหินก็มีการ

ปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับการปรับตัวของระดับราคาน้ํามันดิบ  

คือมีการปรับตัวพุงไปสูงสุดที่ระดับราคา 190 เหรียญตอตันในชวง

กลางป  แลวปรับตัวลดลงอยางรวดเร็วไปที่ระดับราคา 80 เหรียญ

ตอตันในชวงปลายป  นอกจากนั้นคาระวางเรือเดินสมุทรสําหรับเรือ

ขนาดใหญ ไดแก เรือ Panamax  และ เรือ Handymax  คํานวณ

โดย Baltic Dry Index ไดมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางมากจากระดับ 

8,900 จุด ในเดือนมกราคม พุงไปสูระดับ 11,700 จุด ในเดือน

พฤษภาคม และลดลงมาที่ระดับ 800 จุด ในปลายป 2551   

 

ในสภาวะที่ราคาถานหินและคาระวางเรือมีความผันผวนอยางมากเชนนี้ นับเปนส่ิงที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน มี

ผลกระทบตอผลกําไรของบริษัทฯ เปนนยัสําคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีการปรับลดมูลคาสินคา

คงเหลือลง ซึ่งเปนผลตางระหวางราคาการนําเขา เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปน

จํานวนเงิน 92 ลานบาท 

 

ถึงแมป 2551 จะเปนปที่มีความสับสนและมีความผันผวนอยางที่ไมเคยมีมากอน บริษัทฯ ยังสามารถเติบโตและ

สรางผลกําไรที่ดีไดอยางตอเนื่อง  โดยบริษัทฯ มีรายได 3,448 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 39  จากป 2550 และ มี

กําไรสุทธิภายหลังมีการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือเพิ่มสูงขึ้นเปน 403 ลานบาท  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.6  เมื่อ

เปรียบเทียบกับชวงระยะเดียวกันของป 2550  

 

ดานปจจัยบวกนั้น บริษัทฯ ไดกอสรางคลังสินคาแลวเสร็จ 2 แหง คือคลังสินคาที่สวนสม และคลังสินคาที่นคร

หลวง พรอมการลงทุนอื่นๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสงสินคาและการใหบริการที่ดี  โดยไดใชเงินลงทุนมูลคา

รวมกวา 500 ลานบาท  ในฐานะเปนบริษัทจัดจําหนายและใหบริการ บริษัทฯ ตระหนักดีวาการลงทุนนี้  จะชวยให

บริษัทฯ สามารถใหบริการที่ดีในตนทุนที่ต่ํา  เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันและบริษัทฯ เชื่อม่ันวาขณะนี้บริษัทฯ  

มีความพรอมในทุกดานที่จะเผชิญกับความทาทายตางๆ ทางธุรกิจไดเปนอยางดี 
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กาวตอไปในป 2552  จะเปนปที่มีความทาทายและความไมแนนอนรออยู  วิกฤตการณการเงินที่ลุกลามไปทั่ว

โลกยังเปนงานทาทายผูประกอบการตอความเส่ียงใหมๆ ในขณะเดียวกัน วิกฤตการณนี้ก็ใหโอกาสใหมๆ ในทางธุรกิจ

ดวย    เชนเดียวกับบริษัทอื่นๆ ทั่วโลก ความทาทายที่บริษัทฯ ตองเผชิญคือจะทําอยางไรที่จะบรรเทาความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นและหาทางขับเคลื่อนองคกรใหสามารถผานอุปสรรคจากความไมแนนอน  ดวยเหตุนี้บริษัทฯ เหน็วามีความ

จําเปนตองเก็บเงินสํารองเพื่อรองรับตอสภาวะความเสี่ยงใหมที่อาจเกิดขึ้น แตขณะเดียวกันก็สามารถสรางโอกาสใหมๆ 

ทางธุรกิจที่อาจมีขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความจําเปนในการเสนอตอผูถือหุนโดยการจายเงินปนผลประจําปที่  

0.25 บาทตอหุน ซึ่งเปนระดับที่ต่ํากวาระดับที่นักวิเคราะหดาดการณและนักลงทุนคาดหวังไว และเมื่อรวมการจายปน

ผลระหวางกาลที่จํานวน 1.00 บาทตอหุน จะคิดเปนเงินปนผลรวม 1.25 บาทตอหุน สําหรับป 2551  

 

ในนามของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณลูกคาและคูคาทุกทานที่ใหการ

สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนอยางดียิ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา  รวมทั้งผูบริหารและพนักงานทุกทานที่ได

ทุมเทการทํางานใหบริษัทฯ อยางเต็มที่  จนทําใหบริษัทฯ มีผลประกอบการที่นาพอใจยิ่งทามกลางสถานการณทาง

การตลาดที่ทาทาย 
 

 
 
 

 
ไพบูลย เฉลิมทรัพยากร 
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สารจากกรรมการผูจัดการ 
 

ป 2551 เปนปที่มีความทาทายอยางมากสําหรับบริษัทฯ โดยราคา
น้ํามันในตลาดโลกมีความผันผวนสูง จะเห็นไดจากราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้น
เปนประวัติการณในชวงกลางป การเกิดปญหาวิกฤตสถาบันการเงินใน
สหรัฐอเมริกาชวงครี่งปหลัง สงผลทําใหราคาน้ํามันลดลงอยางรวดเร็ว  อีก
ทั้งความไมแนนอนทางการเมืองในประเทศ ปจจัยเหลานี้สงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมทุกภาคสวน ทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวลง  

 
ในการเผชิญความทาทายเหลานี้ บริษัทมีการเตรียมความพรอมอยู

เสมอ โดยในปนี้ธุรกิจบริษัทยอย ไดแก บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด และ
บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ซึ่งใหบริการขนสงทางบก และทางน้ํา  มี
การดําเนินงานเต็มป  และคลังสินคาที่ตําบลสวนสมของบริษัท ไดเริ่มเปดใช
งานตั้งแตเดือนกรกฏาคม 2551  ซึ่งชวยใหลดตนทุนทางดานโลจสิติกลง 

40 ถึง 50 บาทตอตัน  นอกจากนั้นในปนี้ เรายังไดกอต้ังบริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งเปนธุรกิจทา
เทียบเรือ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจขนสงทางบก และทางน้ํามีความครบวงจรยิ่งขึ้น  

 
ป 2551 บรษิัทฯ มีการลงทุนสูงถึง 500 ลานบาท เพ่ือใหธุรกิจของบริษัทฯ มีความครบวงจรมากขึ้น 

นอกจากนั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนในการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ เติบโตอยาง
ย่ังยืนและเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันในระยะยาว  บริษัทฯ ไดดําเนินตามแผนระยะ 3 ป (2550-2552) เพ่ือเปน
การขยายธุรกิจทางดานพลังงานทางเลือกใหแกลูกคามากขึ้น โดยในป 2552 มีแผนที่จะเดินโครงการแปลงถานหิน
เปนแกส ซึ่งไดเริ่มศึกษาและเดินหนาทําการตลาดแลวในชวงปลายป 2551  โดยมีเปาหมายเปนกลุมโรงงานที่ใช
กาซเชื้อเพลิงในการผลติ ซึ่งจะเปนการขยายฐานลูกคากลุมใหมใหกับบริษัทฯ  

 
เพ่ือเปนการเสริมสรางใหบริษัทฯ เติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของ

บุคคลากรและทีมงานใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สําหรับรองรับการ
เปล่ียนแปลงและการแขงขันในธุรกิจ บริษัทฯไดจัดใหมีการอบรมอยางตอเนื่องเพื่อยกระดับความสามารถเปน
รายบุคคล และการทํางานเปนทีมใหรองรับกับการขยายตัวขององคกรใหเติบโตไดตามเปาหมาย 

 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเนนใหความสําคัญในการตอบแทนตอสังคมและสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากการขยาย

ธุรกิจใหเติบโตอยางมั่นคง โดยมุงมั่นดําเนินโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) อยางตอเนื่อง เพ่ือให
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชนขางเคียงและสังคม โดยเฉพาะการสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน การ
สรางงานสรางรายไดในทองถ่ิน การจัดกิจกรรมกีฬาในชุมชน การปลูกตนไมเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม และโครงการ

การวิจัยเพ่ือใชประโยชนจากขยะชุมชน ดังนโยบายหลักที่วา ìบริษัทฯ จะพัฒนาองคกรควบคูกับการพัฒนาสังคม 

พรอมทั้งเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนî 
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ทายนี้ในนามคณะกรรมการบริหาร ผมใครขอขอบคุณลูกคา และผูมีอุปการคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุน
บริษัทฯ พนักงานทุกทานที่ไดทุมเทปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบจนบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ และทานผูถือ
หุนที่ใหความไววางใจสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 

นายชัยวัฒน เครือชะเอม 
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3 นายชัยวฒัน เครือชะเอม กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

4 นายสชุาต ิ ธรรมาพทิักษกุล กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

5 นายณัฐพล ลีลาวัฒนานนัท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6 นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการ 

7 นายพงษระพ ี เครือชะเอม กรรมการ / รองกรรมการผูจดัการ 
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คณะกรรมการ 
 

ชื่อ/นามสกุล นายไพบูลย  เฉลิมทรพัยากร 

ตําแหนง ประธานกรรมการ 

การศึกษา • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร (เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัยเดลฮี 

ประเทศอินเดีย 

• ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเลสเตอร ประเทศ

อังกฤษ   

หลักสูตรการอบรม • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 64/2005 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 

• Management  Development Program (Asian Institute of 

Management) 

ระยะเวลาเปนกรรมการ (ตั้งแตจดทะเบียน 

เปน บมจ.) 

พ.ศ. 2547 ถึง ปจจุบัน 

ประสบการณ 

 

 

 

• ประธานคณะกรรมการ   บจก. ปโตรนาส ยูนิค ปโตรเลียม  

• ประธานคณะกรรมการ   บจก. เอ็กซอนโมบิล ยูนิค (เวียดนาม)  

• ประธานกรรมการบริหาร  บมจ. ยูนิคแกส แอนด ปโตรเคมิคัลส 

• กรรมการฝายการเงินและบัญชี   กลุมบริษัท แองโกลไทย  

• สมุหบัญชีใหญ  กลุมบริษัท แองโกลไทย  

• สมุหบัญชีเขตประเทศไทย 

บจก. ทุงคาฮารเบอร  / บริษัท อาวขาม ทิน เบอรฮารด / บจก. 

เซาทเทิรน คินตา คอนโซลิเดท / บจก. กํามุนติง ทิน เดรดจิ้ง   

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน • ประธานกรรมการ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง  

ตําแหนงในกิจการอื่น  

(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 

• ประธานกรรมการ บจก. พันวาบีช พรอพเพอรตี้ส  

• ประธานกรรมการ บจก. พี.เอ.พี. อินชัวรันส โบรกเกอรส 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการ

ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไมมี 

การถือหุนของบริษัท  

(ณ วันที่ 22 มกราคม  2552) 

• หุนสามัญ 53,018,520 หุน (34.90%) 

 

การเขารวมประชุม ป 2551 4/6 ครั้ง 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา 
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ชื่อ/นามสกุล นายพงษศกัด์ิ  อังสุพันธุ 

ประเภทของกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

การศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่  

นิวซีแลนด 

• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
หลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 10/2004

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 

ระยะเวลาเปนกรรมการ (ตั้งแตจดทะเบียน

เปน บมจ.) 

พ.ศ. 2547 ถึง ปจจุบัน 

ประสบการณ 

 

• รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

• กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. นครหลวงไทย 

• กรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงมหาดไทย 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

• บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง 

• บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

• บมจ. ศูนยบริการเหล็กสยาม 

• บมจ. ที.ซี.เจ. เอเชีย  

ตําแหนงในกิจการอื่น  

(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการ

ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไมมี 

การถือหุนของบริษัท 

ณ วันที่ 22 มกราคม 2552 

ไมมี 

การเขารวมประชุม ป 2551 6/6 ครั้ง 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา 
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ชื่อ/นามสกุล นายชยัวัฒน  เครือชะเอม 

ตําแหนง กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

การศึกษา • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขา ส่ิงแวดลอม จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 

หลักสูตรการอบรม • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 41/2004

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 

• Finance for Non-Finance Director 9/2004, 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 

• การบริหารความเสี่ยงสําหรับองคกร 0MRP รุนที่ 5 จาก สถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร 

• พัฒนาผูนําตามแนวพระราชดําริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รุนที่ 1 จาก คลังสมองวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรเพื่อสังคม 

ระยะเวลาเปนกรรมการ (ตั้งแตจดทะเบียน 

เปน บมจ.) 

พ.ศ. 2547 ถึง ปจจุบัน 

ประสบการณ 

 

• ผูจัดการฝายขายเคมีภัณฑ บมจ. ยูนิคแกส แอนดปโตรเคมีคัลส 

• ผูจัดการโรงงาน บจ. โพรเทค 

• วิศวกร กระทรวงอุตสาหกรรม 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอื่น  

(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 

• กรรมการผูจัดการ บจ. ยูเอ็มเอส ไลทเตอร 

• กรรมการผูจัดการ บจ. ยูเอ็มเอส ขนสง 

• กรรมการผูจัดการ บจ. โคลบริคเครท 

• กรรมการผูจัดการ บจ. ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการ

ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไมมี 

การถือหุนของบริษัท 

ณ วันที่ 22 มกราคม 2552 

• หุนสามัญ 28,231,546 หุน (18.59%) 

 

การเขารวมประชุม ป 2551 6/6 ครั้ง 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา 
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ชื่อ/นามสกุล นายสุชาติ  ธรรมาพิทกัษกุล 
ประเภทกรรมการ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

การศึกษา • นิติศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• เนติบัณฑิตไทย 

• ปริญญาโท นิติศาสตร มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

หลักสูตรการอบรม • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 60/2005 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 61/2005 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  

ระยะเวลาเปนกรรมการ (ตั้งแตจดทะเบียน 

เปน บมจ.) 

พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน 

ประสบการณ 

 
• คณบดี  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

• นายกสมาคมทรัพยสินทางปญญาแหงประเทศไทย  

• อุปนายกฝายวิชาการ  สภาทนายความ  

• ประธานคณะกรรมการอํานวยการ และ ผูอํานวยการสํานักฝกอบรมวิชา        

วาความ  แหงสภาทนายความ  

• อุปนายกฝายนโยบายและแผนงาน  สภาทนายความ   

• กรรมการฝายกฎหมาย   และอนุกรรมการฝายสัญญา  

• สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  

• สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

• กรรมการกํากับมาตรฐาน  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

• คณะกรรมการจัดทํากฎหมายวาดวยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ 

วิทยุโทรทัศน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ทําเนียบรัฐบาล 

• คณะกรรมการเครื่องหมายการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

• บมจ. โมเดอรนฟอรม กรุป 

• บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี  

• บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง  
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ตําแหนงในกิจการอื่น  

(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 
• อุปนายกฝายนโยบายและแผนงาน  สภาทนายความ   

• ศาสตราจารยพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

(นิดา) 

• อาจารยพิเศษ   คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• ผูอํานวยการสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง  สภาทนายความ  

• ผูอํานวยการสํานักฝกอบรมวิชาวาความ  สภาทนายความ 

• กรรมการ  เนติบัณฑิตยสภา 

เลขาธิการสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  

• President Thailand Group   สมาคมทนายความสิทธิบัตรแหงเอเซีย  

• (Asian Patent Attorneys Association)    

• Country Head (Thailand Group)  สมาคมทรัพยสินทางปญญาแหงอาเซียน  

• (ASEAN Intellectual Property Association)  
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไมมี 

การถือหุนของบริษัท  

(ณ วันที่ 22 มกราคม 2552) 

• หุนสามัญ 10,070 หุน (0.01 %) 

 

การเขารวมประชุม ป 2551 6/6 ครั้ง 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา 
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ชื่อ/นามสกุล นายณัฐพล  ลีลาวัฒนานนัท 

ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

การศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

หลักสูตรการอบรม • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 

10/2004สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 3/2004  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 

ระยะเวลาเปนกรรมการ (ตั้งแตจดทะเบียน 

เปน บมจ.) 

พ.ศ. 2547 ถึง ปจจุบัน 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ยูนิมิต เอ็นจิเนียริ่ง 

ตําแหนงในกิจการอื่น  

(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 

• กรรมการผูจัดการ บจ. เอ็กเซลเลนท บิสเน็ส แมเนจเมนท 

• กรรมการผูจัดการ บจ. เอ็กเซลเลนท เอ็ดดูเคชั่น แอนด เทรนนิ่ง 

• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บจ. คิว.ที.ซี.ทรานฟอรเมอร 

ประสบการณ 

 

• อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

• อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการที่

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไมมี 

การถือหุนของบริษัท 

ณ วันที่ 22 มกราคม 2552 

ไมมี 

การเขารวมประชุม ป 2551 6/6 ครั้ง 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา 
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ชื่อ/นามสกุล นายพงศเฉลมิ  เฉลิมทรพัยากร 

ตําแหนง กรรมการ 

การศึกษา • ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และการตลาด, สถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท รัฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

• ปริญญาตรี BS., ENTREPRENEURS STUDIES/FINANCE, 

BABSON COLLEGE, USA. 

หลักสูตรการอบรม • หลักสูตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 

37/2005 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 

ประสบการณ 

 

ไมมี 

ระยะเวลาเปนกรรมการ (ตั้งแตจดทะเบียน 

เปน บมจ.) 

พ.ศ. 2549 ถึง ปจจุบัน 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน • กรรมการ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง  

ตําแหนงในกิจการอื่น  

(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 

• กรรมการบริหาร บจก. พันวาบีช พรอพเพอรตี้ส  

• กรรมการผูจัดการ บจก. บางกอกเบียร แอนด เบเวอรเรจ 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการ

ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไมมี 

การถือหุนของบริษัท  

(ณ วันที่ 22 มกราคม 2552) 

• หุนสามัญ 205,000 หุน (0.13 %) 

 

การเขารวมประชุม ป 2551 6/6 ครั้ง 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา 
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ชื่อ/นามสกุล นายพงษระพี เครือชะเอม 

ตําแหนง กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการ  

วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยรังสิต 

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัย

เทคโนโลยี และอาชีวศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) 

หลักสูตรการอบรม •  Director Certification Program Class 102/2008 (IOD) 

•  Financial Statements for Directors Class 1/2008 (IOD) 

• Director Accreditation Program Class 70/2008 (IOD) 

• ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางวิสัยทัศนดานการบริหารจัดการเมือง 
• ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศนการจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  
• นักบริหารระดับกลางตามหลักสูตนของกรุงเทพ (นบก.) รุนที่ 27 

ระยะเวลาเปนกรรมการ (ตั้งแตจดทะเบียน 

เปน บมจ.) 

พ.ศ. 2551 ถึง ปจจุบัน 

ประสบการณ • รับราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอื่น  

(ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 
• กรรมการบริหาร  

-  บจ. ยูเอ็มเอส ไลทเตอร 

-  บจ. ยูเอ็มเอส ขนสง 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/กิจการ

ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

ไมมี 

การถือหุนของบริษัท 

ณ วันที่ 22 มกราคม 2552 

• หุนสามัญ 22,000 หุน (0.01 %) 

 

การเขารวมประชุม ป 2551 6/6 ครั้ง 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา 
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กิจกรรมเพื่อสังคม 
 

 
 
 
 
 
 

●●   บริษัทฯ ไดเชิญวิทยากรจากศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร มาใหความรูและวิธีการเพาะปลูก

เห็ดฟาง ใหแกนักเรียนและพนักงานของบริษัทฯ  โดยใชวัตถุดิบ

ทางการเกษตรใหเกิดประโยชนและเพิ่มมูลคา เสริมสรางรายได 

สามารถประหยัดคาใชจายในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 

และยังเปนอีกทางเลือกสําหรับเด็กนักเรียนที่สามารถนําองค

ความรูนี้ไปประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาเรียนไดอีก  
 
 
 

●● ตัวแทนบริษัทฯ เขารวมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบาน

คลองสําโรง ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

จัดกิจกรรมพิธีเปดตัวธนาคารขยะในโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนได

รูจักการคัดแยกขยะ และการเก็บออมเงินในวัยเรียน  

Corporate
Soc ia l

Respons ib i l i ty
“รวมสรางสรรค CSR เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”

 

ด าน สั งคมแล ะชุ มชน  
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● คณะผูบริหารและพนักงานรวมกันปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ซึ่งในโครงการนี้เปนการปลูกทั้งตนไมชายเลน

และตนไมยืนตนหลากสายพันธุ นอกจากจะปลูกปาถวายเปนพระ

ราชกุศลแลว ยังชวยเพิ่มพื้นที่

สีเขียวใหกับชุมชน  และคืน

ความสมดุลใหกับระบบนิเวศ

ของปาชายเลนอีก 

 

 

 

 

 

● ตัวแทนบริษัทฯ เขารวมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียน

บานคลองสําโรง ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัด

สมุทรสาคร จัดกิจกรรมพิธีเปดตัวธนาคารขยะในโรงเรียน 

เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการคัดแยกขยะ และการเก็บออมเงินใน

วัยเรียน  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด าน ส่ิ ง แ วดล อม  
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● ตัวแทนบริษัทฯ นําคณะนักเรียนจาก 3 โรงเรียน ไดแก 

โรงเรียนบานคลองสําโรง โรงเรียนบานดําเนินสะดวก และ

โรงเรียนวัดสวนสม ในพื้นที่ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 150 คน ไปทัศนศึกษาหาความรูที่

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู รังสิต จังหวัดปทุมธานี ใน

โครงการ “พานองทองโลกวิทยาศาสตร”  ซึ่งโครงการนี้บริษัทฯ 

จัดขึ้นเปนปที่ 2 ติดตอกันเพื่อเติมเต็มประสบการณชีวิตนอก

หอง เรียนใหกับนองๆไดนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการผูจัดการ พรอมคณะผูบริหาร และพนักงาน

รวมกันจัดกิจกรรม “โครงการสื่อการเรียนการสอนเพื่อ

นอง เสริมสรางปญญาดวยการอาน” โดยมีผูนําชุมชน 

คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนใหการตอนรับ 

กิจกรรมดังกลาวไดมีการประกวดการอานบทความ 

บทรอยแกวของนักเรียน และกิจกรรมสงเสริมใหความรู

ดานพลังงานเพิ่มเติมอีกดวย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ด านก า ร ศึกษา  
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● ตัวแทนบริษัทฯ เขารวมจัดกิจกรรมกับชุมชน ในโครงการ “สืบสาน

ประเพณีตามวิถีไทย” ซึ่งเปนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

ของคนไทยมาแตยาวนาน โดยมีการจัดกิจกรรมดานตางๆ อาทิ 

กิจกรรมวันผูสูงอายุประจําป กิจกรรมถวายเทียนวันเขาพรรษา 

กิจกรรมทอดผาปาสามัคคี เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● คณะพนักงานของบริษัทฯ รวมกันบริจาคโลหิตใหกับหนวยรับบริจาคเลือด

เคลื่อนที่ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ณ อาคาร พี.

เอส.ทาวเวอร ชั้น 14 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก) โดยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ นับวา

เปนการเสียสละเพื่อสังคมที่ยิ่งใหญอีกครั้งหนึ่ง และเปนการสํารองเลือดที่ยัง

ขาดแคลนของโรงพยาบาล 
 
 
 

 
 
    
 
 
 

ด านศ าสน า  แล ะ  วัฒนธ ร รม

ด าน สั งคม  แล ะ  อ งค ก ร  
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ขอมูลทั่วไป 
 
ชื่อบริษัท บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 36/83 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท  

 แขวงคลองเตยเหนือ   เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

ที่ตั้งคลังสินคา 1. คลังสินคาชัยมงคล 

เลขที่ 20 หมูที่ 2 ตําบลชัยมงคล (บานบอ) อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 

 2. คลังสินคาสวนสม 

เลขที่ 88/9 หมู 5 ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 

 3. คลังสินคานครหลวง 

เลขที่ 108 หมู 2 ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา 13260 

เลขทะเบียนบริษัท 0107574700099 

ทุนจดทะเบียน 105,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว 75,947,046.50 บาท 

 แบงเปนหุนสามัญ 151,894,093 หุน  

มูลคาที่ตราไว หุนละ  0.50 บาท 

โทรศัพท (+662) 664-1701-8 

โทรสาร (+662) 664-1700, (+662) 259-2467 

โฮมเพจ www.umspcl.com 

 
นายทะเบียนหลักทรัพย 

ชื่อบริษัท บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท (+662) 229-2800 

โทรสาร (+662) 359-1259 

 
ผูสอบบัญชี 

ชื่อผูสอบบัญชี นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4996 

ชื่อบริษัท บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศัพท (+662) 587-8080 

โทรสาร (+662) 586-0301 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
   

บริษัทฯประกอบธุรกิจการนําเขาถานหินคุณภาพดี มีคาพลังงานความรอนปานกลาง และมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมนอย โดยนําเขาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจัดจําหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกลเคียง บริษัทฯมีอุตสาหกรรมที่เปนเปาหมาย

หลักในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกระดาษ และ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยบริษัทฯมีกลยุทธนําถานหินดังกลาวมาทําการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใหถานหินมี

คุณภาพตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหมอไอน้ําของแตละโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเขารวม

ประมูลขายถานหินใหกับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาที่มีการประมูลจัดซื้อถาน

หินอีกดวย  
 

เปาหมายการดําเนินธุรกจิ 
บริษัทฯมีเปาหมายในการเปนผูนําการขายถานหินสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กใน

ประเทศไทย โดยการคัดเลือกถานหินที่มีคุณภาพดี ตรงกับความตองการของโรงงานอุตสาหกรรม และมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมนอย บริษัทฯมีเปาหมายที่จะมีรายไดเติบโตอยางตอเนื่อง โดยการขยายฐานลูกคาไปในกลุมโรงงาน

อุตสาหกรรมที่มีการใชน้ํามันเตาใหเปล่ียนมาใชถานหินเปนเชื้อเพลิงแทน โดยนําจุดเดนของถานหินที่มีตนทุนการใช

งานที่ต่ํากวาน้ํามันเตาและการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองของการใชถานหินเปนกลยุทธในการขยายฐานลูกคา 

รวมทั้งเนนการกระจายความเสี่ยงทางดานรายไดของบริษัทฯโดยไมพึ่งพาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเพียงตลาด

เดียว แตจะเนนการขยายตลาดไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  และกระจายไปยังหลาย

อุตสาหกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบจากวัฏจักรของเศรษฐกิจ  
 

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบรกิาร 
ถานหินเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีปริมาณสํารองอยูมาก โดยแหลงถานหินกระจายอยูในประเทศตางๆมากกวา 

100 ประเทศทั่วโลก ทําใหถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงสูง ราคามีการแขงขันกันสูง สงผลใหมีราคาถูกกวา

เชื้อเพลิงชนิดอื่นโดยเฉพาะอยางยิ่ง กาซธรรมชาติและน้ํามันเตา โดยถานหินเปนเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งมี

สถานะเปนของแข็งและมีแรธาตุที่สําคัญ คือ คารบอน โดยทั่วไปแลวถานหินจะมีสีดําหรือสีน้ําตาลเขมและแบงได

หลายประเภท ซึ่งถานหินแตละประเภทมีคุณสมบัติที่สําคัญตามตารางดานลาง 

ประเภทของถาน
หิน 

คาความรอน 
(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 

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 
* แสดงคาเปอรเซนตโดยน้ําหนัก 

** ปริมาณกํามะถัน 1.0 เปอรเซนต จะกอใหเกิดคาซัลเฟอรไดออกไซดโดยเฉลี่ยประมาณ 500 ppm  

(อางอิงจากถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัสของบริษัทฯ) 
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จากตารางขางตน จะเห็นไดวาถานหินที่มีคุณภาพดีที่สุดเรียงตามลําดับ ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส   ซับบิทู

มินัส และลิกไนต โดยบริษัทฯเนนการนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส เนื่องจากเปนถานหินที่มีคุณภาพดี 

มีคาความรอนในระดับปานกลาง คาความชื้นและปริมาณเถาที่ไมสูงมากนัก รวมถึงมีปริมาณกํามะถันต่ําใกลเคียงกบั

น้ํามันเตา (น้ํามันเตามีปริมาณกํามะถันประมาณ 0.1-3.0 เปอรเซนต) ทําใหมีมลภาวะกับส่ิงแวดลอมนอยมาก โดย

สวนใหญบริษัทฯจะนําเขาถานหินประเภทซับบิทูมินัส และมีการนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสเปนครั้งคราว (Spot) 

ตามคําส่ังของลูกคารายใหญเทานั้น เนื่องจากถานหินประเภทบิทูมินัสมีราคาแพง สวนถานหินประเภทแอนทราไซต 

บริษัทฯไมไดนําเขาถานหินประเภทนี้เนื่องจากมีราคาสูงกวามาก บริษัทฯจึงไมไดเนนทําการตลาดสําหรับถานหิน

ประเภทนี้ สวนถานหินประเภทลิกไนตเปนถานหินคุณภาพต่ํา มีปริมาณกํามะถันมาก ทําใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

สูง ดังนั้นถานหินประเภทนี้จึงไมเปนที่นิยมของลูกคา  
 

มาตรฐานคุณภาพอากาศจากปลองระบายซึ่งกําหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดใหสารมลพิษที่ปาก

ปลองระบายของโรงงานอุตสาหกรรม เชน คาซัลเฟอรไดออกไซด มีคาไมเกิน 700 ppm (part per million) ในขณะที่

ถานหินของบริษัทฯ เมื่อนําไปใชในโรงงานอุตสาหกรรมและวัดคากาซที่ปากปลองระบายไดคาซัลเฟอรไดออกไซดได

นอยกวา 100 ppm ดังนั้นถานหินที่บริษัทฯจําหนายจึงไมกอใหเกิดปญหากับส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานที่ราชการ

กําหนด 
 

สรุปขอเปรียบเทียบของการใชเช้ือเพลิงทั้ง 3 ประเภท แสดงดังตาราง 
 

หัวขอ ถานหิน  น้ํามันเตา กาซธรรมชาติ 

ตนทุนเชื้อเพลิง ต่ํา สูง ปานกลาง 

การลงทุนในหมอไอน้ํา สูง ปานกลาง ต่ํา 

ความยากงายในการใชงาน สูง ปานกลาง ต่ํา 

การบํารุงรักษา สูง ปานกลาง ต่ํา 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ต่ํา-สูง *   ต่ํา-ปานกลาง *  ต่ํา 
* ขึ้นกับคุณภาพของถานหินหรือน้ํามนัเตา 

 ที่มา: บริษัทฯ 

 

บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 4 ฉบับ มี

สาระสําคัญดังนี้  
 

สิทธิประโยชน 
บัตรสงเสริมเลขที ่ 1532(2)/2549 1192(2)/2551 1499(2)/2551 1047(2)/2552 

• ประเภทกิจการ บริการดานขนถาย

สินคาสําหรับเรือเดิน

ทะเลประเภท 7.1 

กิจการผลิตถานอดั

กอนประเภท 1.16 

กิจการขนสงทางเรือ

ประเภท 7.2 

บริการดานขนถาย

สินคาสําหรับเรือเดิน

ทะเลประเภท 7.1 
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บัตรสงเสริมเลขที ่ 1532(2)/2549 1192(2)/2551 1499(2)/2551 1047(2)/2552 

• ไดรับการยกเวนอากรขา
เขาสําหรับเครื่องจักร 

ตามที่คณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมัติ 

ตามที่คณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมัติ 

ตามที่คณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมัติ 

ตามที่คณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมัติ 

• ไดรับการยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลสําหรับกําไร

สุทธิที่ไดจากการประกอบ

กิจการที่ไดรับการสงเสริม

รวมกันไมเกินรอยละ 100 

ของเงินลงทุน ไมรวมคา

ที่ดินและทุนหมุนเวียน  

เร่ิม 24 พ.ค. 2549    

สิ้นสุด 23 พ.ค. 2557   

เร่ิม 14 ส.ค. 2550  

สิ้นสุด 13 ส.ค. 2558 

เร่ิม 31 ต.ค. 2550  

สิ้นสุด 30 ต.ค. 2558 

เร่ิม 16 มิ.ย. 2551  

สิ้นสุด 15 มิ.ย. 2559 

• ไดรับการยกเวนไมตองนํา
เงินปนผลจากกิจการที่

ไดรับการสงเสริม ไปรวม

คํานวณเพื่อเสียภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลตลอด

ระยะเวลาที่ผูไดรับการ

สงเสริมไดรับการยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

เร่ิม 24 พ.ค. 2549    

สิ้นสุด 23 พ.ค. 2557    

เร่ิม 14 ส.ค. 2550  

สิ้นสุด 13 ส.ค. 2558 

เร่ิม 31 ต.ค. 2550  

สิ้นสุด 30 ต.ค. 2558 

เร่ิม 16 มิ.ย. 2551  

สิ้นสุด 15 มิ.ย. 2559 
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ภาวะการแขงขันและแนวโนมอุตสาหกรรม  
 

ภาวะการแขงขัน 
 การจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเปนธุรกิจที่มีผูประกอบการหลายราย โดย

บริษัทฯ มีคูแขงในกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ คือ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ลานนารีซอรสเซส 

จํากัด (มหาชน) สวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กบริษัทฯ มีคูแขงเปนผูประกอบการนําเขาถานหินรายยอย

ประมาณ 10 ราย  
 

ปริมาณ (ลานตัน) 
ประเภท 

2550 2551 
อัตราการเติบโต 

(รอยละ) 
การบริโภคลิกไนต 18.11 18.64 2.9 

ผลิตกระแสไฟฟา (กฟผ.) 15.81 16.41 3.8 

อุตสาหกรรม 2.30 2.23 -2.8 

การบริโภคถานหิน 14.52 16.31 12.4 

ผลิตกระแสไฟฟา (SPP และ IPP) 5.43 5.04 -7.2 

อุตสาหกรรม 9.09 11.27 24.0 

ความตองการโดยรวม 32.63 34.95 7.1 

ที่มา : สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
    

แนวโนมอุตสาหกรรม 
การใชถานหินและลิกไนต 

 ในป 2551 ปริมาณการใชถานหินและลิกไนตรวมประมาณ 34.95 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 จากป 2550 ซึ่ง

มีปริมาณการใชรวมประมาณ 32.63 ลานตัน การใชลิกไนตในป 2551 ประมาณ 18 ลานตัน แบงเปนภาคการผลิต

ไฟฟาของ กฟผ. จํานวน 16 ลานตัน และอีก 2 ลานตัน นําไปใชในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก การผลิตปูนซีเมนต 

กระดาษ อาหาร โดยการใชในภาคอุตสาหกรรมมีนอย เนื่องจากอุปทานในประเทศลดลงจากการที่บริษัท ลานนา รี

ซอรสเซส จํากัด (มหาชน) หยุดผลิต ในขณะที่การใชถานหินนําเขาในป 2551 ประมาณ 16.31 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 

12.4 เปนการใชในอุตสาหกรรมจํานวน 11.27 ลานตัน ที่เหลืออีกประมาณ 5 ลานตันใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟาของ SPP และ IPP 
  

เนื่องจากบริษัทฯมีกลยุทธในการขยายฐานลูกคารายใหมโดยใชขอไดเปรียบในดานราคาของถานหินที่ต่ํากวา

น้ํามันเตา ดังนั้นลูกคาหลายรายจึงมีแนวโนมในการเปลี่ยนจากการใชน้ํามันเตามาใชถานหินเพิ่มขึ้น  เพื่อลดตนทุนการ

ผลิต และเสริมศักยภาพในการแขงขันระยะยาว จากตารางปริมาณการใชน้ํามันเตาในประเทศไทย พบวาในป 2550 มี

ปริมาณการใช 4,222 ลานลิตร สวนในป 2551 และ 2552 คาดวาจะมีปริมาณการใชน้ํามันเตา 3,315 และ 2,803 ลาน

ลิตร  ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมลดลงเนื่องจากน้ํามันเตาเปนพลังงานที่มีราคาสูงกวากาซธรรมชาติและถานหิน ทั้งนี้ หาก

คิดมูลคาการใชน้ํามันเตาเฉลี่ยของน้ํามันเตาขายสงที่โรงกลั่นในชวงไตรมาส 4 ป 2551 เทากับ 11.75 บาทตอลิตร 

(ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) ดังนั้น มูลคาตลาดของน้ํามันเตาในป 2551 และ 2552 จะมีมูลคา

ประมาณ 38.95 และ 32.94 พันลานบาท ตามลําดับ และหากแปลงเปนมูลคาตลาดของถานหินจะไดประมาณ 13.63 
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และ 11.53 พันลานบาท ตามลําดับ (สมมติใหราคาพลังงานของถานหินต่ํากวาน้ํามันเตารอยละ 65) ในขณะที่รายได

ในการขายถานหินของบริษัทในป 2551 ประมาณ 3.4  พันลานบาท ดังนั้น บริษัทฯยังมีชองวางการตลาดในการที่จะชัก

จูงใหลูกคาเปลี่ยนจากการใชน้ํามันเตามาใชถานหินซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไดอีกมาก ซี่งจะชวยในดานการลด

ตนทุนของลูกคาลง 
 

  ปริมาณการนําเขาถานหินประเภท coal solid fuels มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงป 2547 - 2551 โดยมีปริมาณ

นําเขาเทากับ 7,124 พันตัน 8,006 พันตัน 10,551 พันตัน 13,778 พันตัน และ 15,679 พันตัน ตามลําดับ ในขณะที่

มูลคาการนําเขาถานหินมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน โดยมีมูลคานําเขาในป 2547 - 2551 เทากับ 10,520 ลานบาท 

13,167 ลานบาท 17,014 ลานบาท 24,770 ลานบาท และ 34,089 ลานบาท ตามลําดับ 
 

ปริมาณการนําเขา Coal Solid Fuels
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มูลคาการนําเขา Coal Solid Fuels
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ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
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 จากขอมูลอุปสงคที่กลาวแลวขางตน จะเห็นไดวาแนวโนมธุรกิจถานหินยังมีแนวโนมที่สดใส โดยเฉพาะอยาง

ยิ่ง ในภาวะที่โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ มีการแขงขันสูง การควบคุมตนทุนในการผลิตจึงเปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน 

การใชถานหินจึงมีแนวโนมที่สูงขึ้นแทนพลังงานอื่นเชนน้ํามันเตาซึ่งมีราคาสูงกวาและมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่อง   ดังนั้น จึงเปนโอกาสของบริษัทฯ ในการขยายตลาดไดตอไป  

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบราคาตอคาความรอนของเชื้อเพลิง 3 ชนิด 
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ถานหิน น้ํามันเตา กาซธรรมชาติ

ราคา (บาทตอลานกิโลแคลอรี่)

 
               ที่มา : สํานักงานนโยบายและแผนงาน www.eppo.go.th , กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ www.dmf.go.th  

ราคาตอคาความรอนของถานหินยังคงต่ํากวาน้ํามันเตาและกาซธรรมชาติ (ราคาถานหิน น้ํามันเตา และกาซ

ธรรมชาติดังกลาวไมรวมคาขนสง) ดังนั้น บริษัทฯยังคงสามารถขยายตลาดการใชถานหินไดอยางตอเนื่องจากจุดเดน

ดังกลาว 

 
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

ปจจุบนั บริษัทฯไดเริ่มจัดตั้งทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเมื่อตนป 2550 เพื่อใหสามารถประยุกตใชถานหิน

ไดอยางกวางขวางมากขึ้นในหลายๆอุตสาหกรรม โดยโครงการที่พัฒนาแลว ไดแก การวิจัยและพัฒนาถานอัดกอน 

(Briquette) เพื่อใหสามารถใชไดกับหมอไอน้ําประเภท Stroker ของลูกคาใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น และเปนการเพิ่มมูลคา

ของถานหิน  

นอกจากนี้ ทีมงานวิจัยและพัฒนาอยูระหวางการศึกษากระบวนการแปลงถานหินใหเปนกาซ (Coal 

Gasification) โดยจะนําไปทดแทนกาซหุงตม (LPG) หรือกาซธรรมชาติ (NGV) ที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมผลิต

กระเบื้องและแกว ซึ่งกาซทั้ง 2 ประเภทมีราคาพลังงานตอหนวยแพงกวาถานหิน  

ทั้งนี้ ทีมงานวิจัยและพัฒนามีแนวทางในการศึกษาเทคโนโลยีการใชถานหินจากตางประเทศเพื่อนํามาประยุกต

กับอุตสาหกรรมในประเทศอยางตอเนื่อง 
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โครงสรางบริษัท และ ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
   

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการนําเขาถานหินคุณภาพดี มีคาพลังงานความรอนปานกลาง และมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมนอย บริษัทฯมีอุตสาหกรรมที่เปนเปาหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรม

กระดาษ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยบริษัทฯมีกลยุทธนําถานหินดังกลาวมาทําการคัดเลือก

และปรับปรุงคุณภาพเพื่อใหถานหินมีคุณภาพตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหมอไอน้ําของแตละโรงงาน

อุตสาหกรรม บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 ในบริษัทยอยทั้ง 4 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ดําเนินการผลิตถานอัดกอนใหกับ

ลูกคาอุตสาหกรรมที่ใชไอน้ําในกระบวนการผลิต 

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 ดําเนินธุรกิจดานการขนสงและ

ขนถายทางน้ํา ไดแก การขนสงทางเรือขนาดประมาณ 500 - 2,500 ตันตอลํา  

บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 ดําเนินธุรกิจดานการขนสงและขน

ถายทางบก ไดแก การขนสงโดยรถบรรทุก  

บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ดําเนินธุรกิจดานทา

เทียบเรือ ที่อําเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา 

 

 

99.99% 99.99% 99.99% 
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ปจจัยความเสี่ยง 
 
1. ความเส่ียงจากตนทุนสินคามีราคาแปรผันไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก 

ตนทุนราคาถานหินที่บริษัทฯนําเขามีองคประกอบหลัก คือ ราคาถานหิน คาระวางเรือ และอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดานราคาของ

องคประกอบเหลานี้จึงมีผลกระทบโดยตรงกับตนทุนสินคาของบริษัทฯ โดยหากราคาถานหิน คาระวางทางเรือมีการ

ปรับราคาขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนมีการออนคาลง จะสงผลใหตนทุนสินคาของบริษัทฯ สูงขึ้นดวย  

ราคาถานหินและคาระวางเรือมีการปรับตัวขึ้นลงตามปจจัยดานอุปสงคและอุปทานในตลาดโลก ทั้งนี้ บริษัทฯมี

ทีมงานในการติดตามขอมูลของราคาถานหินและคาระวางเรืออยางใกลชิด เพื่อใหบริษัทฯสามารถบริหารตนทุนสินคา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากการที่บริษัทฯ นําเขาถานหินจากตางประเทศทั้งหมดและจําหนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

สงผลใหบริษัทฯ มีตนทุนเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา และรายไดสวนใหญเปนสกุลเงินบาท ทําใหบริษัทฯ มีความ

เส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นหากคาเงินบาทมีการออนคาลง สงผลใหบริษัทฯมีตนทุนที่สูงขึ้น  อยางไรก็ตาม  

บริษัทฯ มีการปองกันผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

(Forward Contract) ของราคาตนทุนสินคาที่นําเขาทั้งหมด ดังนั้นจากนโยบายดังกลาวทําใหบริษัทฯ สามารถลดความ

เส่ียงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนลงได 

 
2. ความเส่ียงจากการพึ่งพาผูจัดจําหนาย/ผูผลิตรายใหญนอยราย 

ปจจุบัน บริษัทฯนําเขาถานหินจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเปนแหลงสงออกถานหินที่ใหญติดอันดับ 1 ใน 3 ของ

โลก ทั้งนี้หากผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลักยกเลิกการขายถานหินใหกับบริษัทฯอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ

โดยตรง อยางไรก็ตามผูจัดจําหนาย/ผูผลิตเปนผูผลิตถานหินขนาดใหญของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปนบริษัทที่มี

ชื่อเสียงและฐานะการเงินที่ม่ันคง โดยเปนเหมืองถานหินขนาดใหญติดอันดับ 1 ใน 5 ของเหมืองถานหินในประเทศ

อินโดนีเซีย สามารถผลิตถานหินคุณภาพดีและมีคุณสมบัติเปนที่ตองการของลูกคาในประเทศ โดยบริษัทฯ คาดวา

เหมืองถานหินหลักแหงนี้ยังคงสามารถผลิตถานหินใหกับบริษัทฯไดมากกวา 25 ปขึ้นไป นอกจากนี้ปจจุบันผูจัด

จําหนาย/ผูผลิตหลักสามารถผลิตถานหินไดประมาณ 14,000,000 ตันตอป และมีการสํารวจเหมืองถานหินใหมอยาง

ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณสํารองถานหินสําหรับจัดจําหนายในอนาคต  โดยปริมาณถานหินที่จัดจําหนายใหกับทาง

บริษัทฯ คิดเปนประมาณรอยละ 6-9 ของกําลังการผลิตทั้งหมดเทานั้น ดังนั้นบริษัทฯจึงมีความมั่นคงในการนําเขาถาน

หินเขามาจัดจําหนายใหกับลูกคาในประเทศ โดยในภาวะปกติบริษัทฯมีสัญญาสั่งซื้อถานหินจากผูจัดจําหนาย/ผูผลิต

หลักของบริษัทฯเปนสัญญา 3 ป โดยผูจัดจําหนาย/ผูผลิตจะตองจัดสงสินคาใหกับทางบริษัทฯตามจํานวนตันที่ตกลง

กันไวโดยมีการกําหนดราคาปตอปอางอิงตามกลไกของตลาดโลก 

บริษัทฯมีนโยบายในการจัดซื้อถานหินจากผูจัดจําหนาย/ผูผลิตถานหินรายอื่นเพิ่มเติมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นในกรณีผูจัดจําหนาย/ผูผลิตหลักไมสามารถสงถานหินใหกับบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจไดโดย

ไมเกิดปญหา ซึ่งในป 2551 บริษัทฯพยายามลดการพึ่งพาผูจัดจําหนาย/ผูผลิตรายดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดทําสัญญา

ซื้อถานหินจากผูจัดจําหนาย/ผูผลิตในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มเติมอีก 6 ราย เพื่อทดลองใชถานหินดังกลาว ในสัดสวน
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รวมประมาณรอยละ 35 ของคาดการณปริมาณการนําเขาถานหินทั้งหมดในป 2551 สวนอีกรอยละ 65 เปนของผูจัด

จําหนาย/ผูผลิตหลัก ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงในดานการพึ่งพาผูจัดจําหนาย/ผูผลิตลดลงในระดับหนึ่ง 

 
3. ความเส่ียงจากผูประกอบการรายใหม 

ธุรกิจการนําเขาและจัดจําหนายถานหินใหกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศเปนธุรกิจที่ผูประกอบการราย

ใหมไมมีความจําเปนที่จะตองลงทุนในอุปกรณเครื่องจักรมากนักและเปนตลาดที่มีผูแขงขันนอยราย ทําใหมีโอกาสที่จะ

มีผูแขงขันรายใหมเขามาประกอบธุรกิจนี้ได ดังนั้นบริษัทฯจึงไดมีการวางกลยุทธที่สําคัญทางดานผลิตภัณฑใหแตกตาง

จากบริษัทคูแขงทั่วไปเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มและสามารถสนองความตองการของลูกคาไดมากที่สุด โดยจะตองอาศัย

ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินดังกลาวรวมถึงจะตองมีความรูที่จะ

สามารถใหคําแนะนํากับลูกคาใหใชถานหินใหเหมาะสมกับประเภทของหมอไอน้ําที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม 

ปจจุบันบริษัทฯ เปนผูจําหนายถานหินในประเทศไทยที่มีการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถานหินใหเหมาะสม

กับหมอไอน้ําสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง 

และสามารถลดตนทุนการผลิตของลูกคาไดเปนอยางดี ทําใหลูกคาใหความไววางใจในการสั่งซื้อสินคาจากบริษัทฯ ใน

ปจจุบันบริษัทฯมีลูกคาเปนจํานวนมาก ทําใหบริษัทฯสามารถนําเขาถานหินดวยเรือขนาดใหญ สงผลใหบริษัทฯมีคา

ระวางเรือที่ถูกกวาคาระวางเรือในกรณีที่นําเขาถานหินจํานวนนอย ซึ่งผูประกอบการรายใหมไมสามารถนําเขาถานหิน

จํานวนมากในคราวเดียวกันสําหรับชวงเริ่มตนการดําเนินกิจการ ซึ่งเปนขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 
4. ความเส่ียงดานพลังงานอื่นทดแทนและการขยายฐานลูกคา 

โดยทั่วไป เชื้อเพลิงหลักที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีอยู 3 ประเภทใหญๆ คือ น้ํามันเตา กาซ

ธรรมชาติ และถานหิน น้ํามันเตาเปนแหลงเชื้อเพลิงที่โรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญเลือกใช เนื่องจากการจัดหาซื้อทํา

ไดสะดวก การใชงานที่ไมยุงยากและการบํารุงรักษาหมอไอน้ําทําไดงาย สวนกาซธรรมชาติสวนใหญจะใชใน

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟา เนื่องจากมีราคาถูกกวาน้ํามันเตา สวนการใชถานหินยังไมเปนที่แพรหลายในอุตสาหกรรม

ตางๆ มากนักเนื่องจากผูใชยังขาดความรูในการใชถานหินไดดีเพียงพอ 

จากอดีตจนถึงปจจุบันถานหินมีจุดเดนในเรื่องของการเปนเชื้อเพลิงที่มีตนทุนต่ํา อยางไรก็ตาม การเปลี่ยน

เชื้อเพลิงจากน้ํามันเตาเปนถานหิน โรงงานอุตสาหกรรมจะตองมีการลงทุนเปล่ียนหมอไอน้ําจากที่ใชกับน้ํามันเตาเปน

หมอไอน้ําที่ใชสําหรับถานหิน แตเมื่อพิจารณารวมถึงผลกระทบ เชน ดานตนทุนเชื้อเพลิงรวมถึงคาใชจายในการ

ดําเนินงานและการบํารุงรักษาหมอไอน้ําแลว ลูกคามีระยะเวลาคืนทุนเฉล่ียประมาณ 9-24 เดือน ขึ้นอยูกับปริมาณการ

ใชถานหินและประเภทของหมอไอน้ํา ดังนั้นในภาวะปจจุบันที่โรงงานอุตสาหกรรมตางๆจําเปนตองลดตนทุนการผลิต

เพื่อใหมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น ในหลายอุตสาหกรรมจึงเริ่มพิจารณาการใชถานหินเปนทางเลือกหนึ่ง

แทนน้ํามันเตา ประกอบกับถานหินเปนเชื้อเพลิงซึ่งมีปริมาณสํารองอยูมากเมื่อเปรียบเทียบกับกาซธรรมชาติและน้ํามัน

เตา อีกทั้งแหลงถานหินยังกระจายอยูในประเทศตางๆมากกวา 100 ประเทศทั่วโลก ทําใหถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มี

ความมั่นคงสูง บริษัทฯจึงคาดวาการใชถานหินในอนาคตมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม 

 
5. ความเส่ียงดานส่ิงแวดลอม 

ถานหินที่นํามาใชในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท ไดแก แอนทราไซต บิทูมินัส ซับบิทูมินัสและลิกไนต 

เมื่อนําถานหินมาเผาไหม ออกซิเจนในอากาศจะทําปฏิกิริยากับถานหินที่มีสวนประกอบของกํามะถัน ทําใหเกิดกาซพิษ
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ออกมา ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด ทําใหปอดอักเสบ และฝุนละอองของถานหินอาจทําใหเกิดโรคภูมิแพ โดยเฉพาะ

ถานลิกไนตจะกอใหเกิดมลภาวะกับส่ิงแวดลอมสูง ในขณะที่ถานหินประเภทอื่นๆจะกอใหเกิดมลภาวะกับส่ิงแวดลอม

นอยมาก 

ปจจุบัน บริษัทฯนําเขาถานหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส โดยถานหินทั้ง 2 ประเภทเปนถานหินที่มี

คุณภาพดีและมีกํามะถันในระดับต่ํา (ปริมาณกํามะถันอยูในชวง 0.1-1.5 เปอรเซ็นต ในขณะที่น้ํามันเตามีกํามะถันอยู

ในชวง 0.1-3.0 เปอรเซ็นต) ทําใหมีผลกระทบกับส่ิงแวดลอมนอยเมื่อนํามาใชงาน และจากการที่บริษัทฯมีระบบในการ

จัดเก็บถานหินอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยมีมาตรการในการควบคุมฝุนอยางรัดกุม เชน การจัดใหมีผาใบคลุม

รอบกองถานหิน การฉีดน้ําดักฝุนไมใหฟุงกระจาย การสรางรั้วรอบคลังสินคา และรถที่บรรทุกถานหินจะมีผาใบปดคลุม

มิดชิดไมใหเศษถานหินตกพื้น เปนตน ทําใหไมเกิดปญหากับส่ิงแวดลอมจากถานหินของบริษัทฯ 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
 

รายชื่อกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 22 มกราคม 2552 แสดงดังตารางดานลาง (มูลคาที่ตราไวเทากับ 

0.50 บาท) 

รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร 53,018,520 34.9 

2. นายชัยวัฒน เครือชะเอม 28,231,546 18.6 

3. บริษัท  ไทยเอ็นวีดีอาร  จํากัด 4,561,766 3.0 

4. นายธีระ เวชจารุวัฒน 3,000,000 2.0 

5. กองทุนเปด ไทยพาณิชยหุนระยะยาว เอ็มเอไอ  2,441,700 1.6 

6. นายสถาพร โพธิ์ทอง 2,260,200 1.5 

7. นางอํานวย ลาภเจริญ 2,012,612 1.3 

8. ดร.บูรณะ ชวลิตธํารง 1,880,000 1.2 

9. น.ส.ภัทรา เฉลิมทรัพยากร 1,649,440 1.1 

10. THAI CAPITAL FUND 1,385,700 0.9 

ผูถือหุนรายอื่น 51,452,609 33.9 

รวมหุนทั้งส้ิน 151,894,093 100.0 

ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก 

 

นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหักสํารอง

ตามกฎหมาย ทั้งนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวย เวนแตบริษัทฯมีความจําเปนตองใชเงินเพื่อการขยาย

กิจการ 
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การจัดการ 

 
โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 
 
 

             

 
 

 

 

 

ฝายพฒันาการลงทนุ 

ฝายประสานงานขาย 

ฝายขายและการตลาด 2 

ฝายผลติและคลังสินคา ฝายขายและการตลาด 1 

ฝายวศิวกรรม 

กรรมการผูจดัการ 

รองกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

สายการเงินและบัญชี 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

สายขายและการตลาด 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

สายการผลิต 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

สายบริหารทั่วไป 

ฝายบัญช ี

ฝายการเงิน 

ฝายทรัพยากรมนุษย

ฝายจดัซือ้และธุรการ 

ฝายสารสนเทศ

ฝายประสานงานตางประเทศ

ฝายกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา 

ฝายตรวจสอบภายใน 
(วาจางบริษัทภายนอก) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายบริหารงานคณุภาพ 

ฝายประชาสัมพันธ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

สายพัฒนาการลงทุน 

คณะกรรมการบริษัท 
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โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการบริษัทฯ 

2. นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการ 

3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการ 

4. นายพงษระพี เครือชะเอม กรรมการ 

5. นายพงษศักดิ์ อังสุพันธ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

6. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

7. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
        

กรรมการผูมีอํานาจลงนามไดแก นายชัยวัฒน เครือชะเอม หรือ นายพงษระพี เครือชะเอม ลงลายมือช่ือรวมกับ 

นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร หรือ นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ และ มีนางสาว

จรัสศรี เทียนทิพศิริ ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัทฯ  
    

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้  

1 อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นใดที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ

กรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชน 

2. อํานาจหนาที่ตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดใหเปนของคณะกรรมการ 

3. พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ และงบลงทุนประจําป  

4. พิจารณางบการเงินประจําป 

5. พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจําป งบประมาณจายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สําคัญของ

ผูบริหาร นําเสนอเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ และอัตราจายเงินปนผลตอผูถือหุน 

6. พิจารณาโครงสรางบริหาร แตงตั้งคณะผูบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ

เหมาะสม 

7. ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน 

ทั้งนี้ กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

นอกจากนั้นในกรณีตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม 

ผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

• การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

• การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 
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• การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวของการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่ สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค

จะแบงกําไรขาดทุนกัน 

• การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

• การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัทฯ 
 

2 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

1. นายชัยวัฒน เครือชะเอม ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร กรรมการบริหาร 

3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการบริหาร 

4. นายพงษระพี เครือชะเอม กรรมการบริหาร 

5. นายปยะ ตันธนพิพัฒน กรรมการบริหาร 

6. นายชาญยุทธ ถนอมเวช กรรมการบริหาร 

7. นางสาวบุศรา ธงทองทิพย กรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. มีอํานาจสั่งการ วางแผนและดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ

กําหนด 

2. กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

3. กําหนดแผนเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ 

4. มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน 

คาตอบแทน เงินโบนัส สําหรับพนักงานระดับผูชวยกรรมการผูจัดการและผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป 

5. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคลองกับ

กฎหมายที่บังคับใชอยู 

6. พิจารณาวาระตางๆ กอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

7. มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพยสินถาวรของบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา หรือการ

ทํานิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยการอนุมัติดังกลาว

ใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท

แลว  

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ  

รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนาย

ไปซ่ึงสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

1.   นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการตรวจสอบ 
       

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ   

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ

เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่

รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี  โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน

สูงสุดตอบริษัทฯ 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเหน็เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 
(Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ได

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจ

แตงตั้งใหกลับมาใหมได ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

ใหคณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมี

จํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนอยูในตําแหนงไดเพียง

วาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 
 

4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

1. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล กรรมการ 

3. นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ กรรมการ 

4. นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการ 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

2. พิจารณาปญหาหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 

4. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง 

5. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเปาหมาย และการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัท 

6. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานของแตละฝายงาน 

7. ความเสี่ยงดานการรายงาน รวมการรายงานทั้งภายในและภายนอกองคกร 

8. ความเสี่ยงดานปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ และกฎหมาย 
 

5.  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

1. นายณัฐพล   ลีลาวัฒนานันท ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

2. นายชัยวัฒน  เครือชะเอม กรรมการ 

3. นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ กรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ มีหนาที่ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนตอคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่ออุนมัติหรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณีดังนี้ 

1. เสนอแนวทางการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดแกคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการยอย

คณะตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง 

2. เสนอแนวทางการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดแกประธานเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่บริหาร  

โดยคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและผลการดําเนินการของบริษัท 

3. เสนอแนวทางการกําหนดผลตอบแทนหรือผลประโยชนอื่นใดแกพนักงานของบริษัทฯ 
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4. พิจารณางบประมาณในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจําป ตลอดจนผลประโยชนอื่นใด

ของพนักงานบริษัท 

5. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพให

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนดําเนินการดังนี้ 

1. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเชิญใหฝายจัดการหรือ

หัวหนางานเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง หรือใหสงเอกสารที่เกี่ยวของได 

2. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนอาจจางที่ปรึกษาหรือใชจายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่  โดย

บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 
 

6. คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัท 
คณะผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 9 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการผูจัดการ 

3. นายพงษระพี เครือชะเอม รองกรรมการผูจัดการ       

4. นางสาวบุศรา ธงทองทิพย ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี และ 

รักษาการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารทั่วไป 

5. นายชาญยุทธ ถนอมเวช ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการผลิต 

6. นายสุชาติ ชินพฤทธิวงศ           รักษาการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายขายและการตลาด 

7. นายปยะ ตันธนพิพัฒน รักษาการ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนาการลงทุน 

8. นายบุญยง เธียรชีวะ ผูจัดการฝายการเงิน 

9. นางสาวสุกัลยา คงเดช ผูจัดการฝายบัญชี 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

1. เปนผูตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทางตามนโยบายของ บริษัทฯ 

รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตองรับผิดชอบตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ 

2. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายในการดําเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาท 

3. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 

4. มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน 

คาตอบแทน เงินโบนัส สําหรับพนักงานระดับต่ํากวาผูชวยกรรมการผูจัดการลงมา 

5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของ และเปน

ประโยชนตอบริษัทฯ 

6. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน 

7. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ 

8. ดําเนินกิจการอื่นๆที่คณะกรรมการบริษัทฯและหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 
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แตทั้งนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผูจัดการขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่ทําใหกรรมการ

ผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับ

บริษัทฯ รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยในเรื่องดังกลาว 

คุณสมบัติของผูบริหาร 

ผูบริหารขอรับรองวา เปนผูมีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงานดวยความ

ซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชนของบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มีความเขาใจและ

รับผิดชอบตอสาธารณชนและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 17 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม  
 

7. การสรรหากรรมการและผูบริหาร  
การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ  บริษัทฯไดกําหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัทฯดังนี้ 

วิธีการแตงตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทําหนาที่เปนคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนง

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาจากความรูความสามารถและประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ หรือ

พิจารณาจากผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯที่มีประสบการณ อยางไรก็ตามการแตงตั้งกรรมการใหมจะผานการพิจารณา

จากที่ประชุม      คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารรวมอยูดวย  

นอกจากนี้การแตงตั้งคณะกรรมการจะตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ขอบังคับของ

บริษัทฯ กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียง 

(ข) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(ค) บุคคลผูซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออก

เสียงชี้ขาด 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะ

แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในป

แรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูใน

ตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 
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8. คาตอบแทนผูบริหาร 
8.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

2550 2551 

ชื่อ – นามสกลุ ตําแหนง คาตอบแทน

(บาท/ป) 

คาเบี้ยประชุม 

(บาท/ป) 

คาตอบแทน 

(บาท/ป) 

คาเบี้ยประชุม 

(บาท/ป) 

นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการบริษัท  252,000  140,000  252,000  105,000 

นายชัยวัฒน เครือชะเอม กรรมการ  252,000  140,000  252,000  140,000 

นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร กรรมการ  252,000  140,000  252,000  140,000 

นายพงษระพี เครือชะเอม กรรมการ - -  252,000  140,000 

นายพงษศักด์ิ อังสุพันธุ กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 300,000  140,000  300,000  140,000 

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ  

 300,000  105,000  300,000  140,000 

นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษกุล กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ  

 300,000  105,000  300,000  140,000 

รวม 1,656,000  770,000 1,908,000  945,000 

 
8.2 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส (ไมรวมผูจัดการฝาย

การเงินและผูจัดการฝายบัญชี) ในป 2551  จํานวน 7 คน รวมทั้งส้ิน 16,259,166 บาท  
 

8.3 คาตอบแทนอื่น ๆ 
   บริษัทฯไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนในอัตรารอย

ละ 5 รอยละ 7 และรอยละ 10 โดยในป 2551 ผูบริหารทั้ง 7 ราย ไดรับเงินสมทบจากบริษัทฯทั้งส้ินจํานวน 775,328 

บาท 

 
9. การกํากับดูแลกิจการ 

หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ 

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดมีการจัดแบงหมวดหมูออกเปน 5 หมวด ตาม

แนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจากการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะชวยใหบริษัทฯ มีความนาเชื่อถือ

เพิ่มขึ้น สรางความสามารถในการแขงขันระยะยาวกับบริษัทอื่นๆได โดยมีรายละเอียดแตละขอดังนี้ 
 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 
บริษัทใหความสําคัญสิทธิของผูถือหุน จึงไดกําหนดแนวทางดาํเนนิการตาง ๆ เพื่อสรางความมั่นใจวาผูถือหุน

ไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวม

การประชุมผูถือหุนรวมถึงการใชสิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญ ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งการมีสวนแบงในกําไร เปนตน 

ดังนี้ 
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(1) จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางครบถวน โดย

หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระตาง ๆ พรอมความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ  เพื่อให

ผูถือหุนสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม  ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม 

จะแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชุมดวย เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม รวมถึง

ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน  และการออกเสียงลงคะแนน   นอกจากนี้ ผูถือหุนยังสามารถเขาดูขอมูล

ตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแตละครั้งไดทางเว็บไซตของบริษัทเปนการลวงหนากอนไดรับเอกสารการ

ประชุมดวย ซึ่งบริษัทไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอยหนึ่งชั่วโมง 

(2) กอนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไวอยาง

ชัดเจนในขอบังคับของบริษัท โดยบริษัทไดดําเนินการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ยังไมไดลงคะแนนทุกระเบียบวาระ

ในหองประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอยางชัดเจนในหองประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะจัดแยกการ

ลงคะแนนเสียงสําหรับแตละเรื่องอยางชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุนดวย 

(3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส 

โดยในระหวางการประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึง กอนจะใหลงคะแนน

และสรุปมติที่ประชุมของแตละระเบียบวาระ  

(4) ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน

ระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ 

(5) กรรมการทุกคนเขารวมการประชุมผูถือหุน โดยกรรมการที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตางๆ 

จะรวมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของของระเบียบวาระตาง ๆ รวมถึงตอบขอซักถามของผูถือหุน (ถามี) ดวย  

(6) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ  ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ  ส่ือหรือส่ิงพิมพ

ตาง ๆ รวมทั้งเว็บไซตของบริษัทฯ 

(7) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงทาง E-mail Address ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผูถือหุนรายยอยยังสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจากเลขานุการบริษัท หรือ หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ  

(8) เปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยอยางชัดเจน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวามีโครงสรางการดําเนินงานที่มี

ความโปรงใสและตรวจสอบได 

(9) ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ในการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนแกองคกร เพื่อใหผูถือหุนไดรับ

ผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญและดูแลใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม โดยได

ดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนไดลวงหนากอนการประชุม ซึ่งได

ประกาศแจงใหทราบโดยทั่วกันผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม  รวมทั้งได

แจงใหทราบถึงหลักเกณฑในการพิจารณาวาจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอยางชัดเจน โดยไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของ 

บริษัทฯ ดวย 
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(2) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเขารับเลือกเปนกรรมการ ซึ่งผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามขอสรุปคุณสมบัติกรรมการ บริษัท และตองใหความยินยอมในการเสนอชื่อดวย เพื่อบริษัทจะได

ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทผานทางคณะกรรมการสรรหาตอไป  ซึ่งบริษัทฯ ไดประกาศแจงการรับ

เสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑตาง ๆ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลวงหนากอนการประชุม โดยได

เผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทดวย  ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุมบริษัท จัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรรมการเปนรายบุคคล  

(3) ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะ

ไมเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบ

ระเบียบวาระกอนตัดสินใจ 

(4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใหผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงได

เอง   รวมทั้งเปนทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบแกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง 

(5) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่

สําคัญ ๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกลาวในหองประชุม  

เพื่อนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับคะแนนเสียงที่ไดลงไวลวงหนาในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงมติของ

คะแนนเสียงในหองประชุม และเพื่อความโปรงใส บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุน เพื่อการตรวจสอบใน

ภายหลังไดดวย 

(6) บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวน จัดสงรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ และ ก.ล.ต. แลวหลังการ

ประชุมเสร็จส้ิน 14 วัน และไดเผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย 

(7) คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ

บุคคลที่เกี่ยวของซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

ขอมูล (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว)  
 

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการ หรือผูบริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ตองรายงานการถือ

หลักทรัพยภายใน 3 วันทําการใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพรตอสาธารณะตอไป 

 
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายเพื่อประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน โดยการบริหารจัดการ

หรือการดําเนินธุรกิจของบริษัทไมวาในเรื่องใดๆ จะตองไมกระทบสิทธิหรือสรางความเสียหายตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ 

และกรณีที่เกิดความเสียหาย  บริษัทฯ จะเปนผูกําหนดมาตรการที่เหมาะสมและเปนประโยชนกับทุกฝาย 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

• ผูถือหุน: นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับบริษัท สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน

และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงสิทธิที่จะไดรับ

ผลตอบแทนอยางเปนธรรมแลว  บริษัทฯ ยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจาของบริษัทฯ ผานกรรมการอิสระของบริษัท โดยทุกๆ ขอคิดเห็นจะไดรับการ

กล่ัน กรองเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป 
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• พนักงาน: บริษัทฯ ถือวาพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีคาที่สําคัญยิ่ง และยังคงดําเนินการพัฒนาพนักงานทุก

ระดับใหมีขีดความสามารถในการรองรับนโยบายในการขยายธุรกิจ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุงเนนการดูแล

ใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมีความสุข โดยปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัย ทันสมัย ดูแล

สวัสดิการทั้งดานสุขภาพ และนันทนาการตางๆ อยางเหมาะสม  

• คูคา : บริษัทฯมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการปฏิบัติตาม

สัญญาตอคูคาอยางยุติธรรม 

• เจาหนี้ : บริษัทฯไดกําหนดเงื่อนไขกับเจาหนี้ทุกรายใหเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ และปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง 

• ลูกคา : บริษัทฯเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยการจัดหาสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษา

ความลับของลูกคา และมีหนวยงานที่ติดตอกับลูกคา รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากลูกคา 

• คูแขง : บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง 
• ชุมชน : บริษัทฯมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแล

อยางดี 

• ผูสอบบัญชีอิสระ : บริษัทฯ ใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีในการเปดเผยขอมูลตางๆ อยางถูกตองและ

โปรงใส  

• สังคม: บริษัทฯ มุงจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพของสังคมดานตางๆ  เชน ส่ิงแวดลอม สังคมและชุมชน 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังคมและองคกร เปนตน   โครงการที่สําคัญในปที่ผานมา ไดแก 

o “โครงการสงเสริมการเพาะเห็ดฟางชีวภาพ” ใหกับโรงเรียน เพื่อเสริมรายไดและเปนอาหารกลางวันใหกับ

เด็กในโรงเรียน 

o คณะพนักงานบริษัทฯ รวมกันบริจาคโลหิตใหกับหนวยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ คณะแพทยศาสตรศิริ

ราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเปนการสํารองเลือดที่ขาดแคลนของโรงพยาบาล 

o ผูบริหารและพนักงานรวมกันปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศูนยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนที่ จังหวัด

สมุทรสาคร เพื่อชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนความสมดุลยใหกับระบบนิเวศนของปาชายเลน 

o คณะนักเรียนจาก 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานคลองสําโรง โรงเรียนบานดําเนินสะดวก และโรงเรียนวัด

สวนสม จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 150 คน ไปทัศนศึกษาหาความรูที่ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู 

รังสิต จังหวัดปทุมธานี เปนเติมเต็มประสบการณชีวิตนอกหองเรียนใหกับนองๆไดนํามาปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน 

o  “โครงการสื่อการเรียนการสอนเพื่อนอง เสริมสรางปญญาดวยการอาน” โดยมีผูบริหารและพนักงาน

รวมกันจัดกิจกรรมใหกับโรงเรียนจํานวน 3 โรงเรียน  

o ธนาคารขยะในโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรูจัดการคัดแยกขยะ และการเก็บออมเงิน 
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
การเปดเผยสารสนเทศ เปนหนึ่งในหลักการที่มีความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯใหความสําคัญ

กับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแกตลาดหลักทรัพยฯ และผูถือหุน ทั้งในดานของความถูกตอง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว

และความเทาเทียมกันของการใหขอมูลแกทุกกลุม  โดยบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลใน www.umspcl.com หรือ สอบถาม

ไดที่คุณปยะ ตันธนพิพัฒน ฝายพัฒนาการลงทุน คอยดูแลใหขอมูลและตอบขอซักถาม ซึ่งบริษัทฯ จัดใหมีขั้นตอนที่

ชัดเจนในการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งในกรณีปกติและกรณีเรงดวน  

สารสนเทศที่สําคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน การเปดเผยขอมูล

ทางการเงิน โดยเฉพาะในสวนของงบการเงินนั้น ไดผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูสอบบัญชี วาถูกตองตามที่ควร

ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ

บริษัทกอนเปดเผยแกผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัท ไดเปดเผยรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินใน

รายงานประจําปดวย  บริษัท ไดเปดเผยรายการระหวางกัน บทวิเคราะหของฝายจัดการ รวมถึงรายงานการกํากับดูแล

กิจการที่ดีไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 เปนตน 
ขอมูลตาง ๆ ของ บริษัทฯ ที่ไดเปดเผยแกสาธารณชน รวมถึงผูถือหุนและนักลงทุนแลว จะเผยแพรไวในเว็บไซต

ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เชน รายงานประจําป แบบ 56-1 ขอมูลบริษัทฯ ในการจัดผลการดําเนินงาน

ที่นําเสนอตอนักวิเคราะหรายไตรมาส ขาวประชาสัมพันธ เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงหนาเว็บไซตอยาง

สมํ่าเสมอ เพื่อใหผูใชสามารถรับขอมูลขาวสารไดทันตอเหตุการณ เขาถึงไดโดยสะดวก และไดรับประโยชนมากที่สุด  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ซึ่งเปนสวน

สําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และมีความมุงมั่นที่จะทุมเทในการดําเนินการอยางดีที่สุด  

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสรางของคณะกรรมการ 
ก. องคประกอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 คน ซึ่งเปนจาํนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมี

องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 

• กรรมการที่เปนผูบริหารและเปนกรรมการที่มีสวนไดเสีย  จํานวน 4 ทาน 

• กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และไมมีสวนไดเสีย ไมมีความสัมพันธกับผูถือหุนใหญ ไมเปนกรรมการหรือ

ผูบริหารของผูถือหุนใหญ หรือไมเปนผูบริหารหรือตัวแทนผูถือหุนของผูถือหุนใหญ จํานวน 3 ทาน 

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารทั้งหมด 3 ทาน คิดเปนรอยละ 43 ของคณะกรรมการ ดังนั้นบริษัท

ฯจึงมีการถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหารของบริษัทฯไดในระดับหนึ่ง สําหรับกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารทั้ง 3 

ทานมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ข. การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการและจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนไปดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 7 คน เปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน ซึ่งสัดสวนของกรรมการ

อิสระมากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไวคณะ 
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กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการที่อยูในตําแหนงนานจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราว

ละ 1 ใน 3 และสามารถกลับมาดํารงตําแหนงได 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นชอบใหนําเรื่องจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนดํารงตําแหนงอยู มาเปน

สวนประกอบสําคัญในการพจิารณาเลือกตั้งกรรมการ และไดเปดเผยรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแต

ละคนในบริษัทฯ อื่นไวในในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 และในรายงานประจําป รวมทั้ง Website ของบริษัทฯ 
 

ค. การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ กําหนดองคประกอบคณะกรรมการใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 หรือไมนอยกวา 3 

คนเสมอ และไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามการกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1. ถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

2. ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใน

ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความ 

เห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 

ง. การแยกตําแหนงประธานและกรรมการผูจัดการ รวมทั้งการกําหนดอํานาจหนาที่ 

บริษัทฯ กําหนดใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการจะ

เลือกตั้งมาจากกรรมการบริษัท ในขณะที่กรรมการผูจัดการจะมาจากการสรรหา ประธานกรรมการเปนผูนํา และมีสวน

สําคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเปนผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ไดพิจารณาและ

กําหนดเปาหมายทางธุรกิจรวมกับฝายจัดการ และเปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุม เชน การตั้งคําถามที่สําคัญตาง ๆ  

พบปะหารือ ชวยเหลือแนะนํา สอดสองดูแล และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางกรรมการผูจัดการ

อยูอยางสม่ําเสมอ แตจะไมเขาไปกาวกายในงานประจําหรือธุรกิจประจําวัน ที่ฝายจัดการมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบดูแล 

โดยมีกรรมการผูจัดการเปนหัวหนาของฝายจัดการ คณะกรรมการไดมอบอาํนาจใหกรรมการผูจัดการ หรือผูรักษาการแทน

หรือผูรับมอบอํานาจเทานั้น เปนผูที่มีอํานาจลงนามผูกพันแทนบริษัทฯ ตามอํานาจที่มอบไว กรรมการผูจัดการไดมอบ

อํานาจใหกับฝายจัดการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน 

ทั้งนี้ จะเห็นวาอํานาจของคณะกรรมการและฝายจัดการไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่อยางชัดเจนไมกาวกายตอกัน 
 

จ. เลขานุการบริษัท 

บริษัท ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท โดยกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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• จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร 
o ทะเบียนกรรมการ 
o หนังสือหนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท  

o หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

o เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 

• ติดตอส่ือสารกับผูถือหุนและดูแลผูถือหุนอยางเหมาะสม 

• ติดตอส่ือสารกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ 
 

5.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในดานตางๆ เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรองราย 

ละเอียด และไดกําหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไวอยางชัดเจนใน

ระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแตละคณะ โดยมีสมาชิกสวนใหญประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งประธาน

กรรมการจะไมเปนประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ อีกทั้งยังกําหนดใหกรรมการอิสระเปน

ประธานของแตละคณะดวย ยกเวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะรายงานผลการ

ประชุมของแตละครั้งตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพื่อทราบอยางสม่ําเสมอ 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 3 คณะ ประกอบดวย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา และ (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

รายชื่อ หนาที่ความรับผิดชอบ และรายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในขอ 3 ถึง 5 ตามลําดับ 

 
5.3 จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจไวในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อใชเปนวิถีทางชี้นําการ

ดําเนินธุรกิจที่ดี โดยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเสมอภาคเปนธรรม ตรวจสอบได และเคารพสิทธิของผูมีสวนได

เสียทุกฝาย ซึ่งจะสรางใหเกิดความเชื่อม่ันและยอมรับในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและโปรงใสของบริษัท โดย

ประกอบดวย  8 หัวขอไดแก 

• ความขัดแยงทางผลประโยชน 
• ความรับผิดชอบตอผูถือหุน 

• ความรับผิดชอบตอพนักงาน 

• ความรับผิดชอบตอลูกคา 

• ความรับผิดชอบตอคูคา 

• การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

• ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 

• การติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติ 
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5.4 ความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทฯ ไดมีนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดย ไดกําหนดมาตรการใหกรรมการ และ

พนักงานไมใชโอกาสแสวงหาผลประโยชนสวนตน  โดยกําหนดเปนขอปฏิบัติสําหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 

ดังตอไปนี้ 

1 หามไมใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน นําขอมูลภายในของ บริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนของตนในการซื้อ

ขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือนําขอมูลภายใน

ของบริษัทในการทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ  หรือทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

2 หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวของกับตนเอง ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง ทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

3 หากมีการทํารายการเชนนั้นเพื่อประโยชนของบริษัทฯ ใหกระทํารายการ นั้นเสมือนทํารายการกับ

บุคคลภายนอก  ทั้งนี้กรรมการ หรือพนักงาน ที่มีสวนไดเสียในรายการนั้น จะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 

4 หากบริษัทฯ มีธุรกรรมที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือ ผูที่เกี่ยวของกับบุคคล

ดังกลาว กําหนดใหคณะกรรมการตรวจ สอบใหความเห็นชอบในธุระกรรมดังกลาว 

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวโยงกันจะไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการ 

และคณะกรรมการตรวจสอบจะใหความเห็นชอบในการเปดเผยขอมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจําป 
 

5.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการเปนผูกําหนดวันประชุมเองเปนการลวงหนาแตละป และมกีารกําหนดระเบียบวาระประจําของแต

ละไตรมาสไวชัดเจน สวนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกันพิจารณา
ตามความสําคัญและจําเปน อยางไรก็ดี กรรมการแตละคนก็สามารถเสนอเรื่องตางๆ ไดดวย การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในป 2551 ไดกําหนดใหมีทุกวันศุกรที่สองของเดือน และมีการประชุมทั้งส้ิน 6 ครั้ง   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท 
ไดรับหนังสือเชิญประชุม รางรายงานการประชุมและขอมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาลวงหนา
กอนการประชุมเสมอ 

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามปกตแิตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเลขานุการบริษัทเขา
รวมการประชุมดวยทุกครั้ง โดยเปนผูบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บขอมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอยาง
ถูกตองครบถวน รวมทั้งใหคําแนะนําในดานกฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครอบคลุมสาระสําคัญตาง ๆ อยางครบถวน และเปนมติที่เปนเอกฉันท
ทั้งหมด โดยมีการบันทึกการอภปิรายของที่ประชมุ รวมทั้งขอคิดเห็นของกรรมการไวอยางชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบอยางเปนระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอยางดี โดยปกติ
คณะกรรมการบริษัท เขารวมการประชุมทุกคนทกุครั้ง ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึ่งหากทราบเปนการลวงหนา ก็จะมหีนังสือ
แจงขอลาการประชุมตอประธานกรรมการเสมอ ทั้งนี้ รายงานการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในป 2551 มี
รายละเอียดดังนี้  

 
การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

รายชื่อกรรมการ 
ป 2550 ป 2551 

1. นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร 7/7 4/6 

2. นายชัยวัฒน เครือชะเอม 7/7 6/6 
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การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

รายชื่อกรรมการ 
ป 2550 ป 2551 

3. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร 7/7 6/6 

4. นายพงษระพี เครือชะเอม - 6/6 

5. นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ 7/7 6/6 

6. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท 6/7 6/6 

7. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล 6/7 6/6 

 
5.6 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
ก. คาตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ไดพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะ

เรื่อง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดําเนินงานของ รวมถึงความ

เหมาะสมกับการทําหนาที่และความรับผิดชอบ และไดอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ป 2551 เปนตนไป ในอัตราเทากับคาตอบแทนป 2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• คาตอบแทนรายป กรรมการเปนผูบริหาร 252,000 บาท/คน/ป และ กรรมการอิสระ จํานวน 300,000 บาท/

คน/ป  

• คาเบี้ยประชุม ครั้งละ 35,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม 

ทั้งนี้ รายละเอียดคาตอบแทนไดแสดงไวในหัวขอ 8.1 ตามลําดับ 
 

ข. นโยบายคาตอบแทนของกรรมการบริษัทยอย 

บริษัทยอยของบริษัท ที่บริษัทจัดตั้งขึ้น หรือที่ บริษัท เขารวมลงทุนโดยการถือหุนทางตรง เพื่อใหเปนกลไกในการ

ดําเนินกิจการถานหินหรือกิจการที่เกี่ยวของ และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ตามเงื่อนไขทางธุรกิจตางๆ ถือเปนสถานที่

เก็บรวบรวมทรัพยสินเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑทางกฎหมายหรือเงื่อนไขการลงทุนนั้น  บริษัทยอยตางๆ จะมี

กรรมการบริษัทนอยที่สุด เชน จะมีเพียงกรรมการผูจัดการของบริษัท กับผูบริหารระดับสูงทีรั่บผิดชอบโดยตรง ใน

ความสําเร็จของโครงการลงทุนนั้น ๆ ตามนโยบายและแผนกลยุทธของบริษัท และจะใชระเบียบปฏบิัติงานของบริษทั เปน

หลัก ซึ่งเปนรูปแบบและวธิีการบริหารทรัพยสินเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษทั ดังนั้น กรรมการผูจัดการและผูบริหาร

ระดับสูงที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานแทนบริษัท ในฐานะกรรมการบริษัทยอย จะไมไดรับคาตอบแทนเพิ่ม ยกเวนเบี้ย

ประชุมเทานัน้ เพราะเปนสวนหนึ่งของการปฏิบตัิงาน ซึ่งไดกําหนดไวอยางชัดเจนในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ดวย   
 

ค. คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ 

คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ มีการกําหนดอยางเหมาะสมดวยความชัดเจนและโปรงใส โดยประธาน

กรรมการจะเปนผูพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตามภาระหนาทีค่วามรับ 

ผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท  
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ง. คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง  
กรรมการผูจัดการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดอัตราคาตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือน

ประจําปของผูบริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและผลการดําเนินงานของบริษัท นอกจาก 

นี้ ยังพิจารณาประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวลวงหนาของแตละสายงานดวย 

บริษัท ไดเปดเผยคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงโดยรวมเปนประจําไวใน 56-1 นอกจากนี้ ไดเปดเผยการถือ

หลักทรัพยฯ เพื่อความโปรงใส และเปนการเสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทดวย 
 

5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยไดเขารวมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  และนําความรูที่ไดมาใชประโยชนกับบริษัทฯ ตอไป  
 

5.8 รางวัลตางๆ ที่ไดรับในรอบป 2551 
• IR Excellence Awards จาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

• Best Performance Awards จาก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
10. บุคลากร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีพนักงานทั้งหมด 385 คน โดยเปนพนักงานประจํา

สํานักงาน 104 คน พนักงานที่คลังสินคามีทั้งส้ิน 209 คน และบริษัทยอย 72 คน โดยแบงออกเปนฝายตางๆ ดังนี้ 

ฝาย 31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2551 

1. ฝายบริหาร 8 12 

2. สายการเงินและบัญชี 21 26 

3. สายขายและการตลาด 13 12 

4. สายการผลิต 202 209 

5. สายพัฒนาการลงทุน 2 2 

6. สายบริหารทั่วไป 48 51 

7. ฝายตรวจสอบภายใน 2 1 

8. บจ. ยูเอ็มเอส ไลทเตอร 14 25 

9. บจ. ยูเอ็มเอส ขนสง - 47 

รวม 312 385 

 

 

 

 

 

 



บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส 
 

 48

โดยมีคาตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2550 และป 2551 แยกตามลักษณะคาตอบแทน ดังนี้   

พันบาท 

คาตอบแทน ป 2550  ป 2551 

เงินเดือน 46,100.12 54,358.79 

โบนัส 13,260.69 14,899.29 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและเงิน

ประกันสังคม 

3,471.79 4,065.87 

รวม 62,832.60 73,323.96 

    นอกจากนี้บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา  
 
11. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

เพื่อเปนการเสริมสรางสมรรถนะขององคกรและบคุลากรของบริษทัฯ ใหพรอมสําหรับการขยายการลงทุนทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ บริษทัฯ ไดปรับปรุงระบบและกระบวนการการฝกอบรมพัฒนาพนักงาน โดยนําแนวทางการ

ฝกอบรมและพฒันาแบบมุงเนนสมรรถนะ (Competency - Based Training and Development) มาใชอยางจรงิจัง เพื่อ

เรงรัดการพัฒนาพนักงาน และเพื่อใหการพัฒนาพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ทั้งนีไ้ดมีการจัดฝกอบรมพัฒนา

พนักงานในแนวทางตางๆ โดยการจัดฝกอบรมทั้งภายในและภายนอก บริษัทฯ ไดจัดฝกอบรมภายในใหแกพนักงานทุก

ระดับ รวมถึงระดับผูบริหาร รวมทั้งสงพนักงานไปฝกอบรม สัมมนา กับสถาบันตางๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ใน

หลักสูตรตางๆ ทั้งทางดานเทคนคิและวิชาชีพ ความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี สารสนเทศ 

ภาษาอังกฤษ และการบริหารการจัดการ เปนตน   ตัวอยางเชน การขับเคลื่อน CSR ขององคกร  การจัดทําบัญชีครัวเรือน  

ความรูดานการลงทุน การประเมินผลงานอยางมีประสิทธิภาพ  การสอนงานและการติดตามงานอยางมีประสิทธิภาพ 

Internal Auditor ISO 9001:2008 การดับเพลิงหนีไฟเบื้องตน การปฐมพยาบาลเบื้องตน ความปลอดภัยในการทํางาน  

และอื่นๆ 



บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส 
 

 49

รายการระหวางกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการระหวางบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันในป 2550 และ 2551 ดังนี้ 

 
บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแยงกัน 

ความสัมพันธ ลักษณะ
รายการ 

มูลคารายการป  
2550 (บาท) 

มูลคารายการป 
2551 (บาท) 

ยอดคงคางสุทธ ิณ  
31 ธ.ค. 2551 (บาท) 

บริษัท พ.ีเอ.พี.อินชัว

รันส โบรคเกอรส 

จํากัด  

มีกรรมการรวมกันคือ  

นายไพบูลย เฉลิมทรัพยากร  

คาประกันภัย

สินคา 

932,753 1,882,000 301,495.82 

 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 
บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส โบรคเกอรส จํากัด ดําเนินธุรกิจดานนายหนาประกันภัย โดยในป 2550 และ 

2551 รายการประกันภัยไดแก ประกันภัยรถบรรทุก รถกระบะ และประกันภัยสินคาทางทะเล โดยบริษัทฯไดทํา

การเปรียบเทียบทุนประกันรวม ราคาเบี้ยประกัน และเงื่อนไขความคุมครองกับบริษัทนายหนาประกันภัยรายอื่น 

ซึ่งพบวาบริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส โบรคเกอรส จํากัด ใหเงื่อนไขโดยรวมที่ดีกวาบริษัทนายหนาประกันภัยรายอื่น 

ซึ่งถือวามีความสมเหตุสมผลในการทํารายการดังกลาว 
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีรายไดรวมในป 2550 และ 2551 เทากับ 2,479.94 และ 3,447.53 ลานบาท 

ตามลําดับ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดเทากับรอยละ 39.02 และมีกําไรสุทธิในป  2550 และ 2551 เทากับ 360.95

และ 402.94 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 11.63 โดยอุตสาหกรรมการจําหนายถานหินมีแนวโนมการเติบโตที่

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยหลักสนับสนุนที่สําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ถานหินเปนเชื้อเพลิงที่มีราคาถูก

เมื่อเทียบกับน้ํามันเตาหรือกาซธรรมชาติ สงผลใหลูกคาสวนใหญเริ่มหันมาพิจารณาการใชถานหินมากขึ้น ประการที่

สอง เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่องทําใหอุตสาหกรรมตางๆมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 

บริษัทฯ  ไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการที่บริษัทฯ  มีฐานลูกคาอยูในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ 

เชน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ เปนตน  

 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 
ก. รายได  

บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีรายไดจากการขายถานหินในป 2550 และ 2551 เทากับ 2,438.13 และ 3,411.97 

ลานบาท ตามลําดับ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดสูงถึงรอยละ 39.94 เนื่องจากบริษัทฯ เนนทําการตลาดเชิงรุกโดยใช

นโยบายในการขยายฐานลูกคาไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น โดยอาศัยจุดเดนของถาน

หินในดานราคาของเชื้อเพลิงที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ รวมถึงการที่บริษัทฯ ใชกลยุทธการคัดเลือก

และปรับปรุงคุณภาพถานหินใหเหมาะสมกับหมอไอน้ําของแตละโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ

เผาผลาญเชื้อเพลิงสูงสุด นอกจากนี้ บริษทัฯ ยังขยายตลาดไปยังกลุมอุตสาหกรรมขนาดใหญเชนกัน 

 
ข. ตนทุนขาย  

ตนทุนขายถานหินของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีองคประกอบหลัก คือ คาถานหินและคาระวางเรือ โดยในป 

2550 และ 2551 บริษัทฯ มีตนทุนขายเทากับ 1,687.18 และ 2,358.42 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 69.20 และ 69.12 

ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ สัดสวนของตนทุนขายตอรายไดจากการขายมีปรับเปล่ียนแปลงไมมากนัก เนื่องจาก

บริษัทฯ ไดปรับราคาขายเพิ่มขึ้นเพื่อรักษากําไรขั้นตน 

 
ค. คาใชจายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2550 และ 2551 เทากับ 286.67 และ 401.86

ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.55 และ 11.66 ของรายไดรวม ตามลําดับ สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอ

รายไดรวมไมปรับเปล่ียนมากนัก แสดงถึงการบริหารคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีดอกเบี้ยจายในป 2550 และ 2551 เทากับ 21.84 และ 44.51 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 0.88 และ 1.29 ของรายไดรวม ตามลําดับ โดยดอกเบี้ยจายที่เพิ่มขึ้นมากในป 2551 บริษัทฯ มีการใชวงเงิน

กูระยะสั้นในการนําเขา (T/R) เพิ่มขึ้น  
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ง. กําไร 

ป 2550 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 30.80 และ 30.88 ตามลําดับ  

อัตรากําไรขั้นตนคอนขางคงที่ เนื่องจากบริษัทฯ  ไดปรับราคาเพิ่มขึ้นตามราคาถานหินและคาระวางเรือในตลาดโลกที่

ปรับเพิ่มขึ้น บริษัทฯ  และบรษิัทยอยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 19.57 และ 17.10 ตามลําดับ ลดลง

เนื่องจากสาเหตุหลักคือ คาขนสงเพิ่มขึ้น ตามราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตรากําไรสุทธิ

เทากับรอยละ 14.55 และ 11.69 ลดลงเนื่องจาก บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหาร รวมถึงดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น 

 
จ. อัตราผลตอบแทนของผูถือหุน 

อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนในป 2550 และ 2551 มีคาเทากับรอยละ 63.47 และ 52.91 ตามลําดับ ถือวา

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลตอบแทนของผูถือหุนในระดับที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น  

บริษัทฯ สามารถจายปนผลไดอยางตอเนื่องตามนโยบายที่บริษัทฯ ตั้งไว โดยในป 2550 บริษัทฯ จายเงินปนผล

ในอัตราหุนละ 2.00 บาทตอหุน หรือคิดเปนรอยละ 79.00 ของกําไรสุทธิ สวนป 2551 บริษัทฯ จายเงินปนผลในอัตรา

หุนละ 1.25 บาทตอหุน หรือคิดเปนรอยละ 46.80 ของกําไรสุทธิ 

 

การวิเคราะหฐานะการเงิน 
สินทรัพย 

สินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ ส้ินป  2550 และ 2551 มีมูลคาเทากับ 1,459.82 และ 2,553.45 ลาน

บาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยของบริษัทฯ ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนเปนสวนใหญ โดย ณ ส้ินป 2550 และ 2551 

มีมูลคาเทากับ 966.54 และ 1,591.40 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 66.20 และ 62.32 ของสินทรัพยรวมตามลําดับ 

สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ  มียอดขายเพิ่มขึ้น สงผลใหบริษัทฯ  มีการเก็บถานหินสํารองในการขาย

เพิ่มมากขึ้น 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ ส้ินป 2550 และ 2551 มีมูลคาเทากับ 493.28 และ 952.06 ลานบาท ตามลําดับ โดย

สินทรัพยไมหมุนเวียนหลัก ณ ส้ินป 2551 ไดแก ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ จํานวน 949.72 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมาก

จากการสรางคลังสินคาตําบลสวนสม จังหวัดสมุทรสาคร และการลงทุนซื้อเรือลําเลียง 

 
คุณภาพของสินทรัพย 

ลูกหนี้การคา-สุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีลูกหนี้การคา-สุทธิ ณ ส้ินป 2550 และ 2551 เทากับ 400.12 และ 396.71 ลานบาท 

ตามลําดับ บริษัทฯ  มีการขยายตลาดถานหินในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยมี

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียในป 2550 และ 2551 ประมาณ  43 และ  42 วัน ตามลําดับ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีระยะเวลา

เก็บหนี้เฉล่ียอยูในเกณฑที่กําหนด และมีนโยบายระยะเวลาการชําระคาสินคา 45 วัน  

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินคาคงเหลือ-สุทธิ ณ ส้ินป 2550 และ 2551 เทากับ 415.10 และ 964.24 ลานบาท 

ตามลําดับ บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียในป 2550 และ 2551 ประมาณ 93 และ 105 วัน ตามลําดับ บริษัทฯ มี
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การเก็บถานหินในปริมาณสูงเพื่อใหม่ันใจวา บริษัทฯ สามารถจัดสงถานหินใหกับลูกคาอยางเพียงพอจากการที่บริษัทฯ 

มีจํานวนลูกคาเพิ่มขึ้น  

 
สภาพคลอง 

ในป 2550 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.30 และ 1.00 เทา ตามลําดับ 

และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว 0.73 และ 0.36 เทา ตามลําดับ บริษัทฯ มีสภาพคลองอยูในเกณฑที่ดี  

 
ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน พบวา ณ ส้ินป  2550 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมี

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของของผูถือหุนเทากับ 1.09 และ 2.09 ตามลําดับ อัตราสวนนี้มีคาปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

สาเหตุหลัก คือบริษัทฯ กูยืมหนี้ระยะสั้นเพื่อนําเขาถานหินสําหรับเปนสินคาคงคลัง  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547  ประกอบดวย 

นายพงษศักดิ์ อังสุพันธุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล  กรรมการตรวจสอบ 

นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท  กรรมการตรวจสอบ 
 

เพื่อใหดําเนินการตามขอบเขตหนาที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2551  คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม เปนจํานวน 4 ครั้งและกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชุมครบทุกครั้ง 

โดยไดมีการเชิญผูบริหารที่เกี่ยวของ ผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ สรุปดังนี้ 

• สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาส  และงบการเงินประจําป กอนนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อใหม่ันใจรายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของกันจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามที่ควร 

พรอมทั้งใหขอเสนอแนะและรับทราบแนวทางการแกไขปญหาใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ  

• สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแลว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

วาเพียงพอ  มีประสิทธิผลและหนวยงานตรวจสอบมีความเปนอิสระ พรอมกันนี้ไดพิจารณากําหนดแผนงานการ

ตรวจสอบภายในประจําป 2552 ซึ่งไดจัดลําดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและเนนการปฏิบัติการใหเกิดผลงาน

ที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล  ทั้งนี้ไดมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีระบบการ

ควบคุมภายในที่ดี 

• สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาถูกตองและเหมาะสมแลว 

• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นวามีความสมเหตุสมผลเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแลว 

• เสนอแนะเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเห็นวาบริษัทฯ ไดดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลที่ดี ทั้ง 5 ขอ

ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแนะไว   คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทมีจริยธรรมในการปฎิบัติงาน

ใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดีและระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งมี

ความมุงมั่นในการบริหารงานดวยความระมัดระวังเพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัท 

• พิจารณาคัดเลือกและคาตอบแทนผูสอบบัญชี เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน

แตงตั้ง  นายพิชัย  ดัชณาภิรมย   ผูสอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421  หรือ นางสาว จันทรา วองศรีอุดมพร  

ผูสอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่  4996  หรือ นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 

หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838 แหงบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  

เปนผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชี 2552   
 

 

 

(นายพงษศักดิ์  อังสุพันธุ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ 

 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทุนรวม   งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิส

เซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวน

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ

ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปน

สาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบ

การเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550   ผลการดําเนินงาน

รวม การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน ของ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง 

เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ผลการดําเนินงาน การ

เปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 

(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 

โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงิน ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ 30 ในป 2551 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขาย

เงินตราตางประเทศลวงหนาจากเดิมที่บริษัทเลือกใชวิธีการเปดเผยขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนาที่คงเหลือ ณ วันส้ินป บริษัทไดมีการปรับปรุงงบการเงินยอนหลังตามมาตรฐานการบัญชีแลว 

 

 

 

      (นางสาวจันทรา  วองศรีอุดมพร) 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4996 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 

2009/122/8906 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
สินทรัพย 

 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2551  2550  2551  2550 

 หมายเหตุ   (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพยหมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 180,170,726.25   140,612,101.35    144,735,888.20   124,654,974.65  

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 5 396,711,598.81   400,119,629.84    392,625,308.95   399,389,714.90  

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 25 -  -       2,000,000.00   - 

สินคาคงเหลือ  - สุทธิ 6 964,238,520.46   415,095,004.07   966,158,922.75   415,914,688.58  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7 50,276,297.85   10,716,653.88   56,277,420.06   9,184,096.35  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน  1,591,397,143.37   966,543,389.14   1,561,797,539.96   949,143,474.48  

สินทรัพยไมหมุนเวียน    

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 8 -  -  111,000,000.00   35,000,000.00  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9 949,720,522.85   479,022,924.34   738,823,524.92   448,066,608.30  

สวนปรับปรุงท่ีดินเชาและอาคารชั่วคราว         

บนท่ีดินเชา - สุทธิ 10 1,680,770.33   2,537,476.65      1,680,770.33   2,537,476.65  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น    

สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ 11 2,709,000.00   2,709,000.00   2,709,000.00   2,709,000.00  

อ่ืน ๆ  12 7,945,018.49   9,010,357.87   7,642,194.92   7,371,222.77  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  962,055,311.67   493,279,758.86   861,855,490.17   495,684,307.72  

รวมสินทรัพย  2,553,452,455.04   1,459,823,148.00   2,423,653,030.13   1,444,827,782.20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

งบดุล (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2551  2550  2551  2550 

 หมายเหตุ   (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 

หน้ีสินหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน 13 1,384,412,861.32   539,630,697.00   1,384,412,673.89   539,630,697.00  

เจาหนี้การคา  23,887,857.30   13,731,872.26   2,824,747.14   885,308.82  

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหนึ่งป 16 12,082,000.00   5,940,000.00   1,302,000.00   5,940,000.00  

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป 17 6,520,165.10   5,471,493.37   1,923,604.80   1,202,148.93  

หน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป 18 4,762,203.93   208,283.22   801,095.58   208,283.22  

คาใชจายคางจาย  44,687,697.91   42,484,621.46          57,271,112.70          50,492,957.96  

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  66,750,546.51   58,669,056.80          66,750,546.51          58,669,056.80  

เงินคาหุนรับลวงหนา 22 8,621,299.99   42,738,850.00   8,621,299.99   42,738,850.00  

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  44,752,175.90   33,598,341.37   44,670,715.78   34,265,190.03  

รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,596,476,807.96   742,473,215.48   1,568,577,796.39   734,032,492.76  

หน้ีสินไมหมุนเวียน         

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 16 104,220,000.00   1,302,000.00   -  1,302,000.00  

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 17 13,572,637.22   17,153,852.31   4,180,875.77   3,614,143.12  

หน้ีสินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 18 14,127,715.52   409,278.93   1,797,391.36   409,278.93  

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  131,920,352.74   18,865,131.24   5,978,267.13   5,325,422.05  

รวมหนี้สิน  1,728,397,160.70   761,338,346.72   1,574,556,063.52   739,357,914.81  

        

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

งบดุล (ตอ) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ) 

 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2551  2550  2551  2550 

 หมายเหตุ   (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 

สวนของผูถือหุน         

ทุนเรือนหุน 19        

ทุนจดทะเบียน         

หุนสามัญ 210,000,000 หุน มูลคาหุน

ละ 0.50 บาท  105,000,000.00   105,000,000.00  105,000,000.00   105,000,000.00 

ทุนท่ีออกจําหนายและเรียกชําระแลว         

หุนสามัญ 150,837,851 หุน มูลคาหุน

ละ 0.50  บาท         75,418,925.50            75,418,925.50    

หุนสามัญ 140,000,000 หุน มูลคาหุน

ละ 0.50  บาท          70,000,000.00           70,000,000.00  

สวนเกินทุน         

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  220,607,475.53   134,230,000.00  220,607,475.53   134,230,000.00 

กําไรสะสม         

จัดสรรแลว         

สํารองตามกฎหมาย 20, 21 7,251,405.00   7,000,000.00  7,251,405.00   7,000,000.00 

ยังไมไดจัดสรร  521,777,488.31   487,254,801.28  545,819,160.58   494,239,867.39 

รวมสวนของผูถือหุน  825,055,294.34   698,484,801.28  849,096,966.61   705,469,867.39 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  2,553,452,455.04   1,459,823,148.00  2,423,653,030.13   1,444,827,782.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2551  2550  2551  2550 

 หมายเหตุ   (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 

รายได         

รายไดจากการขาย  3,411,966,488.34  2,438,128,810.17  3,411,966,488.34  2,438,128,810.17  

รายไดจากการใหบริการ  12,670,250.80  30,604,327.57  - - 

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร  - 796,390.38  15,138,060.03  939,172.51  

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  1,288,824.64  - 1,288,824.64  - 

รายไดอ่ืน   21,600,654.99  10,414,718.26  22,251,731.76  8,013,758.64  

รวมรายได  3,447,526,218.77  2,479,944,246.38  3,450,645,104.77  2,447,081,741.32 

คาใชจาย         

ตนทุนขาย  2,358,416,135.18   1,687,182,066.74   2,367,199,416.57   1,687,182,066.74  

ตนทุนคาบริการ  11,271,613.14   27,859,849.99   -  - 

ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร          221,291.92   -  -  - 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  -      1,032,313.32   -      1,032,313.32  

ขาดทุนจากการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ     92,272,400.94   -     92,272,400.94   - 

คาใชจายในการขายและการบริหาร   401,864,861.26   286,668,963.19    393,234,027.31   275,905,754.76  

รวมคาใชจาย  2,864,046,302.44   2,002,743,193.24   2,852,705,844.82   1,964,120,134.82  

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได   583,479,916.33   477,201,053.14   597,939,259.95   482,961,606.50  

ดอกเบี้ยจาย     44,512,098.85     21,838,879.63   42,704,713.91   21,676,487.70  

ภาษีเงินได   136,030,449.45     94,411,035.63   135,240,571.85   93,490,957.81  

กําไรสุทธิ   402,937,368.03   360,951,137.88   419,993,974.19   367,794,160.99  

การแบงกําไร      

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ   402,937,368.03   360,951,137.88    419,993,974.19   367,794,160.99  

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  -  -  -  - 

   402,937,368.03   360,951,137.88   419,993,974.19   367,794,160.99  

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 23        

กําไรสุทธิ         

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  2.72  2.58   2.83   2.63  

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  -  -  -  - 

    2.72                    2.58                      2.83                    2.63  

กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน) 23        

กําไรสุทธิ  2.14  -  2.23   - 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
  งบการเงินรวม (บาท) 

  สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ   

          กําไรสะสม    

        

 หมายเหตุ 

ทุนเรือนหุนท่ี

ออกและชําระ

แลว  

สวนเกินมูลคา

หุนสามัญ 
 

จัดสรรแลว 

สํารองตาม

กฎหมาย 
 ยังไมไดจัดสรร  

รวม 
 

สวนของ 

ผูถือหุน 

สวนนอย  

รวม 

(ปรับปรุงใหม) 

ยอดคงเหลือตนป               

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 70,000,000.00   134,230,000.00   7,000,000.00   227,952,188.30   439,182,188.30   -  439,182,188.30  

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย    

การบัญชีสุทธิจากภาษี 31 -  -  -  3,351,475.10   3,351,475.10   -  3,351,475.10  

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง  70,000,000.00   134,230,000.00   7,000,000.00   231,303,663.40   442,533,663.40   -  442,533,663.40  

กําไรสุทธิสําหรับป  -  -  -  360,951,137.88   360,951,137.88   -  360,951,137.88  

เงินปนผล 21 -  -  -  (105,000,000.00)  (105,000,000.00)  -  (105,000,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายป    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 70,000,000.00   134,230,000.00    7,000,000.00    487,254,801.28    698,484,801.28   -   698,484,801.28  

               

ยอดคงเหลือตนป               

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 70,000,000.00   134,230,000.00   7,000,000.00    487,254,801.28   698,484,801.28   -    698,484,801.28  

เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพ              

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  5,418,925.50   -  -  -  5,418,925.50   -  5,418,925.50  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  -  86,377,475.53   -  -  86,377,475.53   -  86,377,475.53  

กําไรสุทธิสําหรับป  -  -  -  402,937,368.03   
402,937,368.0

3  
 -  402,937,368.03  

สํารองตามกฎหมาย 20 -  -  251,405.00   (251,405.00)  -  -  - 

เงินปนผล                      21 -  -  -  (368,163,276.00)  (368,163,276.00)  -  (368,163,276.00) 

ยอดคงเหลือปลายป               

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 75,418,925.50   220,607,475.53   7,251,405.00   521,777,488.31   825,055,294.34   -  825,055,294.34  
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ   

          กําไรสะสม    

        

 หมายเหตุ 

ทุนเรือนหุนท่ี

ออกและชําระ

แลว  

สวนเกินมูลคา

หุนสามัญ 
 

จัดสรรแลว 

สํารองตาม

กฎหมาย 
 ยังไมไดจัดสรร  

รวม 
 

สวนของ 

ผูถือหุน 

สวนนอย  

รวม 

(ปรับปรุงใหม) 

ยอดคงเหลือตนงวด               

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 70,000,000.00   134,230,000.00   7,000,000.00   228,094,231.30   439,324,231.30   -  439,324,231.30  

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย    

การบัญชีสุทธิจากภาษี 31 -  -  -  3,351,475.10   3,351,475.10   -  3,351,475.10  

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง  70,000,000.00   134,230,000.00   7,000,000.00   231,445,706.40   442,675,706.40   -  442,675,706.40  

กําไรสุทธิสําหรับงวด  -  -  -  367,794,160.99   367,794,160.99   -  367,794,160.99  

เงินปนผล 21 -  -  -  (105,000,000.00)  (105,000,000.00)  -  (105,000,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายงวด    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 70,000,000.00   134,230,000.00    7,000,000.00    494,239,867.39    705,469,867.39   -    705,469,867.39  

               

ยอดคงเหลือตนงวด               

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 70,000,000.00   134,230,000.00   7,000,000.00    439,239,867.39   705,469,867.39   -    705,469,867.39  

เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพ              

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  5,418,925.50   -  -  -  5,418,925.50   -  5,418,925.50  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  -  86,377,475.53   -  -  86,377,475.53   -  86,377,475.53  

กําไรสุทธิสําหรับงวด  -  -  -  419,993,974.19   419,993,974.19   -  419,993,974.19  

สํารองตามกฎหมาย 20 -  -  251,405.00   (251,405.00)  -  -  - 

เงินปนผล                      21 -  -  -  (368,163,276.00)  (368,163,276.00)  -  (368,163,276.00) 

ยอดคงเหลือปลายงวด               

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 75,418,925.50   220,607,475.53   7,251,405.00   545,819,160.58   849,096,966.61   -  849,096,966.61  
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

   (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน        

กําไรสุทธิ 402,937,368.03  360,951,137.88  419,993,974.19  367,794,160.99 

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)     

จากกิจกรรมดําเนินงาน     

คาเสื่อมราคา 42,218,049.00  17,508,403.79  30,666,776.65  16,591,073.50 

หน้ีสงสัยจะสูญ  33,927,483.78  7,894,516.43  29,944,434.64  1,559,822.39 

ขาดทุนจากสินคาสูญหายทางกายภาพ 740,895.46  -  740,895.46  - 

คาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 92,272,400.94  -  92,272,400.94  - 

สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 929,777.98  561,475.74  871,682.70  560,116.84 

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 221,291.92  (796,390.38)  (15,138,060.03)  (939,172.51) 

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (1,763,992.19)  1,854,663.74  (1,763,992.19)  1,854,663.74 

รายไดดอกเบี้ยรับ (1,979,855.65)  (878,036.17)  (3,072,834.50)  (784,205.61) 

คาใชจายดอกเบี้ยจาย 44,512,098.85  21,838,879.63  42,704,713.91  21,676,487.70 

คาใชจายภาษีเงินได 136,435,200.05  94,411,035.63  135,240,571.85  93,490,957.81 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย     

และหนี้สินดําเนินงาน 750,450,718.17  503,345,686.29  732,460,563.62  501,803,904.85 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง     

ลูกหนี้การคา 1,785,714.69  (221,550,461.79)  5,142,089.61  (220,820,546.85) 

สินคาคงเหลือ (642,156,812.79)  39,433,072.99  (643,257,530.57)  38,613,388.48 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (72,536,998.77)  (8,290,159.35)  (75,413,228.90)  (310,864.78) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  3,074,681.40  (1,908,383.67)  1,600,187.40  (427,889.67) 

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)     

เจาหนี้การคา 10,156,621.93  13,731,872.26  1,940,075.21  885,308.82 

คาใชจายคางจาย (3,496,863.72)  16,672,550.88  1,078,214.57  24,710,887.38 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 11,153,834.53  21,531,289.57  9,733,338.39  22,740,941.32 

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 58,430,895.44  362,965,467.18  33,283,709.33  367,195,129.55 

รับดอกเบี้ยรับ 1,979,855.65  878,036.17  3,070,621.39  784,205.61 

จายภาษีเงินได (128,353,710.34)  (58,380,871.15)  (127,159,082.14)  (58,003,596.42) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (67,942,959.25)  305,462,632.20  (90,804,751.42)  309,975,738.74 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 

งบกระแสเงินสด (ตอ) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

   (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        

เงินสดจายคาหุนในบริษัทยอย -  -  (76,000,000.00)  (30,000,000.00) 

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย -  -  (112,500,000.00)  - 

เงินรับจากเงินใหกูยืมบริษัทยอย -  -  110,500,000.00  - 

เงินสดจายคาเชาท่ีดินลวงหนา -  (1,800,000.00)  -  (1,800,000.00) 

เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร (488,716,221.19)  (318,128,239.04)  (319,703,143.41)  (304,511,810.58) 

เงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 84,669.82  2,449,161.68  19,617,380.07  2,449,161.68  

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (2,939,120.00)  (240,000.00)  (2,742,842.25)  (80,000.00) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (491,570,671.37)  (317,719,077.36)  (380,828,605.59)  (333,942,648.90) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน    

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 847,217,706.98  193,805,821.24  847,217,519.55  193,805,821.24 

จายชําระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ -  (11,880,208.60)  -  (11,880,208.60) 

เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 119,543,000.00  14,852,000.00  4,543,000.00  14,852,000.00  

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (10,483,000.00)  (7,610,000.00)  (10,483,000.00)  (7,610,000.00) 

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (5,772,625.10)  (2,029,321.61)  (1,471,975.06)  (1,438,375.24) 

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ (2,136,242.70)  (230,114.48)  (602,075.21)  (230,114.48) 

จายเงินสดปนผลหุนสามัญ (368,163,276.00)  (105,000,000.00)  (368,163,276.00)  (105,000,000.00) 

เงินรับลวงหนาเพื่อการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 8,621,299.99  42,738,850.00  8,621,299.99  42,738,850.00  

เงินรับจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 49,057,551.03  -  49,057,551.03  - 

จายชําระดอกเบี้ยจาย (38,812,158.68)  (22,385,269.68)  (37,004,773.74)  (22,222,877.75) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 599,072,255.52  102,261,756.87  491,714,270.56  103,015,095.17  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 39,558,624.90  90,005,311.71  20,080,913.55  79,048,185.01  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 140,612,101.35  50,606,789.64  124,654,974.65  45,606,789.64  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 180,170,726.25  140,612,101.35  144,735,888.20  124,654,974.65  

 

ขอมูลงบกระแสเงินสดเพิ่มเติม 

1. ในระหวางงวดป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีการซ้ือทรัพยสิน โดยการกอหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะบริษัทเปนจํานวนเงิน 3,240,081.67 บาท และ 2,760,163.58 บาท และหนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะบริษัทเปนจํานวนเงิน 20,408,600 บาท และ 2,583,000 บาท ตามลําดับ 

2. ในระหวางงวดป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีการซ้ือทรัพยสิน โดยการกอหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะบริษัทเปนจํานวนเงิน 5,200,000 บาท 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
1. ขอมูลทั่วไป 

 (ก)  ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท 

  บริษัทไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2537 

  จากการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2547 และครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2547 

 และ วันที่ 30 มกราคม 2547 ตามลําดับ ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพบริษัทเปนบริษัท

 มหาชนจํากัด บริษัทจดทะเบียนเรื่องขางตนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547 

  บริษัทมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้ 

สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขที่ 36/83 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนน

สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

สํานักงานสาขา ตั้งอยูเลขที่ 20 หมูที่ 2 ตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

74000 ประเทศไทย 

(ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก 

        บริษัทประกอบธุรกิจหลักเปนผูนําเขาเพื่อการจําหนายถานหินเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงภายในโรงงาน

อุตสาหกรรมภายในประเทศ 

 บริษัทยอยของบริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทไดแก ผูผลิตและจําหนายถาน

หินฝุนอัดกอน ขนสงทางบกและทางน้ําและบริการทาเทียบเรือ 

(ค) จํานวนพนักงาน 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานจํานวน 385 คน และ 312 คน 

ตามลําดับ  

(ง) ขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจาย 

   รายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจายสําหรับแตละปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

และ 2550 มีดังนี้ 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 

 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 

คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 43,147,826.98  18,069,879.53  31,538,459.35  17,151,190.34 

คาใชจายพนักงาน 100,394,707.20  78,741,692.88  89,278,255.52  76,152,771.91 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 1,288,824.64  (1,032,313.32)  1,288,824.64  (1,032,313.32) 

คาตอบแทนกรรมการ 2,612,000.00  2,544,000.00  2,496,000.00  2,496,000.00 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 2.1 เกณฑในการเสนองบการเงิน 
  2.1.1   งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนด

และใหจัดทําขึ้นตามแบบงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจํากัดที่กําหนดไวในประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2544 ซึ่งอยูภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ.2547 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นใน
นโยบายการบัญชี 

 
  2.1.2 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ประกาศใช 

 2.1.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550  ฉบับที่ 38/2550 และฉบับ
ที่ 62/2550 เรื่องมาตรฐานการบัญชี ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยใหใชมาตรฐานการ
บัญชีฉบับปรับปรุงใหมป  2550   ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไปซึ่งใหถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่      1 มกราคม 2551  เปนตน
ไป 

  ฉบับที่  25  งบกระแสเงินสด 
  ฉบับที่  29  สัญญาเชา  
  ฉบับที่  31 สินคาคงเหลอื  
  ฉบับที่  33  ตนทุนการกูยืม 
  ฉบับที่  35  การนําเสนองบการเงิน 
  ฉบับที่  39  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
  ฉบับที่  41  งบการเงินระหวางกาล 
  ฉบับที่  43  การรวมธุรกิจ 
  ฉบับที่  49  สัญญากอสราง 
  ฉบับที่  51  สินทรัพยไมมีตัวตน (มาตรฐานออกใหม) 
 

    มาตรฐานการบัญชีฉบับขางตน ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินและจัดกลุมตาม
สาระสําคัญของผลกระทบไดดังนี้ 

  ผลกระทบตองบการเงินอยางไมเปนสาระสําคัญ ไดแก มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 ฉบับ
ที่ 33 ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 39 ฉบับที่ 41 ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 31 และฉบับที่ 51 โดยฝายบริหารได ฝาย
บริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว  

  ไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัท ไดแก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 และฉบับที่ 43 
เนื่องจากไมเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทแตอยางใด 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
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 2.1.2.2 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 86/2551 เรื่องมาตรฐานการบัญชี 

ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมป 2550   

ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไปซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552   เปนตนไป 

  ฉบับที่  36   การดอยคาของสินทรัพย 

  ฉบับที่  54   สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

  มาตรฐานการบัญชีฉบับขางตน ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการ

บัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐาน

การบัญชีฉบับดังกลาว 

 

 2.2 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมและการดําเนินงาน 

  2.2.1 งบการเงินรวมนี้ไดรวมบัญชีตางๆ ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ยอยที่บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ถือหุนทั้งทางตรงและทางออม ดังตอไปนี้ 

 
 ทุนจดทะเบียนแลว (ลานบาท)  อัตรารอยละของการถือหุน 

ทั้งทางตรงและทางออม 

 ลักษณะธุรกิจ 

 2551  2550  2551  2550    

บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด 20  20  100.00  100.00  ผลิตและจําหนายถานหินอัดกอน 

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด 70  20  100.00  100.00  บริการขนสงทางน้ํา 

บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด 18  10  100.00  100.00  บริการขนสงทางบก 

บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด 18  -  100.00  -  บริการทาเทียบเรือ 

 
  2.2.2 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซื้อ สําหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 

  2.2.3 รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญกับบริษัทยอยที่รวมในงบการเงินรวมไดหักกลบลบกันแลว 

  2.2.4 งบการเงินรวมจัดทําขึ้น โดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือ

เหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึงกัน 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดจายเงินคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัท ยูเอ็ม

เอส โคลบริคเครท จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส   ไลทเตอร จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด และบริษัท 

ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด เปนเงิน 5 ลานบาท 70 ลานบาท 18 ลานบาท และ 18 ลานบาท 

ตามลําดับ  
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

    บริษัทรับรูรายไดจากการขายเมื่อมีการสงมอบสินคาใหลูกคาแลวโดยบันทึกมูลคาใบแจงหนี้ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและหลังหักสวนลดแลว 

  บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการใหบริการขนสงเมื่อใหบริการแกลูกคาเรียบรอยแลวและตาม

เกณฑคงคาง 

 บริษัทและบริษัทยอยบันทึกรายไดอื่นและคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

    

3.2 หนี้สงสัยจะสูญ 

    บริษัทและบริษัทยอยตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนเงินเทากับผลขาดทุนโดยประมาณ ที่อาจ

เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ผลขาดทุนโดยประมาณนี้กําหนดขึ้นจากการพิจารณาฐานะของ

ลูกหนี้ในปจจุบนั 

 

 3.3   สินคาคงเหลือ 

  สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของ

สินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย 

  บริษัทมีการพิจารณาตั้งคาเผื่อสินคาสูญหายทางกายภาพตามผลการตรวจนับไดจริง 

 
 3.4  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคาและการตัดบัญชี 

 ที่ดินแสดงในราคาทุน 
 อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม ยกเวนเรือลําเลียง แสดงในราคา
ทุนหลังหักมูลคาซากและคาเสื่อมราคาสะสม 
 คาเสื่อมราคาและการตัดบัญชีคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ   
สินทรัพยดังตอไปนี้ 

    ที่ดิน   ไมมีการคิดคาเสื่อมราคา 
                 คาปรับปรุงที่ดินเชา ตามอายุสัญญาเชาที่ดิน 3 ป และ 10 ป 
    อาคารชั่วคราว  ตามอายุสัญญาเชาที่ดิน 3 ป 
    อุปกรณ   5  ป 
    ยานพาหนะ  5  ป 
    เรือลําเลียง  5-10  ป 
    เครื่องใชสํานักงาน  5  ป 
    อุปกรณคอมพิวเตอร 5  ป 
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 3.5 การบันทึกตนทุนการกูยืมเปนตนทุนของสินทรัพย 

   บริษัทและบริษัทยอยบันทึกตนทุนการกูยืมที่เกิดจากเงินกูยืมเพื่อใชในการกอสรางเรือลําเลียงเปน

ตนทุนของสินทรัพย บริษัทและบริษัทยอยจะหยุดบันทึกตนทุนการกูยืมเปนตนทุนของสินทรัพยเมื่อการ

กอสรางแลวเสร็จ 

 

 3.6 เงินลงทุน 

    เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยแสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ในงบการเงิน

เฉพาะบริษัท 

   บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน 

 

 3.7 สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน 

   สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน ตีราคาในราคาทุนหักดวยคาเผื่อดอยคาของสินทรัพยโดยบริษัทตี

ราคาของที่ดินที่ไมใชดําเนินงานจากผูเชี่ยวชาญภายนอก และบริษัทมีนโยบายตีราคาสินทรัพยที่ไมไดใช

ดําเนินงานใหมทุก 3-5 ป 

 

 3.8 ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี 

   บริษัทและบริษัทยอยตัดบัญชีดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชโีดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

 

 3.9 สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 

   สินทรัพยที่ไมมีตัวตนแสดงตามราคาทุนหลังหักคาตัดจายสะสม คาตัดจายคํานวณจากราคาทุน

ของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้ 

   คาสิทธิ์ในการใชโปรแกรม   5   ป 

 

3.10 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

    รายการที่เปนเงินตราตางประเทศไดบันทึกไวเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด

รายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุลไดบันทึกไวเปนเงิน

บาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาไดบันทึกเปนรายไดหรือ

คาใชจายในงวดปจจุบัน 

   ในกรณีบริษัทมีขอผูกพันตามสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปนภาระเงินบาทเพื่อลด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทรับรูโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน

ลวงหนาตามสัญญา สําหรับสวนเกินหรือสวนลดจากการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาจะรับรูเปนรายได

หรือคาใชจายตามวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา 
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   หนี้สินตามขอผูกพันในสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดซึ่งเปนจํานวน

เงินตราตางประเทศที ่จะไดรับจากธนาคาร ณ วันที ่กําหนดจะปรับมูลคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใชเปนอัตราอางอิง ผลตางจากการปรับมูลคารับรูเปน
รายไดหรือคาใชจายทั้งจํานวน 

   สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาที่คงเหลืออยู ณ วันสิ้นงวดจะแสดงหักกลบกันไวเปน
บัญชีลูกหนี้หรือเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 
 3.11 บุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวของกัน 

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดย
บริษัทไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทํา
หนาที่ถือหุน บริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมี
อิทธิพลอยางมีนัยสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น 

  ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัท
คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
 

 3.12 การใชประมาณการทางการบัญชี 
   ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและ

ตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ
รายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว การประมาณการและขอสมมติฐานดังกลาวจะมีการ
ทบทวนอยางสม่ําเสมอ 

  
 3.13 สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาทรัพยสินที่ไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเปนเจาของในทรัพยสินใหกับ
บริษัท และบริษัทมีความตั้งใจที่จะใชสิทธิในการซื้อทรัพยสินเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดของสัญญาเชาถูก
บันทึกเปนสัญญาเชาการเงิน  

ณ วันเริ่มตนสัญญาเชาทางการเงิน ตนทุนของทรัพยสินถูกบันทึกไวพรอมกับภาระผูกพัน 
สําหรับการจายคาเชาในอนาคตโดยไมรวมจํานวนดอกเบี้ย คาใชจายทางการเงินบันทึกเปนคาใชจาย 
ในงวดปปจจุบันตามสัดสวนของยอดคงเหลือ 

 ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี ตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตามอายุของสญัญาการเงิน 
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 3.14 สัญญาเชาดําเนินงาน 

  สัญญาเชาทรัพยสินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแกเจาของทรัพยสินยังเปนของผูใหเชาจะถูก

จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน โดยบริษัทจะบันทึกการจายชําระคาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานเปน

คาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลาของการเชา 
 
 3.15 เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งมี
 อายุครบกําหนดไมเกิน 3 เดือน โดยไมรวมรายการเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 
 

 3.16  ภาษีเงินได 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณขึ้นจากกําไรสุทธิสําหรับปปรับปรุงดวยรายการที่กําหนดภายใต

ประมวลรัษฎากร ไมใหหรือใหถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษีเงินได ในอัตรารอยละ 20 ตั้งแตป 2548 
ถึงป 2552 (5 ป) 

 
 3.17  เครื่องมือทางการเงิน 

 บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสาร
อนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 
 3.18  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 โดยบริษัทและบริษัทยอยจะจายสมทบในอัตรารอยละที่
กําหนดของเงินเดือนในแตละเดือนในอัตราเดียวกันกับเงินสะสมของพนักงาน พนักงานจะไดรับการจายคืน
เงินสะสมและเงินสมทบเมื่อส้ินสุดการเปนสมาชิกภาพตามระเบียบขอบังคับของกองทนุฯ 
 

 3.19  กําไรตอหุน 
   กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวง

น้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกจําหนายอยูในระหวางป 
 
 3.20  การดอยคาของสินทรัพย 
   บริษัทและบริษัทยอยสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาราคาตามบัญชีของสินทรัพย

มีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา โดยฝายบริหารจะเปนผูคํานวณมูลคาจากการใชโดยวิธีการประมาณการบน
สมมติฐานที่กําหนดขึ้น 
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   ในกรณีราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทและบริษัทยอยจะรับรู

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนและจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา

ของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาการลดมูลคาดังกลาวไมมีอยูอีกแลวหรือมีอยูแตเปนทศิทางลดนอยลง 

 

4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2551  2550  2551  2550 

เงินสดในมือ  141,029.66  249,598.79 68,991.16  216,498.79 

เงินฝากสถาบันการเงิน  - บัญชีกระแสรายวัน 6,058,686.98  51,158,565.89  14,114,097.24 51,394,246.01 

 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย 173,971,009.61  89,203,936.67  130,552,799.80  73,044,229.85 

  180,170,726.25  140,612,101.35  144,735,888.20  124,654,974.65 

 

5. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 

  ลูกหนี้การคา - สุทธิ ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา 12,370,214.27  17,015,383.10  12,370,214.27  17,015,383.10 
ลูกหนี้การคา 387,496,646.15  384,664,069.13  383,410,356.29  383,934,154.19 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,155,261.61)  (1,559,822.39)  (3,155,261.61)  (1,559,822.39) 
สุทธิ 396,711,598.81  400,119,629.84  392,625,308.95  399,389,714.90 

 
  ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
  2551  2550 

  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน 

ไมเกิน 3 เดือน  164  385,028,532.91  150  382,547,944.85 
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน  2  273,527.68  1  1,896,978.65 
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน  -  -  1  219,145.63 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  3  2,194,585.56  -  - 
    387,496,646.15    384,664,069.13 
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 บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2551  2550 

  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน 

ไมเกิน 3 เดือน  156  381,019,782.41  145  381,818,029.91 
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน  1  195,988.32  1  1,896,978.65 
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน  -  -  1  219,145.63 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  3  2,194,585.56  -  - 
    383,410,356.29    383,934,154.19 

 
6. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 สินคาคงเหลือ - สุทธิ ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 
ถานหิน 1,056,510,921.40  415,095,004.07  1,058,431,323.69  415,914,688.58 
หัก  คาเผื่อสินคาสูญหายทางกายภาพ -  -  -  - 
 คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา (92,272,400.94)  -  (92,272,400.94)  - 
รวม 964,238,520.46  415,095,004.07  966,158,922.75  415,914,688.58 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551 บริษัทมีผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาในสินคาคงเหลือ จํานวน 

92,272,400.94 บาท เนื่องจากปจจัยราคาตลาดที่ลดต่ําลง 

 บริษัทมีการตรวจนับถานหิน ณ วันส้ินปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 และบันทึกปรับยอดทาง

บัญชีใหเทากับยอดตรวจนับจริง จึงไมมีการตั้งคาเผื่อสินคาสูญหายทางกายภาพเกิดขึ้น 

 
7. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 23,550,475.10  -  22,950,501.99  - 
วัสดุสิ้นเปลือง 3,850,224.60  3,553,564.01  3,277,331.25  3,516,684.02 
รายไดคางรับ 14,661,259.94  1,243,044.57  14,661,259.94  1,243,044.57 
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตรา        
 ตางประเทศลวงหนา -  240,248.62  -  240,248.62 
ลูกหนี้อื่น (ดูหมายเหตุขอ 28) 30,355,167.44  6,334,694.04  26,372,118.30  - 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (30,355,167.44)  (6,334,694.04)  (26,372,118.30)  - 
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ -  -  -  - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 8,214,338.21  5,679,796.68  15,388,326.88  4,184,119.14 
รวม 50,276,297.85  10,716,653.88  56,277,420.06  9,184,096.35 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

  เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน ประกอบดวย 
      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ถือหุนรอยละ (%)  (พันบาท) 

       ทุนชําระแลว  จํานวนเงิน - ราคาทุน  จํานวนเงิน-วิธีสวนไดเสีย 

 ประเภท  ลักษณะ                 

 ของธุรกิจ  ความสัมพันธ  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

บริษัทยอย                    

บริษัท ยูเอ็มเอส ผลิตและจําหนายถาน  ถือหุนของบริษัท  100  100  5,000  5,000  5,000  5,000  4,878  4,857 

 โคลบริคเคท จํากัด อัดกอน                   

บริษัท ยูเอ็มเอส เชาหรือใหเชา  ถือหุนของบริษัท  100  100  70,000  20,000  70,000  20,000  70,176  14,990 

 ไลทเตอร จํากัด เรือขนถายสินคา                   

บริษัท ยูเอ็มเอส เชาหรือใหเชา  ถือหุนของบริษัท  100  100  18,000  10,000  18,000  10,000  11,408  8,340 

 ขนสง จํากัด ยานพาหนะ                   

บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต บริการทาเทียบเรือ  ถือหุนของบริษัท  100  -  18,000  -  18,000  -  17,886  - 

 เซอรวิสเซส จํากัด                    

             111,000  35,000  104,348  28,187 

 
  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

มูลคาจํานวน 20 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุน

ในบริษัทยอยนี้เปนเงิน 5 ลานบาท 

  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 7 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคา

จํานวน 70 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยนี้

เปนเงิน 70 ลานบาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด  เปนหุนสามัญ

จํานวน 2 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคาจํานวน 20 ลานบาท บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการ

ลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่งนี้เปนเงิน 20 ลานบาท  

  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 1.8 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคา

จํานวน 18 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยนี้

เปนเงิน 18 ลานบาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 

1 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคาจํานวน 10 ลานบาท บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนใน

บริษัทยอยแหงหนึ่งนี้เปนเงิน 10 ลานบาท 

  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 1.8 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 

บาท มูลคาจํานวน 18 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนใน

บริษัทยอยนี้เปนเงิน 18 ลานบาท 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 
 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนที่เพิ่มขึ้น  จํานวนที่ลดลง  ณ  31 ธ.ค. 51 
ราคาทุน        
ที่ดิน  261,509,250.87  36,609,208.25  -  298,118,459.12 
ที่ดินของอาคารชุด 832,464.86  -  -  832,464.86 
สวนปรับปรุงพื้นที่ -  10,384,540.33  -  10,384,540.33 
อาคารชุด 1,323,535.14  -  -  1,323,535.14 
อาคารสํานักงานคลังสินคา 220,000.00  14,461,670.73  -  14,681,670.73 
คลังสินคาและทาเทียบเรือ -  218,202,973.26  -  218,202,973.26 
ยานพาหนะ 66,334,399.61  14,239,151.43  (614,018.70)  79,959,532.34 
เครื่องจักร 16,855,489.74  125,883,034.60  -  142,738,524.34 
อุปกรณ 50,165,206.53  46,404,303.20  (180,745.41)  96,388,764.32 
เรือลําเลียง 4,273,431.17  115,895,535.39  -  120,168,966.56 
คลังสินคาและทาเทียบเรือระหวางกอสราง 81,033,246.41  151,246,885.32  (232,119,797.26)  160,334.47 
เครื่องจักรระหวางติดตั้ง 48,625,815.51  79,217,219.09  (127,843,034.60)  - 
อุปกรณระหวางติดตั้ง 1,590,453.06  22,128,258.30  (23,718,711.36)  - 
เรือลําเลียงระหวางตอ 2,721,754.72  88,738,886.05  (28,408,979.80)  63,051,660.97 
สวนปรับปรุงพื้นที่ระหวางกอสราง -  10,053,801.33  (10,053,801.33)  - 
ยานพาหนะระหวางติดตั้งอุปกรณ -  2,379,310.00  (1,659,100.00)  720,210.00 
    รวม 535,485,047.62  935,844,777.28  (424,598,188.46)  1,046,731,636.44 
คาเสื่อมราคาสะสม      
สวนปรับปรุงพื้นที่ -  (91,151.35)  -  (91,151.35) 
อาคารชุด (187,833.23)  (66,358.10)  -  (254,191.33) 
อาคารสํานักงานคลังสินคา (57,501.33)  (779,744.94)  -  (837,246.27) 
คลังสินคาและทาเทียบเรือ -  (4,466,386.98)  -  (4,466,386.98) 
ยานพาหนะ (28,837,726.09)  (10,852,147.33)  332,942.34  (39,356,931.08) 
เครื่องจักร (6,108,244.60)  (7,074,111.53)  -  (13,182,356.13) 
อุปกรณ (20,896,101.80)  (12,780,247.43)  155,860.03  (33,520,489.20) 
เรือลําเลียง (374,716.23)  (4,927,645.02)  -  (5,302,361.25) 
    รวม (56,462,123.28)  (41,037,792.68)  488,802.37  (97,011,113.59) 
สุทธิ 479,022,924.34      949,720,522.85 

 
  บริษัทยอยแหงหนึ่งบันทึกดอกเบี้ยจายเปนตนทุนของเรือลําเลียงสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

จํานวน 2,946,178.07 บาท 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 

 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนที่เพิ่มขึ้น  จํานวนที่ลดลง  ณ  31 ธ.ค. 51 

ราคาทุน        

ที่ดิน  261,509,250.87  36,609,208.25  -  298,118,459.12 

ที่ดินของอาคารชุด 832,464.86  -  -  832,464.86 

สวนปรับปรุงพื้นที่ -  10,384,540.33  -  10,384,540.33 

อาคารชุด 1,323,535.14  -  -  1,323,535.14 

อาคารสํานักงานคลังสินคา 220,000.00  14,301,670.73  -  14,521,670.73 

คลังสินคาและทาเทียบเรือ -  218,202,973.26  -  218,202,973.26 

ยานพาหนะ 43,060,504.69  6,592,561.68  (32,426,971.97)  17,226,094.40 

เครื่องจักร 16,855,489.74  125,883,034.60  -  142,738,524.34 

อุปกรณ 48,624,841.01  43,934,083.12  (180,745.41)  92,378,178.72 

คลังสินคาและทาเทียบเรือระหวางกอสราง 81,033,246.41  151,086,550.85  (232,119,797.26)  - 

เครื่องจักรระหวางติดตั้ง 48,625,815.51  79,217,219.09  (127,843,034.60)  - 

อุปกรณระหวางติดตั้ง 1,526,253.06  21,981,133.30  (23,507,386.36)  - 

สวนปรับปรุงพื้นที่ระหวางกอสราง -  10,053,801.33  (10,053,801.33)  - 

    รวม 503,611,401.29  718,246,776.54  (426,131,736.93)  795,726,440.90 

คาเสื่อมราคาสะสม        

สวนปรับปรุงพื้นที่ -  (91,151.35)  -  (91,151.35) 

อาคารชุด (187,833.23)  (66,358.10)  -  (254,191.33) 

อาคารสํานักงานคลังสินคา (57,501.33)  (757,244.91)  -  (814,746.24) 

คลังสินคาและทาเทียบเรือ -  (4,466,386.98)  -  (4,466,386.98) 

ยานพาหนะ (28,359,809.27)  (4,899,229.30)  27,972,537.31  (5,286,501.26) 

เครื่องจักร (6,108,244.60)  (7,074,111.53)  -  (13,182,356.13) 

อุปกรณ (20,831,404.56)  (12,132,038.16)  155,860.03  (32,807,582.69) 

    รวม (55,544,792.99)  (29,486,520.33)  28,128,397.34  (56,902,915.98) 

สุทธิ 448,066,608.30      738,823,524.92 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีที่ดินที่ใชดําเนินงานประกอบดวย 

  1) ที่ดินบริเวณตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 7 โฉนด และ 5 โฉนดจํานวนพื้นที่ 71 ไร 
1 งาน 91 ตารางวา และ 65 ไร 3 งาน 81 ตารางวา  ใชเปนคลังเก็บถานหิน ทาเทียบเรือและอาคารสํานักงานราคา
ทุนที่ดินตามราคาซื้อขายรวมคาปรับปรุงที่ดินเพื่อการใชงานมีจํานวนเงิน 99.7 ลานบาท และ 93 ลานบาท 
ตามลําดับ    

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ดินบางสวนที่ตั้งอยูบริเวณตําบลสวนสมและสิ่งปลูกสรางระหวางกอสรางบน
ที่ดินดังกลาวราคาตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 118.52 ลานบาท   ติดภาระค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะยาวแหงหนึ่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 ในวงเงินรวม 200 ลานบาท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 
บริษัทไดปลดภาระค้ําประกันหลักทรัพยดังกลาวเนื่องจากไดมีการยกเลิกวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาว 
ตอมาในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 บริษัทไดนําหลักทรัพยดังกลาวนี้ไปค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะยาวตอธนาคาร
พาณิชยอีกแหงหนึ่งในวงเงิน 200 ลานบาท 

  2) ที่ดินบริเวณตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 โฉนด จํานวนพื้นที่ 112 ไร 
0 งาน 17 ตารางวา ใชเปนคลังเก็บถานหิน และบริษัทมีโครงการกอสรางทาเทียบเรือในอนาคตบนที่ดินผืนนี้ดวย 
ราคาทุนที่ดินตามราคาซื้อขายมีจํานวนเงิน 200 ลานบาท  

   ในไตรมาสที่ 3/2551 บริษัทไดจําหนายยานพาหนะใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 29 คัน ในมูลคา
ยุติธรรมโดยราคาทุนของสินทรัพยมีจํานวนเงินประมาณ 31.36 ลานบาท บริษัทไดกําไรจากการจําหนายยานพาหนะ
ทั้งส้ิน 15.40 ลานบาท 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีอาคาร ยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณที่คิดคาเสื่อม
ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยมีจํานวนเงินประมาณ 20.86 ลานบาท และ 33.76 ลานบาท 

   เรือลําเลียงของบริษัทยอยแหงหนึ่งติดภาระค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูยืมระยะยาวตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 ในวงเงินรวม 125 ลานบาท 

 
10. สวนปรับปรุงที่ดินเชาและอาคารชั่วคราวบนที่ดินเชา - สุทธิ 

  สวนปรับปรุงที่ดินเชาและอาคารชั่วคราวบนที่ดินเชา - สุทธิ ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 
 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนที่เพิ่มขึ้น  จํานวนที่ลดลง  ณ  31 ธ.ค. 51 
ราคาทุน        
สวนปรับปรุงที่ดินเชา 7,442,661.83  -  -  7,442,661.83 
อาคารชั่วคราว 10,189,561.87  323,550.00  -  10,513,111.87 
    รวม 17,632,223.70  323,550.00  -  17,955,773.70 
คาเสื่อมราคาสะสม        
สวนปรับปรุงที่ดินเชา (5,024,001.13)  (1,067,841.13)  -  (6,091,842.26) 
อาคารชั่วคราว (10,070,745.92)  (112,415.19)  -  (10,183,161.11) 
    รวม (15,094,747.05)  (1,180,256.32)  -  (16,275,003.37) 
สุทธิ 2,537,476.65      1,680,770.33 
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 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 

 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนที่เพิ่มขึ้น  จํานวนที่ลดลง  ณ  31 ธ.ค. 51 

ราคาทุน        

สวนปรับปรุงที่ดินเชา 7,442,661.83  -  -  7,442,661.83 

อาคารชั่วคราว 10,189,561.87  323,550.00  -  10,513,111.87 

    รวม 17,632,223.70  323,550.00  -  17,955,773.70 

คาเสื่อมราคาสะสม        

สวนปรับปรุงที่ดินเชา (5,024,001.13)  (1,067,841.13)  -  (6,091,842.26) 

อาคารชั่วคราว (10,070,745.92)  (112,415.19)  -  (10,183,161.11) 

    รวม (15,094,747.05)  (1,180,256.32)  -  (16,275,003.37) 

สุทธิ 2,537,476.65      1,680,770.33 

   
  บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อเก็บถานหิน ดังนี้ 

   1) สัญญาเชาที่ดินตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 21 ไร 1 งาน 86.7 

ตารางวา โดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2549 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 จํานวน 

13 ไร 3 งาน 70 ตารางวา โดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 10 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2545 จนถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 

2554 และจํานวน 10 ไร โดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 

2552 

      2) สัญญาเชาที่ดินตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 38 ไร 2 งาน 72 

ตารางวา ซึ่งมีระยะเวลาสัญญาเชา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2553  

   

11. สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ 

 สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ ประกอบดวย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

ราคาทุน - ที่ดิน 4,724,212.00  4,724,212.00  4,724,212.00  4,724,212.00 

(หัก) คาเผื่อการดอยคาของที่ดิน (2,015,212.00)  (2,015,212.00)  (2,015,212.00)  (2,015,212.00) 

สุทธิ 2,709,000.00  2,709,000.00  2,709,000.00  2,709,000.00 
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  สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงานเปนที่ดินจํานวน 3 แปลง จํานวนพื้นที่ 22 ไร 2 งาน 30 ตารางวา ราคาทุนจํานวน

เงิน 4.72 ลานบาท  ตั้งอยูที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งไดมาตั้งแตป 2541 ซึ่งมี     ที่ดินแปลงอื่นลอมทําใหไมมีทางเขาออกสู

ถนนสาธารณะบริษัทจึงเปนโจทกยื่นฟองเจาของที่ดินขางเคียงเกี่ยวกับขอหาทางสาธารณะภาระจํายอมทางจําเปน

ตามคดีหมายเลขดําที่ 2239/2541 ตั้งแตป 2541 และคดีหมายเลขแดงที่ 1065/2547 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 

โดยศาลพิพากษาวา อนุญาตใหบริษัทเปดถนนไดโดยจายผลตอบแทนแกที่ดินของจําเลยจํานวนประมาณ 500,000 

บาท แตไมอนุญาตใหขยายเขตไฟฟา และไมอนุญาตใหมีระบบระบายน้ํา ดังนั้นบริษัทจึงนําคดีขึ้นสูศาลอุทธรณตอไป 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหบริษัทไมตองจายคาตอบแทนใหแกจําเลยเจาของที่ดิน 

แตไมตัดสิทธิจําเลยที่จะฟองเรียกคาตอบแทนจากบริษัท เนื่องจากเปนอีกคดีหนึ่ง    หากจําเลยไดรับคาตอบแทน

จากบริษัทแลวตองยอมใหบริษัทวางทอระบายน้ํา ตั้งเสาและพาดสายไฟฟาตามแนวทางจําเปนได 

  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549  บริษัทไดใหบริษัท ชาเตอร เชอรเวเยอรส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูประเมิน

ราคาอิสระจากในประเทศทําการประเมินราคาที่ดินดังกลาว โดยมีราคาประเมินเปนจํานวนเงิน 2.71 ลานบาท และ

บริษัทบันทึกการดอยคาของที่ดินในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนจํานวนเงิน 2.02 ลาน

บาท 
 

12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
เงินมัดจําอื่น 3,379,441.17  5,066,110.85  3,373,441.17  3,585,616.85 
คาสิทธิ์ในการใชโปรแกรม - สุทธิ 3,815,577.32  1,806,235.30  3,518,753.75  1,647,594.20 
คาเชาที่ดินจายลวงหนา 750,000.00  2,138,011.72  750,000.00  2,138,011.72 
 7,945,018.49  9,010,357.87  7,642,194.92  7,371,222.77 

 
13. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
ทรัสตรีซีท 1,384,412,861.32  539,630,697.00  1,384,412,673.89  539,630,697.00 
เงินกูยืมระยะสั้น -  -  -  - 
    รวม 1,384,412,861.32  539,630,697.00  1,384,412,673.89  539,630,697.00 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวอยูภายใตวงเงินสินเชื่อตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 14 และเปนสวนที่บริษัทมิไดนําทรัพยสินใดของบริษัทไปค้ําประกันการกูยืมหรือค้ําประกัน

โดยกรรมการของบริษัทแตอยางใด 



บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส 
 

 79

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
14. วงเงินสินเชื่อ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินสินเชื่อตางๆ กับธนาคารในประเทศใน
วงเงินรวม 4,458 ลานบาท และ 16.846 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เฉพาะของบริษัทในวงเงินรวม 4,333 ลานบาท 
และ 16.846 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เฉพาะของบริษัทในวงเงินรวม 2,272.50 ลาน
บาท และ 5 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)  ประกอบดวย 

 14.1 วงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารสี่แหง ในวงเงินรวม 25 ลานบาท และของบริษัทยอยวงเงิน 5.0 ลานบาท (ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เฉพาะบริษัทในวงเงินรวม 36.50 ลานบาท) 

 14.2  วงเงินตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารหาแหง ในวงเงินรวม 1,620 ลานบาท      
12.346 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในวงเงินรวม 660 ลานบาท 5 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา) 

 14.3  วงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและเจาหนี้ทรัสตรีซีทกับธนาคารสิบแหง   ในวงเงินรวม 2,449 ลานบาท  4.5 
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในวงเงินรวม 1,370 ลานบาท) 

 14.4  วงเงินตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารหนึ่งแหง ในวงเงินรวม 30 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551) 
 14.5 วงเงินกูยืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานกับธนาคารแหงหนึ่ง      ในวงเงิน

รวม 4 ลานบาท 
 14.6  วงเงินกูยืมระยะยาวในวงเงินรวม 200 ลานบาท และของบริษัทยอยวงเงิน 120 ลานบาท (ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 เฉพาะของบริษัทในวงเงินรวม 200 ลานบาท) 
 14.7 วงเงินหนังสือค้ําประกันกับธนาคารหนึ่งแหง ในวงเงินรวม 5 ลานบาท  
  วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 25 ลานบาท วงเงินตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา วงเงินเลต

เตอรเครดิตและเจาหนี้ทรัสตรีซีท วงเงินกูยืมตั๋วสัญญาใชเงิน และวงเงินหนังสือค้ําประกัน บริษัทมิไดนําทรัพยสินใด
ของบริษัทไปค้ําประกันการกูยืมหรือค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทแตอยางใด 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 วงเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 200 ลานบาท ยังไมมีการนําหลักทรัพยมาค้ํา
ประกัน ตอมาในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 บริษัทไดนําที่ดินบางสวนพรอมส่ิงปลูกสราง (ดูหมายเหตุ 9)  
มาค้ําประกันเต็มวงเงิน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 3 ลานบาท และวงเงินกูยืมระยะยาว ค้ําประกันโดย 
ที่ดินบางสวนพรอมส่ิงปลูกสรางที่อยูในระหวางกอสราง (คลังสินคา อาคารและทาเทียบเรือ) (ดูหมายเหตุขอ 9) 
และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท รวมทั้งเครื่องจักรที่จะติดตั้งในคลังสินคาบนที่ดินดังกลาว ในวงเงินรวม 200 
ลานบาท ตอมาในวันที่ 19 ธันวาคม 2551 บริษัทไดมีการยกเลิกวงเงินและปลดหลักทรัพยค้ําประกันทั้งจํานวนแลว 

  วงเงินสินเชื่อของบริษัทยอย ค้ําประกันโดยเรือกรรมสิทธิ์ของบริษัทจดจํานองเปนประกัน มูลคาจํานอง 125 
ลานบาท และประกันภัยยกประโยชนใหธนาคาร 

 
15.  หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545 บริษัทไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารพาณิชยสําหรับเงินกูยืมและ
ดอกเบี้ยคางจายที่เกี่ยวของจํานวนเงินรวมประมาณ 36.33 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาชําระคืน
และอัตราดอกเบี้ยใหม โดยบริษัทไดรับสวนลดดอกเบี้ยคางจายจากเดิมซึ่งบันทึกดวยอัตราผิดนัดเปนเงินจํานวน
ประมาณ 0.96 ลานบาท และบริษัทมีภาระผูกพันจะตองจายชําระคืนหนี้สินดังกลาวใหมตามที่กําหนดไวในสัญญา 
โดยมีภาระดอกเบี้ยในอัตรา MLR - 1 ตอป   
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  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 บริษัทกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งเพื่อนําไปจายชําระ

หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ดังกลาว (ดูหมายเหตุขอ 16) ซึ่งเปนการจายคืนเร็วกวากําหนดเดิมในสัญญา 

อยางไรก็ตามบริษัทไมถูกปรับจากธนาคารเดิม เนื่องจากสาเหตกุารจายชําระเร็วกวากําหนดในสัญญา 

 

16.  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

    เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 116,302,000.00  7,242,000.00  1,302,000.00  7,242,000.00 

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (12,082,000.00)  (5,940,000.00)  (1,302,000.00)  (5,940,000.00) 

 104,220,000.00  1,302,000.00  -  1,302,000.00 

 
  16.1 ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2549 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในประเทศ

ในวงเงิน 17 ลานบาท เพื่อนําไปจายชําระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (ดูหมายเหตุขอ 15)และไดขอรับ

เงินกูมาจํานวน 11 ลานบาทแลวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 โดยมีภาระดอกเบี้ยที่ตองจายทุกเดือนในอัตรา 

MLR-1 ตอป และบริษัทจะตองจายชําระเงินตนงวดละ 710,000.00 บาท ใหแกธนาคารพาณิชย ภายในระยะเวลา 

2 ป นับแตวันที่มีการเบิกเงินกูตามสัญญานี้ครั้งแรก (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2552) 

 

  16.2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 บริษัทไดรับเงินกูในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน

จากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในประเทศ จํานวนเงิน 3,852,000.00 บาท เพื่อนําไปสรางเครื่องจักรลดความชื้นถาน

หิน (Rotary Drum Dryer) ซึ่งเปนโครงการรวมระหวางธนาคารกับภาครัฐ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน) โดยมีภาระดอกเบี้ยที่ตองจายทุกเดือนในอัตรารอยละ 4 ตอป และจายชําระเงินตนงวดเดือนละ 

170,000.00 บาท ภายในระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่มีการเบิกเงินกูครั้งแรก  

 

  16.3 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 บริษัทไดรับเงินกูในโครงการ Machine Fund จากธนาคารพาณิชยแหง

หนึ่งในประเทศจํานวน 4,543,000.00 บาท โดยมีภาระจายชําระเงินตนงวดเดือนละ 76,700.00 บาท ภายใน

ระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่มีการเบิกเงินกูครั้งแรก และจายชําระดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตราดังนี้ 

    ปที่ 1 - 2 อัตรารอยละ MLR - 1.25% ตอป 

    ปที่ 3 - 4 อัตรารอยละ MLR - 1.00% ตอป 

    ปที่ 5 อัตรารอยละ MLR - 0.50% ตอป 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
  16.4 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 บริษัทยอยไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหง

หนึ่งในวงเงิน 120.0 ลานบาท เพื่อใชจายในการตอเรือและจัดซื้อเรือลําเลียง และไดขอรับเงินกูมาจํานวน 115.0 
ลานบาท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 และ 30 กันยายน 2551 บริษัทจะตองจายชําระเงินตนงวดละ 1.54 ลาน
บาท โดยจายชําระเงินตนงวดแรกเมื่อครบกําหนด 7 เดือน นับจากวันเบิกเงินกูครั้งแรก และตองจายชําระคืนหนี้
ตามสัญญาดังกลาวใหแลวเสร็จทั้งหมดภายในระยะเวลา 7 ป นับแตวันที่เบิกเงินกูครั้งแรกและจายชําระดอกเบี้ย
ทุกเดือนในอัตราดังนี้ 

ปที่ 1 - 2 อัตรารอยละ MLR - 1.25%  ตอป 
ปที่ 3 เปนตนไป อัตรารอยละ MLR - 1.00%  ตอป 

  เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวอยูภายใตวงเงินสินเชื่อตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 
 
17. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  

  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  22,088,174.78  25,454,756.64  6,728,053.17  5,425,981.29 
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (1,995,372.46)  (2,829,410.96)  (623,572.60)  (609,689.24) 
 20,092,802.32  22,625,345.68  6,104,480.57  4,816,292.05 
 หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (6,520,165.10)  (5,471,493.37)  (1,923,604.80)  (1,202,148.93) 
     สุทธิ 13,572,637.22  17,153,852.31  4,180,875.77  3,614,143.12 

 
 งบการเงินรวม 
 2551  2550 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก            
 หนึ่งปแตไมเกินหาป 13,572,637.22  893,033.47  14,465,670.69  17,153,852.31  1,751,328.25  18,905,180.56 
ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป -  -  -  -  -  - 
  รวม 13,572,637.22  893,033.47  14,465,670.69  17,153,852.31  1,751,328.25  18,905,180.56 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก            
 หนึ่งปแตไมเกินหาป 4,180,875.77  291,024.28  4,471,900.05  3,614,143.12  332,025.05  3,946,168.17 
ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป -  -  -  -  -  - 
  รวม 4,180,875.77  291,024.28  4,471,900.05  3,614,143.12  332,025.05  3,946,168.17 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 17.1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 และวันที่ 2 กุมภาพันธ 2547 บริษัทไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะ

ของสัญญาเชาการเงินกับบริษัทในประเทศ โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 2,799,400.00 บาท (ไม

รวมดอกเบี้ย) ทั้ง 2 สัญญามีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือน เดือนละ 61,996.00 บาทตอสัญญา เริ่ม

ผอนชําระงวดแรกวนัที่ 2 กุมภาพันธ 2547 และงวดสุดทายวันที่ 24 กุมภาพันธ 2550 

  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 และวันที่ 6 กันยายน 2550 บริษัทไดโอนขายยานพาหนะตามสัญญาเชา

การเงินทั้ง 2  สัญญาใหแกบุคคลภายนอกโดยวิธีประมูล และไดจายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่

เหลือตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,378,119.60 บาท และ 663,462.72 บาท (ไมรวมดอกเบี้ย) ตามลําดับ 

 

17.2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับบริษัท

ในประเทศ โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา 5,200,000.00 บาท (ไมรวมดอกเบี้ย) มีระยะเวลาผอนชําระ 48 

งวดเปนรายเดือนๆ ละ 123,317.76 บาท เริ่มผอนชําระงวดแรกวันที่ 25 กันยายน 2550 และงวดสุดทายวันที่ 25 

กันยายน 2554  

  ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อเมื่อส้ินสุดสัญญาเชาเปนจํานวน

เงิน 2,000,000.00 บาท ตอสัญญาและบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ ที่กําหนดไวในสัญญานี้ 

 

 17.3 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2550 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับ

บริษัทในประเทศเจ็ดสัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 1,888,000.00 บาท (ไมรวมดอกเบี้ย) 

ทั้ง 7 สัญญามีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 44,773.83 บาทตอสัญญา เริ่มผอนชําระงวดแรก

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 และงวดสุดทายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554  

  ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อเมื่อส้ินสุดสัญญาเชาเปนจํานวน

เงิน 441,121.50 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอสัญญา และบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอบังคับตางๆ 

ที่กําหนดไวในสัญญานี้ 

 

 17.4 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับ

บริษัทในประเทศสามสัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 1,728,000.00 บาท (ไมรวม

ดอกเบี้ย) ทั้ง 3 สัญญามีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 40,979.44 บาทตอสัญญา เริ่มผอนชําระ

งวดแรกวันที่ 25 ธันวาคม 2550 และงวดสุดทายวันที่ 25 ธันวาคม 2554  

  ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อเมื่อส้ินสุดสัญญาเชาเปนจํานวน

เงิน 403,738.32 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอสัญญา และบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอบังคับตางๆ 

ที่กําหนดไวในสัญญานี้ 
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 17.5 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับ

บริษัทในประเทศจํานวนหนึ่งสัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 408,800.00 บาท (ไมรวม
ดอกเบี้ย) มีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 10,840.79 บาทตอสัญญา เริ่มผอนชําระงวดแรกวันที่ 
25 กุมภาพันธ 2551 และงวดสุดทายวันที่ 25 กุมภาพันธ 2555 

   ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อเมื่อส้ินสุดสัญญาเชาเปนจํานวน
เงิน 109,532.71 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และบริษัทจะตองปฏิบัติเงื่อนไขและขอบังคับตางๆ ที่กําหนดไวใน
สัญญานี้ 

 
 17.6 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 บริษัทไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับ

บริษัทในประเทศ สองสัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญาสัญญาละ 1,278,504.67 บาท  
(ไมรวมดอกเบี้ย) มีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 32,347.50 บาท เริ่มผอนชําระงวดแรกวันที่ 5 
สิงหาคม 2551 และงวดสุดทายวันที่ 5 สิงหาคม 2555  

  ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อเมื่อส้ินสุดสัญญาเชาเปนจํานวน
เงิน 342,000.00 บาทตอสัญญา และบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ ที่กําหนดไวในสัญญานี้ 

 
18. หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ 

  หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อเพื่อซื้อยานพาหนะ ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 
สัญญาเชาซ้ือ-ยานพาหนะ 22,423,300.87  690,583.87  2,866,943.87  690,583.87 
หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (3,533,814.20)  (73,021.72)  (268,456.93) (73,021.72)
 18,889,919.45  617,562.15  2,598,486.94  617,562.15 
หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (4,762,203.93)  (208,283.22)  (801,095.58) (208,283.22)
 14,127,715.52  409,278.93  1,797,391.36  409,278.93 

  
 งบการเงินรวม 
 2551  2550 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก            
 หนึ่งปแตไมเกินหาป 14,127,715.52  1,901,259.48  16,028,975.00  409,278.93  48,360.94  457,639.87 
ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป -  -  -  -  -  - 
  รวม 14,127,715.52  1,901,259.48  16,028,975.00  409,278.93  48,360.94  457,639.87 

   
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก            
 หนึ่งปแตไมเกินหาป 1,797,391.36  132,814.64  1,930,206.00  409,278.93  48,360.94  457,639.87 
ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป -  -  -  -  -  - 
  รวม 1,797,391.36  132,814.64  1,930,206.00  409,278.93  48,360.94  457,639.87 
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  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาซื้อ

กับบริษัทในประเทศจํานวน 30 สัญญา โดยสัญญาทั้งหมดมีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เริ่มผอนชําระงวดแรก
วันที่ 26 สิงหาคม 2551 และงวดสุดทายวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 มูลคาตามสัญญา (ไมรวมดอกเบี้ย)  จํานวนสัญญา  มูลคาเชาซ้ือ  คางวด/เดือน/สัญญา 
1. 600,000.00   3  1,800,000.00  15,350.00 
2. 880,000.00   4  3,520,000.00  22,514.00 
3. 1,040,000.00   7  7,280,000.00  26,607.00 
4. 303,999.00   7  2,127,993.00  7,778.00 
5. 264,001.00   7  1,848,007.00  6,754.00 
6. 624,800.00   2  1,249,600.00  15,360.00 

    30  17,825,600.00   

  กรรมสิทธิในทรัพยสินตามสัญญาเชาซื้อนี้จะโอนเปนของบริษัทเมื่อไดรับชําระเงินครบถวนแลว  
 
19. ทุนเรือนหุน 

  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 มีมติอนุมัติใหบริษัทลดมูลคาหุนจาก
เดิมหุนละ 1.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.50 บาท ทําใหจํานวนหุนที่มีอยูเพิ่มขึ้นเปน 140,000,000 หุน จากเดิม 
70,000,000 หุน และมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 70 ลานบาท เปน 105 ลานบาท ซึ่งไดจดทะเบียนการ
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจํานวน 35 ลานบาทนี้ ไดเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนและหุนเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิตอผูถือหุนเดิมโดยกําหนดเงื่อนไขดังนี้  (1) 
อัตราสวนการเสนอขาย : 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ (2) ราคาใชสิทธิ : หุนละ 8.50 บาท  และอาจ
เปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามหนังสือชี้ชวนสวนที่ 3 (3) อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน (4) วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 และ (5) วันที่ใช
สิทธิครั้งแรก : วันที่ 28 ธันวาคม 2550 หากผูถือหุนใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญดังกลาว จะเกิดหุนสามัญจากการใช
สิทธิดังกลาวรวมทั้งส้ินประมาณ 70 ลานหุน 

  บริษัทไดรับอนุมัติการขออนุญาตเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนและหุนเพื่อรองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิตอผูถือหุนเดิมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลวตามหนังสือเลขที่ กลต.จ. 
2193/2550 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2550 

 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 
 หุน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
หุนสามัญจดทะเบียน        
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป 210,000,000  140,000,000  210,000,000  140,000,000 
เพิ่มขึ้นเพื่อรับรองการใชสิทธิตามใบสําคัญ        
 แสดงสิทธิ -  70,000,000  -  70,000,000 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป 210,000,000  210,000,000  210,000,000  210,000,000 

หุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว        
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป 140,000,000  140,000,000  140,000,000  140,000,000 
เพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 10,837,851  -  10,837,851  - 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป 150,837,851  140,000,000  150,837,851  140,000,000 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ ไดดําเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 (ดูหมายเหตุขอ 22) 
 หุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดเรียกชําระเปนหุนสามัญที่สํารองไวเพื่อออกใหตามการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

 

20. สํารองตามกฎหมาย 
  ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งกําหนดใหบริษัทจัดสรรสํารองตามกฎหมายดวย

จํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิทุกคราวที่มีการประกาศจายเงินปนผลจนกวาสํารองนี้จะมียอดเทากับ
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารองดังกลาวจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  

 

21. การจัดสรรกําไรสะสม 
  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลจาก
ผลการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 อัตราหุนละ 1.50 บาท จํานวนหุนสามัญ 145,028,000 หุน เปน
จํานวนเงิน 217,542,000.00 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 มีนาคม 2551 และที่ประชุมมีมติอนุมัติให
จัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเปนจํานวนเงิน 251,405.00 บาท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงิน
ปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานงวดหกเดือนในอัตราหุนละ 1.00 บาท จํานวน 150,621,276 หุน เปน
จํานวนเงิน 150,621,276.00 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 11 กันยายน 2551 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลจาก

ผลการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  อัตราหุนละ 0.50 บาท จํานวนหุนสามัญ 70,000,000 หุนเปนจํานวน
เงิน 35,000,000 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 27 เมษายน 2550 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงิน
ปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน งวดหกเดือนในอัตราหุนละ 0.50 บาท จํานวน 140,000,000 หุน เปน
จํานวนเงิน 70,000,000 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 7 กันยายน 2550 

 

22. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทในระหวางปมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 หนวย 
 
 

ประเภท 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

คงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2550 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

ที่มีการใชสิทธิใน
ระหวางงวด 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 
ที่หมดอายุใน 
ระหวางงวด 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

คงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2551 

UMS-W1  70,000,000  (10,837,851)  -  59,162,149 
  70,000,000  (10,837,851)  -  59,162,149 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2550 มีการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งแรก (ดูหมายเหตุขอ 19) 

จํานวน 5,028,100 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 2,514,050.00 บาท เพื่อซื้อหุนสามัญในราคาหุนละ 8.50 
บาท ณ วันที่ใชสิทธิหุนสามัญราคาปดหุนละ 27.75 บาท ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนสามัญครั้งนี้ในวันที่ 11 มกราคม 2551 บริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนที่เกิดจากราคาใช
สิทธิสูงกวามูลคาที่ตราไวจํานวนรวม 40,224,800.00 บาท บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็ม
จํานวนเงินแลว 42,738,850.00 บาท ในวันที่ใชสิทธิครั้งแรก บริษัทไดบันทึกเงินคาหุนรับลวงหนาจํานวน 
42,738,850.00 บาท ภายใตชื่อบัญชีเงินรับคาหุนลวงหนาในหมวดหนี้สินหมุนเวียน 

  ในไตรมาสที่ 1 ป 2551 มีการใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ดูหมายเหตุขอ 19) 
จํานวน 987,107 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 493,553.50 บาท ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจาก
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนสามัญครั้งนี้ในวันที่ 10 เมษายน 2551 บริษัทมีสวนเกินมูลคาหุน
สามัญที่เกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาที่ตราไวคิดเปนจํานวนรวม 7,841,585.82 บาท บริษัทไดรับชําระเงินคา
หุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 8,335,139.32 บาท ในวันที่ใชสิทธิครั้งที่สองบริษัทไดบันทึกเงินคา
หุนรับลวงหนาจํานวน 8,335,139.32 บาท ภายใตชื่อบัญชีเงินรับคาหุนลวงหนาในหมวดหนี้สินหมุนเวียน 

  ในไตรมาสที่ 2 ป 2551 มีการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (ดูหมายเหตุขอ 19) 
จํานวน 4,606,069 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 2,303,034.50 บาท  ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุน
จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนสามัญครั้งนี้ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 บริษัทมีสวนเกินมูลคาหุน
สามัญที่เกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาที่ตราไวคิดเปนจํานวนรวม 36,590,616.30 บาท บริษัทไดรับชําระเงินคา
หุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 38,893,650.80 บาท ในวันที่ใชสิทธิครั้งที่สาม บริษัทไดบันทึกเงินคา
หุนรับลวงหนาจํานวน 38,893,650.80 บาท ภายใตชื่อบัญชีเงินรับคาหุนลวงหนาในหมวดหนี้สินหมุนเวียน 

  ในไตรมาสที่ 3 ป 2551 มีการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (ดูหมายเหตุขอ 19) 
จํานวน 216,575 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 108,287.50 บาท  ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจาก
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนสามัญครั้งนี้ในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 บริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ที่เกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาที่ตราไวคิดเปนจํานวนรวม 1,720,473.41 บาท บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนจาก
การใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 1,828,760.91 บาท ในวันที่ใชสิทธิครั้งที่ส่ี บริษัทไดบันทึกเงินคาหุนรับ
ลวงหนาจํานวน 1,828,760.91 บาท ภายใตชื่อบัญชีเงินรับคาหุนลวงหนาในหมวดหนี้สินหมุนเวียน 

  ในไตรมาสที่ 4 ป 2551 มีการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (ดูหมายเหตุขอ 19) 
จํานวน 1,056,242 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 528,121.00 บาท  ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจาก
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนสามัญครั้งนี้ในวันที่ 13 มกราคม 2552 บริษัทมีสวนเกินมูลคาหุน
สามัญที่เกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาที่ตราไวคิดเปนจํานวนรวม 8,093,178.99 บาท บริษัทไดรับชําระเงินคา
หุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 8,621,299.99 บาท ในวันที่ใชสิทธิครั้งที่หา บริษัทไดบันทึกเงินคา
หุนรับลวงหนาจํานวน 8,621,299.99 บาท ภายใตชื่อบัญชีเงินรับคาหุนลวงหนาในหมวดหนี้สินหมุนเวียน 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
23. กําไรตอหุน  

  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่

ออกและเรียกชําระแลวในระหวางป 

  กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง

น้ํ าหนักที่ ออกอยู ในระหวางปกับจํานวนถัว เฉลี่ ยถ วงน้ํ าหนักของหุนสามัญที่บ ริษัทฯ  อาจตองออก 

เพื่อแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งส้ินใหเปนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 

2550 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2551  2550 
(ปรับปรุงใหม) 

 2551  2550 
(ปรับปรุงใหม) 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท)         
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  402,937,368.03  360,951,137.88  419,993,974.19  367,794,160.99 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)  148,148,363  140,000,000  148,148,363  140,000,000 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่บริษัท         
 ตองออกใหตามสิทธิ (หุน)         
 - UMS-W1  61,851,637  -  61,851,637  - 
จํานวนหุนสามัญที่สมมติวาออกใน         
 มูลคายุติธรรม* (หุน)         
 - UMS-W1  (21,933,205)  -  (21,933,205)  - 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก         
 รวมหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (หุน)  188,066,795  140,000,000  188,066,795  140,000,000 
         
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)         
 กําไรสุทธิ  2.72  2.58  2.83  2.63 
กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน)         
 กําไรสุทธิ  2.14  -  2.23  - 

 
   เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบงบการเงิน บริษัทไดคํานวณกําไรตอหุน และกําไรตอหุนปรับลดสําหรับป

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ขึ้นใหม โดยใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือเสมือนวาไดทําการ

เปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวและจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว โดยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

มูลคาหุนที่ตราไวและจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว 

 * มูลคายุติธรรมของหุนสามัญที่นํามาคํานวณอัตราปรับลดจํานวนหุนสามัญจากการใชสิทธิในใบสําคัญแสดง

สิทธิไดมาจากการถัวเฉลี่ยราคาปดของหุนสามัญทุกวันสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคายุติธรรมถัว

เฉล่ียของหุนสามัญเทากับหุนละ 23.97 บาท 
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24. เครื่องมือทางการเงิน 

  เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการ

เงินหรือตราสารทุนอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน 

  ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments) ที่มีสาระสําคัญ และนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัทมีดังตอไปนี้ 

 

  ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ (Credit risk) 

  บริษัทมีความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายในการใหสินเชื่อที่

ระมัดระวังและมีฐานะของลูกคาที่หลากหลาย โดยจํานวนที่อาจตองสูญเสียสูงสุดจากการใหสินเชื่อของบริษัทจะ

เทากับมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ในงบดุล 

 

  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk) 

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะสงผล

กระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินกูยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน, เงินกูยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งบริษัทจะตองจายชําระ

ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  

 

 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  (Liquidity risk) 

  ความเสี่ยงดานสภาพคลองหรือความเสี่ยงในการระดมทุน คือความเสี่ยงที่บริษัทจะเผชิญกับความยุงยาก

ในการระดมทุน ใหเพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงิน  ความเสี่ยง

ดานสภาพคลองอาจเกิดจากการที่บริษัทไมสามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทันเวลาดวยราคาที่ใกลเคียงกับ

มูลคายุติธรรม 

  สินทรัพยทางการเงินของบริษัทประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือซึ่ง

มีสภาพคลองและเปลี่ยนเปนเงินไดเร็วในมูลคายุติธรรม 

 

  ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk) 

   บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีเจาหนี้ทรัสตรีซีทในสกุลเงิน

เหรียญสหรัฐฯ ในระหวางงวดบริษัทไดเขาทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงทางดานอัตรา

แลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการจายชําระคืนเจาหนี้ทรัสตรีซีปต 
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 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สรุปไดดังนี้ 

  สกุลเงิน  จํานวนเงิน 

(USD) 

 อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

(บาท / เหรียญสหรัฐ) 

 วันครบกําหนดตามสัญญา 

นับจากวันที่ ในงบดุล 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.32000  12 มกราคม 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.45000  12 มกราคม 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  1,000,000.00  35.58500  12 มกราคม 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.63500  12 มกราคม 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.68500  12 มกราคม 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  293,173.45  34.31440  12 มกราคม 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  364,245.80  33.81920  9 กุมภาพันธ 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  327,086.53  33.81920  9 กุมภาพันธ 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  406,380.23  34.25500  23 กุมภาพันธ 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  1,167,794.20  34.73000  11 มีนาคม 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  1,000,000.00  34.31000  19 มีนาคม 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  91,937.20  34.26500  23 มีนาคม 2552 

  เงินเหรยีญสหรัฐ  1,161,540.00  34.18000  14 เมษายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  34.13000  16 เมษายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  34.09500  16 เมษายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  34.04000  16 เมษายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  1,000,000.00  34.08000  16 เมษายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  34.05000  16 เมษายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  511,335.42  34.06000  16 เมษายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  499,317.29  34.05000  16 เมษายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.04950  4 พฤษภาคม 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  410,350.00  35.03980  6 พฤษภาคม 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  278,800.00  34.90000  13 พฤษภาคม 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.78870  2 มิถุนายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.66665  3 มิถุนายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.71665  3 มิถุนายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.60624  5 มิถุนายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.53450  9 มิถุนายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  232,011.95  35.03780  15 มิถุนายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.43310  15 มิถุนายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  1,000,000.00  35.41310  15 มิถุนายน 2552 

  เงินเหรียญสหรัฐ  652,506.60  35.39310  15 มิถุนายน 2552 

    17,896,478.67     
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีรายการคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสรุปไดดังนี้ 

  สกุลเงิน  จํานวนเงิน 

(USD) 

 อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

(บาท / เหรียญสหรัฐ) 

 วันครบกําหนดตามสัญญา 

นับจากวันที่ ในงบดุล 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท  เงินเหรียญสหรัฐ  458,401.33  33.680  3 มกราคม 2551 

  เงินเหรียญสหรัฐ  1,271,971.40  33.485  3 มกราคม 2551 

  เงินเหรียญสหรัฐ  130,289.35  33.540  4 มกราคม 2551 

  เงินเหรียญสหรัฐ  60,465.97  33.720  10 มกราคม 2551 

  เงินเหรียญสหรัฐ  283,349.34  33.640  1 กุมภาพันธ 2551 

  เงินเหรียญสหรัฐ  140,000.00  33.630  4 กุมภาพันธ 2551 

  เงินเหรียญสหรัฐ  1,496,452.60  33.630  4 กุมภาพันธ 2551 

    3,840,929.99     

 

  มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกันในขณะที่ทั้ง

สองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่

ไมมีความเกี่ยวของกัน มูลคายุติธรรมไดมาจากราคาตลาดที่กําหนดหรือกระแสเงินสดคิดลด 

  สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัท สวนใหญมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม ยกเวน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซื้อซึ่งไมสามารถคํานวณหามูลคายุติธรรมได จึงไมมีการเปดเผยขอมูล

ดังกลาว 

 

25. รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

  บริษัทมีรายการที่มีสาระสําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งรายการระหวางกันเปนไปตามขอตกลงปกติทาง

การคา ดังตอไปนี้ 
     บาท 
     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ลักษณะของ 

  

นโยบายราคา / 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 

 ความสัมพันธ  อัตราดอกเบี้ย  2551  2550  2551  2550 

รายการระหวางงวด            
รายไดจากการขายทรัพยสิน            

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ  ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน  เทียบเทาราคาตลาด  -  -  -  416,677.05 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ  ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน  เทียบเทาราคาตลาด  -  -  19,532,710.25  - 

รายไดดอกเบี้ยรับ           

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ MLR         

 กรรมการรวมกัน   -  -  1,233,273.56  102,532.58 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
     บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ลักษณะของ 

  

นโยบายราคา / 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 

 ความสัมพันธ  อัตราดอกเบี้ย  2551  2550  2551  2550 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ MLR         

 กรรมการรวมกัน   -  -  60,443.99  - 

รายไดคาเชาทรัพยสิน           

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  37,367.50  119,684.22 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  2,562,850.00  - 

คาขนสงสินคา           

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  91,703,302.78  46,032,842.70 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  32,095,486.11  - 

คาประกันภัยสินคา           

    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด กรรมการรวมกัน ราคาตลาด  1,882,000.00  932,753.00  1,882,000.00  932,753.00 

 
     บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2551  2550  2551  2550 

ยอดคงเหลือสิ้นป            

เงินใหกูยืม          

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด   -  -  -  - 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด   -  -  2,000,000.00  - 

ดอกเบี้ยคางรับ          

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด   -  -  -  - 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด   -  -  2,213.11  - 

เงินทดรองจาย          

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด   -  -  14,739.83  123,063.61 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด   -  -  9,863,908.28  80,000.00 

    บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด   -  -  108,795.00  - 

เจาหนี้การคา          

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด    -  -  8,455,087.74  8,664,912.99 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด    -  -  4,733,725.63  - 

คาใชจายคางจาย          

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด    -  -  1,793,244.72  774,419.65 

    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด    301,495.82  128,296.21  301,495.82  128,296.21 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
26. สัญญา 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสัญญาที่สําคัญๆ ดังนี้ 
 (ก) บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาที่ดินกับบุคคลอื่นมีระยะเวลา 10 ปที่ตองจายคาเชาตั้งแตป 

2545 - 2554 บริษัทมีภาระผูกพันกับคาเชาที่ยังไมถึงกําหนดชําระจํานวนเงินประมาณ 0.77  
ลานบาท เปนคาเชาสําหรับงวดที่ 9-10 ซึ่งมีกําหนดจายในป 2553 งวดละ 384,000.00 บาท 

 
(ข) บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินและคลังสินคากับบุคคลอื่นระยะเวลาเชา 3 ป เริ่มตนป 2549 ส้ินสุดป 

2552 บริษัทไดจายเงินคาเชาลวงหนาทั้งจํานวนเปนเงินรวม 2.84 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2551 บริษัทมีคาเชาจายลวงหนาที่ยังไมถึงกําหนดตัดจายเปนเงินรวม 0.29 ลานบาท 

 
(ค) บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบุคคลอื่นระยะเวลาเชา 3 ป ที่ตองจายคาเชาตั้งแตป 2550 - 2553 

บริษัทมีภาระผูกพันกับคาเชาที่ยังไมถึงกําหนดชําระจํานวนเงินประมาณ 0.75 ลานบาท เปนคาเชา
สําหรับงวดที่ 20 - 36 งวดละ 150,000.00 บาท ทั้งนี้บริษัทไดชําระเงินมัดจําคาเชาลวงหนาใหแกผูเชา
เปนจํานวนเงิน 1.8 ลานบาท ซึ่งจะตัดจายเปนคาเชาในปที่ 3 

 
 (ง) บริษัทมีสัญญาซื้อขายถานหินที่สําคัญกับผูผลิตถานหินในตางประเทศโดยมีขอตกลงที่จะซื้อถานหินใน

ป 2550 ถึงป 2552 ในปริมาณ ปละ 600,000 - 1,000,000 เมตริกตัน ปริมาณและราคาที่ซื้อขายที่
กําหนดแนนอนแลวในป 2550 มีจํานวน 600,000 เมตริกตัน บวกลบ 10% นอกจากนี้ในป 2550 
บริษัทยังมีสัญญาซื้อขายถานหินกับผูผลิตถานหินรายอื่นๆ ในตางประเทศอีกจํานวน 200,000 - 
450,000 เมตริกตัน บวกลบ 10% ราคาของถานหินที่กําหนดแลวจะสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของถานหินจะตองกําหนดราคาใหม  

 
27. การจําแนกขอมูลตามสวนงานและตามภูมิศาสตร 

  บริษัทมีรายไดหลักจากการเปนผูจําหนายถานหินเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโดยสวนใหญแลว บริษัท
ดําเนินธุรกิจในสวนงานภูมิศาสตรเดียวกันคือประเทศไทย  แตอยางไรก็ตามบริษัทยอยของบริษัทประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ไดแก บริการขนสงทางบกและทางน้ําจึงมีขอมูลแยกตามสวนงานไดดังนี้ 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 รายไดจากการขาย  รายไดจากการใหบริการ  รวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

รายได 3,411,966,488.34  2,438,128,810.17  12,670,250.80  30,604,327.57  3,424,636,739.14  2,468,733,137.74 

ตนทุน (2,358,416,135.18)  (1,687,182,066.74)  (11,271,613.14)  (27,859,849.99)  (2,369,687,748.32)  (1,715,041,916.73) 

กําไรขั้นตน 1,053,550,353.16  750,946,743.43  1,398,637.66  2,744,477.58  1,054,948,990.82  753,691,221.01 

สินทรัพยถาวร-สุทธิ         949,720,522.85  479,022,924.34 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
28. ลูกหนี้อื่น 

 28.1 เนื่องจากบริษัทยอยแหงหนึ่งไดวาจางบุคคลธรรมดา (ผูรับจาง) ในการบรรทุกสินคาดวยเรือลําเลียงตาม

สัญญาจางฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2550 ซึ่งไดมีการจายเงินมัดจําตามสัญญาจางเปนจํานวนเงิน 7.0 ลานบาท 

ตอมาผูรับจางไดผิดสัญญาจางโดยไมสามารถหาเรือลําเลียงมาปฏิบัติงานตามสัญญาจางไดและไมสามารถหาเงิน

มัดจําตามสัญญาจางมาคืนใหแกบริษัทยอยได ดังนั้นบริษัทยอยจึงไดบังคับชําระหนี้จากบริษัทสองแหงในฐานะผู

ค้ําประกันการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาว ดังนี้ 

 

  28.1.1 ตามหนังสือรับสภาพหนี้ ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 บริษัทแหงหนึ่งรับสภาพลูกหนี้ในวงเงิน 3.5 

ลานบาท โดยผอนชําระใหกับบริษัทยอยโดยวิธีการตัดชําระหนี้คาบริการที่ลูกหนี้ไดทํางานใหกับบริษัทบริษัทยอย 

และการผอนชําระเงินงวดรายเดือนงวดละ 84,000.00 บาท เริ่มชําระงวดแรกในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 และงวด

ตอๆไปของทุกๆสิ้นเดือน ซึ่งลูกหนี้จะตองชําระหนี้ใหกับบริษัทยอยจนครบเต็มตามจํานวนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 

2551 

 

  28.1.2 ตามหนังสือเสนอราคาคาบริการและสั่งซื้อสินคาเพื่อการชําระบัญชี ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 บริษัท

แหงหนึ่งรับสภาพลูกหนี้ในวงเงิน 3.5 ลานบาท โดยบริษัทดังกลาวนี้ไดยื่นขอเสนอการชําระหนี้ตอบริษัทยอยโดย

วิธีการตัดชําระหนี้คาบริการที่ลูกหนี้ไดทํางานใหกับบริษัทยอยตามเงื่อนไขที่ไดระบุไวในหนังสือเสนอราคาดังกลาว 

อยางไรก็ตามหนังสือเสนอราคานี้อยูระหวางการพิจารณาโดยบริษัท 

  ปจจุบันบริษัทดังกลาวไดเลิกประกอบกิจการไปแลว สงผลใหหนังสือเสนอราคาคาบริการและสั่งซื้อสินคา

เพื่อการชําระบัญชีดังกลาว ตกเปนโมฆะ ดังนั้น บริษัทอยูระหวางเจรจากับบริษัทผูรับสภาพลูกหนี้ในขอ 5.1 ใหจาย

ชําระหนี้แทนในมูลหนี้ที่เหลืออีก 3.50 ลานบาทตอไป 

 

  บริษัทยอยไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวทั้งจํานวน 7.0 ลานบาท และจะบันทึกรายการรับชําระหนี้

เปนรายไดอื่นเมื่อบริษัทยอยไดรับชําระเงินจากบริษัทผูค้ําประกันทั้งสองแหงดังกลาวตามเงื่อนไขที่กําหนดไว  

อยางไรก็ตามในระหวางป 2550 บริษัทยอยไดรับชําระหนี้แลวเปนจํานวนเงิน 0.67 ลานบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 คงเหลือคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวนเงิน 6.33 ลานบาท 

  สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยไดรับชําระหนี้เพิ่มเติมอีก จํานวนเงิน 2.35 ลานบาท 

ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คงเหลือคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 3.98 ลานบาท 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 28.2 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 บริษัทไดใหธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในประเทศจายเงินคาสินคาตามสัญญา

เลตเตอร ออฟ เครดิต ใหแกบริษัทแหงหนึ่งในประเทศ ซึ่งเปนคูคาของบริษัท เปนจํานวนเงิน 26,372,118.30 บาท 

ตอมาบริษัทแหงนี้ไมสามารถสงมอบสินคาใหแกบริษัทได บริษัทจึงเปนโจทกยื่นฟองบริษัทแหงนี้ตามคดีหมายเลข

ดําที่ 8219/2551 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ในขอหารวมกันฉอโกงดวยการปลอมแปลงเอกสารและใชเอกสาร

ปลอมเพื่อประกอบการขอเบิกเงินตามสัญญาเลตเตอร ออฟ เครดิต เปนเหตุใหธนาคารไดจายเงินตามสัญญาเลต

เตอร ออฟ เครดิต ใหแกจําเลย ซึ่งศาลกําหนดวันไตสวนในวันที่ 15 ธันวาคม 2551 แตเนื่องจากพนักงานสอบสวน

ไดตรวจสอบทรัพยสินของจําเลยแลวพบวาจําเลยมีทรัพยสินเปนที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางจํานวน 20 แปลง ซึ่งเมื่อ

พิจารณาการไดมาของทรัพยสินดังกลาวแลว พบวาจําเลยไดทํานิติกรรมจดทะเบียนในวันที่ใกลเคียงกับวันที่จําเลย

ไดรับเงินตามสัญญาเลตเตอร ออฟ เครดิตไป และจําเลยอยูระหวางดําเนินการจดจํานองทรัพยสินดังกลาว ดังนั้น 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2551 บริษัทจึงไดยื่นคํารองขอไตสวนฉุกเฉินขอคุมครองชั่วคราวศาลไดมีคําส่ังอายัดทรัพยสิน

ของจําเลยเปนที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 20 แปลง เพื่อเปนประกันการชําระหนี้ ทั้งนี้การอายัดมีผลจนกวาคดีจะถึง

ที่สุด 

 บริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวทั้งจํานวน 26.37 ลานบาท แลว ในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2551 

 

29. ภาระผูกพัน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการตางๆ ที่จะตองจายชําระใน

อนาคตมีจํานวนดังนี้ 

จายชําระภายใน  ลานบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

1 ป  9.44  6.50 

2 ถึง 3 ป  2.38  2.38 

  ภาระผูกพันขางตนนี้ไดรวมสัญญาเชาตามที่ระบุในหมายเหตุขอ 26 (ก)  (ข) และ (ค) แลว 
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
30. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

   ตั้งแตไตรมาสที่  2 ป 2551 บริษัทมีความประสงคจะนําขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มาบันทึกบัญชี ณ วันทําสัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
ตางประเทศ จากเดิมที่บริษัทเลือกใชวิธีการเปดเผยขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ที่คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดและจะบันทึกรายการขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเมื่อ
ครบกําหนดการสงมอบเทานั้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวทําใหบริษัททําใหบริษัทตองปรับงบ
การเงินยอนหลังเสมือนวาไดมีการใชนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอด โดยบริษัทตองรับรูรายการสินทรัพย 
หรือหนี้สินที่มีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันทําสัญญา โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อหรือ
ขายลวงหนา ผลตางระหวางอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อหรือขายลวงหนากับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ ณ วันที่รับรูรายการขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา จะบันทึกในบัญชี
สวนเกินหรือสวนลดจากการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาซึ่งจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายตามวิธีเสนตรงตาม
อายุของสัญญา และหากมีสินทรัพยหรือหนี้สินตามขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
คงเหลือ ณ วันส้ินงวดจะปรับมูลคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใชเปน
อัตราอางอิง ผลตางจากการปรับมูลคารับรูเปนรายไดหรือคาใชจายทั้งจํานวน 

  บริษัทไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการงวดกอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
โดยการบันทึกลูกหนี้สุทธิตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนารวมแสดงในบัญชีสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ในงบดุล จํานวนเงิน 0.24 ลานบาท และคํานวณผลกระทบสะสมเพื่อปรับกําไรสะสมตนงวดในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 ใหเพิ่มขึ้น 0.32 ลานบาท และไดปรับปรุงยอนหลังกําไรสุทธิ ใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหลดลง 3.03 ลานบาท กําไรตอหุน
สําหรับปลดลง 0.02 บาทตอหุน 

 
31. การนําเสนองบการเงินใหมและการจัดประเภทรายการบัญชีใหม 
 31.1 ป 2551 บริษัทไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุงใหมป 2550) เรื่องการนําเสนองบ

การเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุงใหมป 2550) เรื่องงบกระแสเงินสด มาปรับใชแลว
สําหรับงบการเงินนี้ ดังนั้นจึงมีการปรับรูปแบบการนําเสนองบการเงินใหมใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาว   

 
  31.2 การจัดประเภทรายการบัญชีใหมในงบการเงินของป 2550 ไดจัดประเภทตางไปจากเดิมเพื่อให

สอดคลองกับการแสดงรายการและการจัดประเภทรายการบัญชีของป 2551 ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไร 
(ขาดทนุ) สุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว 

 
32. วันที่อนุมัติงบการเงินเพื่อเผยแพร 

 งบการเงินที่ไดรับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทใหเผยแพรแลวเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 
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