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ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตในระดับที่ดีมาก โดยขยายตัวสูงถึง
ร้อยละ 9.3 จากปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศซึ่งขยายตัวสูงถึงร้อยละ 22.7 โดยได้รับ
อานิสงค์จากการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอชีย นอกจากนี้ การบริโภคและการ
ลงทุนภายในประเทศมีการขยายตัวในเกณฑ์ที่ดีเช่นกัน โดยไม่ได้รับผลกระทบทางลบจากปัญหาทางด้านการเมืองในช่วง
เดือนพฤษภาคมมากนัก  ส่งผลให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆภายในประเทศได้รับอานิสงค์ในเชิงบวกจากการเติบโต
ของเศรษฐกิจดังกล่าว โดยปัจจัยบวกด้านเศรษฐกิจน้ี ส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553  
บริษัทฯมีรายได้เท่ากับ 2,115.59 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.92 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมรายได้ในกลุ่มลูกค้าขนาด
ใหญ่ ได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งมีรายได้เพ่ิมขึ้นมากในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ในขณะที่บริษัทฯยังคง
สามารถรักษาฐานลูกค้ากลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีการสั่งซื้อถ่านหินจากบริษัทฯอย่าง
สม่ าเสมอและเป็นสัดส่วนหลักของรายได้ไว้ได้  

 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯมีก าไรสุทธิในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553 เท่ากับ 71.21 ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2552 ที่มีก าไรสุทธิเท่ากับ 208.80 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากอัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทฯปรับ
ลดลงจากร้อยละ 21.76 ในปี 2552 เหลือร้อยละ 17.35 ในปี 2553 เนื่องจากบริษัทฯยังคงได้รับผลกระทบจากการที่
บริษัทฯได้ท าสัญญาค่าระวางเรือไว้ล่วงหน้าในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ซึ่งสัญญา
ยังมีผลต่อเนื่องจนถึงเดือนมีนาคมปี 2553 นอกจากนั้น สัดส่วนรายได้ของ
กลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็กของบริษัทฯซ่ึงมีอัตราก าไรขั้นต้นสูง
กว่ากลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 91.01 ของรายได้รวม
ในปี 2552 เหลือร้อยละ 81.64 ต่อรายได้รวมในปี 2553  

 

บริษัทฯมีปริมาณสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้นจาก 1,541.89 ล้านบาท เป็น 
1,731.34 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
นั้น บริษัทฯมีการขายถ่านหินให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่น้อย
มาก อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนนั้น มี
การขายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โดยรายได้ในไตรมาสสุดท้ายเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญจากไตรมาสก่อนๆ โดยไตรมาสสุดท้ายของปี 
2553 (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน) เป็นไตรมาสที่
มียอดขายสูงสุดในรอบ 2 ปี เป็นการส่งสัญญาณที่
ดีและคาดหวังว่าในปี 2554 บริษัทฯจะมียอดขาย
ให้กับกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ได้มากดังเช่นใน
ไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว ซึ่งจะส่งผลให้
สินค้าคงคลังของบริษัทฯมีแนวโน้มลดลง
ตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ และส่งผลดี
ต่อเน่ืองไปยังอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
ให้ลดลงด้วยเช่นกัน  

สาส์นประธานกรรมการบริษัท 
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ส าหรับแนวโน้มราคาถ่านหินนั้น คาดว่ายังคงมีทิศทางปรับตัวเพ่ิมขึ้นในระยะกลาง โดยตั้งแต่ช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2553 นั้น 
ราคาถ่านหินแกว่งตัวอยู่ในระดับ 90-108 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งปรับเพ่ิมขึ้นจากในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งแกว่งตัวในระดับ 61-80 
ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยแนวโน้มปริมาณความต้องการใช้ถ่านหินของโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
ประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งคาดการณ์ว่าความต้องการยังคงสูงจากการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ๆ ประกอบกับก าลังการผลิตถ่านหิน
จากเหมือถ่านหินใหม่ยังไม่สามารถเพ่ิมได้ทันกับความต้องการที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาถ่านหินในปีหน้ายังคงอยู่ใน
ระดับสูงและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

 

ภาวะอตุสาหกรรมการจดัจ าหนา่ยถา่นหินในป ี 2554 ของประเทศไทยนัน้ยงัคงมแีนวโนม้ทีส่ดใสเชน่เดียวกับอตุสาหกรรมถา่นหินใน
ตลาดโลก โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซี่งคาดว่าจะมีการผลิตเพ่ิมขึ้นและมีความจ าเป็นต้องใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น 
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ ได้แก่ โครงการไทยเข้มแข็ง การก่อสร้างรถไฟฟ้าจ านวนหลายเส้นทาง  
ก่อให้เกิดการขยายตัวของโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆและการขยายตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลดีโดยตรงกับรายได้ของบริษัทฯ 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯคาดว่าวัฏจักรด้านการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กจะเริ่มมีมากขึน้จากความมัน่ใจใน
ภาวะเศรษฐกิจทีป่รบัตวัดีขึน้ โดยโครงการลงทนุเพ่ือลดตน้ทนุจะเปน็ปจัจยัส าคญัในการเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสามารถ
ท าได้โดยการเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ ามันเตาเป็นถ่านหิน โดยเป็นวิธีที่ช่วยให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ เนื่องจากราคาถ่าน
หินถูกกว่าน้ ามันเตามาก ดังนั้นบริษัทฯมีแผนที่จะขยายตลาดอย่างต่อเน่ืองในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นฐานรายได้
ส าคัญของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้ลูกค้าเปลี่ยนจากการใช้น้ ามันเตามาใช้ถ่านหิน 

 

ด้วยการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และมาตรการ Quantitative Easing 2 (QE2) ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงในระยะยาวและราคาโภคภัณฑ์ซึ่งรวมถึงราคาน้ ามันดิบปรับตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะช่วยเร่งให้ลูกค้าหันมาตัดสินใจ
ใช้พลังงานถ่านหินซึ่งมีราคาถูกกว่า บริษัทฯได้วางแผนขยายธุรกิจในการเปลี่ยนหม้อไอน้ าถ่านหินเป็นกลยุทธ์ระยะยาวในการท า
การตลาดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้จัดสรรทีมงานที่มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องถ่านหินและหม้อไอน้ า มา
ดูแลเรื่องดังกล่าว อีกทั้งบริษัทฯมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมถ่านหินมามากกว่า 15 ปี สามารถแนะน าและให้ความรู้ในด้านการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งบริษัทฯคาดหวังว่าจะเป็นการเพ่ิมรายได้ในระยะยาวให้กับบริษัทฯอย่างแข็งแกร่งต่อไป 

 

นอกจากนโยบายด้านการตลาดแล้ว บริษัทฯได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเติบโตขององค์กรในระยะยาว   
โดยบรษัิทฯได้ตัง้แตง่ผูบ้รหิารระดับสงูเพ่ิมเตมิใน 5 สายงานหลกัหลายต าแหนง่ด้วยกัน ได้แก่ สายงานธรุกิจ สายงานการผลติ สายงาน
ทรพัยากรมนษุย ์ สายงานปฏบิตักิาร และสายงานด้านบญัชแีละการเงนิ โดยผูบ้รหิารทุกท่านเป็นมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจต่างๆที่หลากหลาย มาผสมผสานกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของผู้บริหารและทีมงานเดิมของบริษัท
ฯ เพ่ือที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นในระยะยาวต่อไป  

 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็มีปัจจัยลบในหลายๆด้าน ส่งผลให้บริษัทฯยังคงมีนโยบายในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง โดยภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นในด้านความต่อเนื่องในการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก เริ่ม
ตั้งแต่ปัญหาของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านการว่างงานในระดับสูง ปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป ปัญหาการ
แข็งค่าของเงินบาทซึ่งกระทบกับภาคการส่งออกในปัจจุบัน ซึ่งท าให้หลังจากนี้เศรษฐกิจไทยอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว 
ซึ่งทางบริษัทฯได้จัดเตรียมแผนธุรกิจและแผนงานด้านการเงินที่รัดกุมที่จะช่วยให้บริษัทฯมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นจากปี 2553  

 

ในนามของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณลูกค้าและผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทการท างานให้บริษัทฯอย่างเต็มที่ในท่ามกลางสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่ท้าทาย 

ม.ล. จันทรจฑุา จันทรทตั 
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สาส์นกรรมการผู้จัดการ 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คูค่้า และมิตรสหายทุกท่าน 
 
 ปี 2553 เป็นอีกหนึ่งปีทีม่ีพฒันาการในการบริหารจัดการธุรกจิมากส าหรบับริษทัฯ เน่ืองจากเป็นปีแรกที่

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส์ี จ ากัด (มหาชน) (TTA) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่เข้ามาบริหารธุรกจิเตม็ป ี
ร่วมกับทีมผู้บริหารเดิมของบริษัทฯ โดยคณะผู้บริหารของบริษัทแม่ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมผู้บริหารใหม่ท าให้เกิดการ
ต่อยอดหลอมรวมกันของวิธีการบริหารในแบบเก่าและใหม่ รวมถึงน าระบบการบริหารงานที่มปีระสิทธิภาพมาใช้
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาว ให้กับบริษทัฯและผู้ถือหุ้นต่อไป  

 
 ส าหรับภาพรวมด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2553 นั้น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ถึงแม้การฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจโลกจะยงัเปราะบาง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยโุรปทีย่ังฟื้น
ตัวอย่างไม่ยั่งยืน อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจในทวีปเอเชียยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งประเทศจีน อินเดีย ประเทศ
ในแถบอาเซียน ซึ่งส่งผลให้ภาคการส่งออกมีการเติบโตที่ดีมาก โดยอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นลูกค้าของบริษัท
ฯ เริ่มมีค าส่ังซื้อเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ ทั้งนี้ บริษัทฯสามารถฟันฝ่าช่วงที่ยากล าบากในปี 2552 และต้นปี 2553 
มาได ้ซึง่เปน็ชว่งทีบ่รษิทัฯไดท้ าการจองคา่ระวางเรอืล่วงหนา้ไวใ้นอตัราทีสู่งกวา่ราคาตลาด ส่งผลใหผ้ลประกอบการ
ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมนีาคม 2553 นั้นไม่ดีนัก อย่างไรก็ดี หลังจากที่ค่าระวางเรือที่สูงกว่าราคาตลาด
ได้หมดลงไป ผลประกอบการได้ทยอยฟื้นตวัขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงประสิทธภิาพในการด าเนินงานในภาวะ
ปกติของบรษิัทฯมากขึ้น 

 
 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯในช่วงเดือนมกราคมถงึเดือนกันยายนปี 2553 นั้น บริษัทฯมีรายได้จากการ

ขายถ่านหินเท่ากับ 2,080.58 ล้านบาท และก าไรสุทธเิทา่กบั 71.21 ล้านบาท โดยบรษิทัฯสามารถรกัษาฐานลูกค้า
ในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของบริษัทได้ดี ถึงแม้จะมีคู่แข่งขันใหม่ๆ
เข้ามาในตลาดการจัดจ าหน่ายถ่านหินเป็นจ านวนมากโดยมีทั้งผู้ประกอบการที่มีเงินทุนสูงและผูป้ระกอบการ
รายยอ่ย อยา่งไรกด็ ี บรษิทัฯไดป้รบักลยทุธอ์ยา่งสม่ าเสมอเพือ่ใหธ้รุกจิมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัเพิม่ขึน้ทัง้ใน
ดา้นการพฒันาคณุภาพของสินคา้และบรกิาร นอกจากนี้ บริษัทฯมีความได้เปรียบในด้านการบริหารโลจิสติกส์ทีม่ี
ประสิทธิภาพ โดยคลังสินค้าทั้ง 2 แห่งมีการบริหารจัดการผสมผสานระหว่างการขนส่งทางน้ า และทางบก อีกทัง้
ยงัอยูใ่นบรเิวณใกล้กลุ่มลูกค้าของบรษิทัฯ ส่งผลใหป้ระหยดัคา่ขนส่งไดม้าก และบรษิทัฯมคีวามสัมพนัธท์ีด่กีบัคูค่้า
ในประเทศอินโดนีเซียซึง่เป็นแหล่งน าเข้าถ่านหินที่ส าคญัของบรษิัทฯ รวมถึงทมีงานที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านถ่านหินมามากกว่า 15 ปี ส่งผลให้สามารถควบคุมค่าใชจ้่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แตใ่นป ี2553 บรษิทัฯ มปีรมิาณสินคา้คงคลัง ณ ส้ินเดอืนกนัยายน 2553 ในระดบัคอ่นขา้งสูง เนือ่งจากบรษิทัฯ
มีการขายถ่านหินให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในช่วงครึ่งปีแรกได้ค่อนข้างน้อย มีผลเนื่องมาจาก ภาวะ
เศรษฐกจิตกต่ าในชว่งป ี 2552 ตอ่เนือ่งมา แตเ่ริม่มปีรมิาณการขายทีม่ากขึน้ในชว่งครึง่ปหีลัง และคาดวา่จะปรบัตวั
เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2554 เนื่องจากประเทศไทยมีการก่อสร้าง
โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก ซึ่งหมายถึงการ
บรโิภคปนูซเีมนตท์ีจ่ะปรบัเพิม่ขึน้ดว้ยเชน่กนั นอกจากนี ้บรษิทัฯ
มีการพัฒนาโครงการผลิตถ่านปั้นเม็ดในปีที่ผ่านมา เพื่อเรง่
การลดปรมิาณสินค้าคงคลังดังกล่าว ซึ่งมีความคืบหน้าใน
การพฒันาโครงการดงักล่าวไปมาก แตเ่นือ่งจากเปน็โครงการ
ใหม ่และเป็นการพฒันาเทคโนโลยีด้วยตวัเอง การศึกษา
และพัฒนาเครื่องจักรจงึพบกับอปุสรรคต่างๆบ้าง ซึ่ง
ทางบริษัทฯได้แก้ไขและลงทุนอุปกรณ์ต่างๆเพิม่เติม
ทั้งทางคลังนครหลวง และสวนสม้ เพื่อผลิตถ่านปั้นเม็ด
ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2554  

 
ในนามของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 

จ ากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณลูกค้าและคูค่า้
ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของ
บริษัทฯเป็นอย่างดียิ่งตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา 
รวมทัง้ผูบ้รหิารและพนกังานทุกท่านที่ได้ทุ่มเท
การท างานให้บริษทัอย่างเตม็ที ่ จนท าให้บริษทัฯ 
มีผลประกอบการที่น่าพอใจท่ามกลางความ 
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมา 

 

นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม 



ข้อมูลทางการเงินโดย
สรุป      

ผลการด าเนินงาน     

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 2,597.46 1,958.95 2,080.58 

รายได้รวม (ล้านบาท) 2,643.22 1,997.33 2,115.59 

ก าไรขั้นต้นจากการขาย (ล้านบาท) 534.10 426.20 360.92 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (ล้านบาท) 88.31 208.80  71.21 

ก าไรต่อหุ้น* บาท 0.58 1.37 0.47 

     

อัตราส่วนทางการเงิน     

อัตราก าไรขั้นต้น (ร้อยละ) 20.56 21.76 17.35 

อัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 3.34 10.45 3.37 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เฉล่ีย) (ร้อยละ) 10.20 22.50 7.65 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) (ร้อยละ) 3.15 7.54 2.19 

     

  31 ธ.ค. 2552 30 ก.ย. 2553  

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 3,048.25 3,463.98  
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 2,152.87 2,495.78  
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 895.38  967.55  

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น* บาท 5.89  6.36   

     

   * มูลค่าที่ตราไว้เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น     

  2552 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

2552 
(ม.ค.-ก.ย.) 

2553 
(ม.ค.-ก.ย.) 



วิสัยทัศน ์

 

เป็นผู้น าในการจ าหน่ายถ่านหินซึ่ง
มีคุณภาพและบริการตรงความ
ต้องการของลูกค้าด้วยความ

มุ่งมั่นท่ีจะธ ารงไวซ้ึ่งสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาสังคม 

พันธกิจ 

 

•  เป็นผู้น าในการด าเนินธรุกิจจ าหน่าย  
ถ่านหินภายในประเทศ 

•  ให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดส าหรับ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

•  มีความรับผิดชอบในด้านคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และให้ความส าคัญกับการ
รักษาส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาสังคม 
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 คุณวุฒิการศึกษา 
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of California, 

Berkeley, USA 
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, 

USA 
 หลักสูตรการอบรม 
 - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 70/2006 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  
 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  
 - เดือนตุลาคม 2552 ถึง ปัจจุบัน  

 ประสบการณ์การท างาน 
 - บริษัท เจพี มอร์แกน สแตนเลย์ (สิงคโปร์) 
 - ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 - ธนาคารแห่งอเมริกา ซานฟรานซิสโก (สหรัฐอเมริกา) 

ฮ่องกง และกรุงเทพมหานคร  
 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน 

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น 
  ๏ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

    บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
  ๏ ประธานกรรมการ 
   บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์  

(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์-สิงคโปร์) 
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  ๏ กรรมการ 

   บจ. อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากัด 
   บจ. ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ 
   บจ. ยูเอ็มเอส ขนส่ง 
   บจ. ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท 
   บจ. ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส  

    บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดินเรือโทรีเซน จ านวน 46 บริษัท  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เก่ียวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ  - ไม่มี - 
 การถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553)          
    - ไม่มี - 
 การเข้าร่วมประชุม ปี 2553  - 9/9 คร้ัง -   
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ 
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (อายุ 44 ปี) 
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 คุณวุฒิการศึกษา 
 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 หลักสูตรการอบรม 
 - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004  
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 
 - Finance for Non-Finance Director 9/2004,  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 
 - การบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กร รุ่นที่ 5/2548     

จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์                 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 - พัฒนาผู้น าตามแนวพระราชด าริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 จากคลังสมอง          
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเพ่ือสังคม  

 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  
 - พ.ศ. 2547 ถึง ปัจจุบัน  

 ประสบการณ์การท างาน 
 - ผู้จัดการฝ่ายขายเคมีภัณฑ์  
  บมจ. ยูนิคแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมีคัลส์ 
 - ผู้จัดการโรงงาน บจ. โพรเทค 
 - วิศวกร กระทรวงอุตสาหกรรม  
 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน 

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น   - ไม่มี - 
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  ๏ กรรมการผู้จัดการ 
   บจ. ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ 
   บจ. ยูเอ็มเอส ขนส่ง 
   บจ. ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท 
   บจ. ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เก่ียวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ  - ไม่มี -  
 การถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553)    
 - หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น (2.61%) 
 การเข้าร่วมประชุม ปี 2553  - 9/9 คร้ัง -   

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 
นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม (อายุ 51 ปี) 



  

บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 

ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 3  9  

 คุณวุฒิการศึกษา 
 - ปริญญาโท บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 หลักสูตรการอบรม 
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  
 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 131/2010, 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  
 - เดือนตุลาคม 2552 ถึง ปัจจุบัน  

 ประสบการณ์การท างาน 
 - ผจก.สายบริหารการลงทุนตราสารทุน                                    

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 - Group Chief Financial Officer บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
 - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน หรือ ต าแหน่งผู้บริหาร     

สายการเงินและบัญชีในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
๏ บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)   

  ๏ บมจ. อีสต์ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย)  
๏ บมจ. หลักทรัพย์ เอกเอเชีย  

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน 

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น  
  ๏ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มการเงินและบัญชี 

 บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์  
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

  ๏ กรรมการ 
   บจ. อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากัด 
   บจ. ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ 
   บจ. ยูเอ็มเอส ขนส่ง 
   บจ. ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท 
   บจ. ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เก่ียวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ  - ไม่มี - 
 การถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553)  
    - ไม่มี - 
 การเข้าร่วมประชุม ปี 2553  - 9/9 คร้ัง -   

กรรมการ 
นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (อายุ 49 ปี) 



 

บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 

ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 3  1 0  

 คุณวุฒิการศึกษา 
 - ประกาศนียบัตร สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 - ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 หลักสูตรการอบรม 
 - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 132/2010

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 
 - Role of the Compensation Committee (RCC)  
  รุ่น11/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 

(IOD) 
 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  
 - เดือนตุลาคม 2552 ถึง ปัจจุบัน  
 ประสบการณ์การท างาน 
 - ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บุคคลธนกิจ 

บมจ. ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  
 - ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารแห่งอเมริกา  
 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน 
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น  
  ๏ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ 
        บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์  
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

  ๏ กรรมการ 
   บจ. อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากัด 
   บจ. ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ 
   บจ. ยูเอ็มเอส ขนส่ง 
   บจ. ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท 
   บจ. ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เก่ียวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ  - ไม่มี - 
 การถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553)  
    - ไม่มี - 
 การเข้าร่วมประชุม ปี 2553  - 9/9 คร้ัง -   

กรรมการ 
นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ (อายุ 47 ปี) 



  

บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 

ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 3  1 1  

 คุณวุฒิการศึกษา 
 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ 

นิวซีแลนด์ 
 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 หลักสูตรการอบรม 
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2004 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  
 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  
 - พ.ศ. 2547 ถึง ปัจจุบัน  

 ประสบการณ์การท างาน 
 - ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการลงทุนประจ า Sydney 

และ New York 
 - รองเลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน 
 - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคาร นครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 - กรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงมหาดไทย  
 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน 

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น  
  ๏ กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียร่ิง 
  บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  
  บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม 
  บมจ. ที.ซี.เจ. เอเชีย  

 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  ๏ ประธานกรรมการ 

 บจก. สาระกรุ๊ป 
  บจก. ดี-จิ๊ก 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เก่ียวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ  - ไม่มี - 

 การถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553)  
    - ไม่มี - 
 การเข้าร่วมประชุม ปี 2553  - 9/9 คร้ัง -   

ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ  

นายพงษ์ศักดิ ์อังสุพันธุ์ (อายุ 72 ปี) 



 

บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 

ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 3  1 2  

 คุณวุฒิการศึกษา 
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - ปริญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 หลักสูตรการอบรม 
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2004 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  
 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2004         
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  
 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  
 - พ.ศ. 2547 ถึง ปัจจุบัน  

 ประสบการณ์การท างาน 
 - อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 - อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม  
 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน 
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น  
  ๏ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
   บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียร่ิง 
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  ๏ กรรมการผู้จัดการ  
   บจ. เอ็กเซลเลนท์ บิสเน็ส แมเนจเม้นท์ 
   บจ. เอ็กเซลเลนท์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทรนน่ิง 
  ๏ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
   บจ. คิว.ที.ซี.ทรานฟอร์เมอร์  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เก่ียวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ  - ไม่มี - 
 การถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553)  
    - ไม่มี - 
 การเข้าร่วมประชุม ปี 2553  - 9/9 คร้ัง -   

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
นายณัฐพล  ลีลาวัฒนานันท์ (อายุ 52 ปี) 



  

บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 

ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 3  1 3  

 คุณวุฒิการศึกษา 
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northrop University, Los 

Angeles, CA, USA  
 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 หลักสูตรการอบรม 
 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 84/2010  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  
 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2010  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  
 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  
 - 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง ปัจจุบัน  

 ประสบการณ์การท างาน 
 - ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคาร บีเอ็นพี พาร์ริบาร์ 
 - ผจก.ฝ่ายการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  บมจ. เอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ 
 - ผอ.ฝ่ายวาณิชธนกิจ บงล. เอกพัฒน์ 
 - ผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล. ไดวา  
 - ผจก.ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บงล. ธนสยาม  
 - ฝ่ายบริหารการเงิน  
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ  
  Duty Free Shopper West, Los Angeles, USA. 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน 

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น   - ไม่มี -   
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  ๏ ผู้อ านวยการบริหาร ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการสมาคมฯ  
   สมาคมการบินธุรกิจแห่งเอเซีย  
   Asian Business Aviation Association (AsBAA)  
  ๏ ที่ปรึกษาอาวุโส และ ผู้บริหาร ฝ่ายธุรกิจการบิน  
   บริษัท คอร์ปอเรท เพอร์ฟอแมนซ์ แอดไวเซอร์ จ ากัด 
 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เก่ียวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ  - ไม่มี - 
 การถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553)  
    - ไม่มี - 
 การเข้าร่วมประชุม ปี 2553  - 7/9 คร้ัง -   

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์ (อายุ 49 ปี) 



 

บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 

ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 3  1 4  

 คุณวุฒิการศึกษา 
 - นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - เนติบัณฑิตไทย 
 - ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 หลักสูตรการอบรม 
 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2005  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)  
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2004 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 
  - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น11/2010 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 
 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  
 - พ.ศ. 2547 ถึง ปัจจุบัน  

 ประสบการณ์การท างาน 
 - คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 - นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย  
 - อุปนายกฝ่ายวิชาการ สภาทนายความ  
 - ประธานคณะกรรมการอ านวยการ และ ผู้อ านวยการส านัก

ฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ  
 

 - อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน สภาทนายความ   
 - กรรมการฝ่ายกฎหมาย และอนุกรรมการฝ่ายสัญญา  
 - ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
 - สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
 - กรรมการก ากับมาตรฐาน คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 - คณะกรรมการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 

 - คณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้า กรมทรัพย์สิน       
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

 - คณะกรรมการลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์  

 การด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน 
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น  
  ๏ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

  บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียร่ิง 
  บมจ. โมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ป 
  บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี  

 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  ๏ อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน สภาทนายความ   
  ๏ ศาสตราจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ  
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
  ๏ อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  ๏ ผู้อ านวยการสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง  

 สภาทนายความ  
  ๏ ผู้อ านวยการส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ                

 สภาทนายความ 
  ๏ กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา 
  ๏ เลขาธิการส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง            

 เนติบัณฑิตยสภา  
  ๏ President Thailand Group  
   สมาคมทนายความสิทธิบัตรแห่งเอเซีย  
   (Asian Patent Attorneys Association)    
  ๏ Country Head (Thailand Group)  
   สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งอาเซียน  
   (ASEAN Intellectual Property Association)  
 การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เก่ียวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ  - ไม่มี - 
 การถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553)  
    - ไม่มี - 
 การเข้าร่วมประชุม ปี 2553  - 8/9 คร้ัง -   

กรรมการอิสระ 
นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล (อายุ 61 ปี) 
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ชื่อบริษัท  บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ เลขที่ 36/83 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
ที่ตั้งคลังสินค้า 1. คลังสินค้าชัยมงคล  
 เลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ต าบลชัยมงคล (บ้านบ่อ) อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 
 2. คลังสินค้าสวนส้ม 
 เลขที่ 88/9 หมู่ 5 ต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 
 3. คลังสินค้านครหลวง 
 เลขที่ 108 หมู่ 2 ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา 13260 
เลขทะเบียนบริษัท  0107574700099 
ทุนจดทะเบียน  105,227,391.50 บาท 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 76,727,032 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 153,454,064 หุ้น (ณ 12 พฤศจิกายน 2553) 
มูลค่าที่ตราไว้  หุ้นละ 0.50 บาท 
โทรศัพท์   (+662) 664-1701-8 
โทรสาร   (+662) 664-1700, (+662) 259-2467 
โฮมเพจ   www.umspcl.com 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์  
ชื่อบริษัท  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ที่ตั้งส านักงาน อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน  
  เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง 
  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์  (+662) 596-9000  
โทรสาร  (+662) 359-1259  

ผู้สอบบัญชี 

ชื่อผู้สอบบัญชี นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3760  
ชื่อบริษัท  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  
ที่ตั้งส านักงาน ชั้น 15 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 179/74-80 ถนนสาทรใต้        
  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์  (+662) 344-1000  
โทรสาร  (+662) 286-5050  

http://www.umspcl.com/
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บรษัิทฯประกอบธรุกิจการน าเขา้ถา่นหินคณุภาพดี มคีา่พลงังานความรอ้นปานกลาง และมผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ย 
โดยน าเขา้จากประเทศอนิโดนเีซยีเพ่ือจดัจ าหนา่ยให้กับโรงงานอตุสาหกรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะโรงงานอตุสาหกรรมใน
กรงุเทพและปรมิณฑลรวมถงึจงัหวัดใกลเ้คยีง บรษัิทฯมอีตุสาหกรรมทีเ่ปน็เปา้หมายหลกัในอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เลก็ ได้แก่ อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งด่ืม อตุสาหกรรมกระดาษ และอตุสาหกรรมสิง่ทอ โดยบรษัิทฯมกีลยทุธน์ าถา่นหิน
ดังกล่าวมาท าการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือให้ถ่านหินมีคุณภาพตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหมอ้ไอน้ าของ  
แตล่ะโรงงานอตุสาหกรรม นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ยงัเขา้รว่มประมลูขายถา่นหินให้กับบรษัิทเอกชนในอตุสาหกรรมปนูซเีมนต ์
และอตุสาหกรรมผลติไฟฟ้าทีม่กีารประมลูจดัซือ้ถา่นหินอกีด้วย  

เปา้หมายการด าเนินธรุกจิ 

บริษัทฯมีเป้าหมายในการเป็นผู้น าการขายถ่านหินส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
โดยการคัดเลือกถ่านหินที่มีคุณภาพดี ตรงกับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้
น้ ามันเตาให้เปลี่ยนมาใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงแทน โดยน าจุดเด่นของถ่านหินที่มีต้นทุนการใช้งานที่ต่ ากว่าน้ ามันเตาและ
การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของการใช้ถ่านหินเป็นกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้า รวมทั้งเน้นการกระจายความเสี่ยง
ทางด้านรายได้ของบริษัทฯโดยไม่พึ่งพาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพียงตลาดเดียว แต่จะเน้นการขยายตลาดไปยัง
โรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็และกระจายไปยงัหลายอตุสาหกรรม เพ่ือลดความเสีย่งจากการทีอ่ตุสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบจากวัฏจักรของเศรษฐกิจ  

ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีปริมาณส ารองอยู่มาก โดยแหล่งถ่านหินกระจายอยู่ในประเทศต่างๆมากกว่า 100 
ประเทศทั่วโลก ท าให้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงสูง ราคามีการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิง
ชนิดอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก๊าซธรรมชาติและน้ ามันเตา โดยถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็น
ของแข็งและมีแร่ธาตุที่ส าคัญ คือ คาร์บอน โดยทั่วไปแล้วถ่านหินจะมีสีด าหรือสีน้ าตาลเข้มและแบ่งได้หลายประเภท ซึ่ง
ถ่านหินแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่ส าคัญตามตารางด้านล่าง  

 

 

 

 

 

* แสดงค่าเปอร์เซนต์โดยน ้าหนัก 
** ปริมาณก้ามะถัน 1.0 เปอร์เซนต์ จะก่อให้เกิดค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยเฉลี่ยประมาณ 500 ppm  

(อ้างอิงจากถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัสของบริษัทฯ) 

 

    

แอนทราไซต์ 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** 

ลิกไนต์ 3,000 - 4,000 30 - 38 15-20 2.0-5.0 

ประเภทของถ่านหิน 
ค่าความร้อน 

(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 
ความชื้น 

( เปอร์เซนต์)* 

ปริมาณเถ้า 
(เปอร์เซนต์)* 

ปริมาณก ามะถัน 
(เปอร์เซนต์) 
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จากตารางขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าถา่นหินทีม่คีณุภาพดีทีส่ดุ (พิจารณาจากคา่ความรอ้น คา่ความชืน้ และปรมิาณก ามะถนั) 
เรียงตามล าดับ ได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต์ โดยบริษัทฯเน้นการน าเข้าถ่านหินประเภทบิทู
มินัสและซับบิทูมินัส เนื่องจากเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดี มีค่าความร้อนในระดับปานกลาง มีค่าความชื้นและปริมาณเถ้า
ในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปริมาณก ามะถันที่ต่ าเมื่อเทียบกับน้ ามันเตา (น้ ามันเตามีปริมาณก ามะถัน
ประมาณ 0.1-3.0 เปอร์เซนต์) ท าให้มีมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ส าหรับถ่านหินประเภทแอนทราไซต์ บริษัทฯ
ไม่ได้น าเข้าถ่านหินประเภทนี้เนื่องจากมีราคาสูงกว่ามาก อีกทั้งปริมาณการใช้ภายในประเทศมีจ ากัดและไม่มีแนวโน้ม
การขยายตัว ส่วนถ่านหินประเภทลิกไนต์เป็นถ่านหินคุณภาพต่ าที่สุด มีปริมาณก ามะถันมาก ท าให้มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสูง ดังนั้นถ่านหินประเภทนี้จึงไม่เป็นที่นิยมของลูกค้า  

มาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ซึ่งก าหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดให้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปาก
ปล่องระบายของโรงงานอุตสาหกรรม มีค่าไม่เกิน 700 ppm (part per million) ในขณะที่  ถ่านหินของบริษัทฯ เมื่อ
น าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและวัดค่าก๊าซที่ปากปล่องระบายได้ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้น้อยกว่า 100 ppm ดังนั้น
ถ่านหินที่บริษัทฯจ าหน่ายจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่ราชการก าหนด  

 

สรุปข้อเปรียบเทียบของการใช้เชื้อเพลิงท้ัง 3 ประเภท แสดงดังตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  ขึ นกับคุณภาพของถ่านหินหรือน ้ามันเตา 
ที่มา: บริษัทฯ 

    

ต้นทุนเชื้อเพลิง ต่ า สูง ปานกลาง 

การลงทุนในหม้อไอน้ า สูง ปานกลาง ต่ า 

ความยากง่ายในการใช้งาน สูง ปานกลาง ต่ า 

การบ ารุงรักษา สูง ปานกลาง ต่ า 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่ า-สูง *   ต่ า-ปานกลาง * ต่ า 

หัวข้อ ถ่านหิน น้ ามันเตา ก๊าซธรรมชาติ 
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 บรษัิทฯ ได้รบัการสง่เสรมิการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) จ านวน 4 ฉบบั มสีาระส าคญั
ดังนี ้ 

สิทธิประโยชน์ 
 
      

๏ ประเภทกิจการ บริการ 
ด้านขนถ่ายสินค้า 
ส าหรับเรือเดินทะเล

ประเภท 7.1 

กิจการผลิต 
ถ่านอัดก้อน 
ประเภท 1.16 

กิจการขนส่งทางเรือ
ประเภท 7.2 

บริการ 
ด้านขนถ่ายสินค้า 
ส าหรับเรือเดินทะเล

ประเภท 7.1 

๏ ได้รับการยกเว้นอากร
ขาเข้าส าหรับ
เครื่องจักร 

ตามที่คณะกรรมการ 
พิจารณาอนุมัติ 

ตามที่คณะกรรมการ 
พิจารณาอนุมัติ 

ตามที่คณะกรรมการ 
พิจารณาอนุมัติ 

ตามที่คณะกรรมการ 
พิจารณาอนุมัติ 

๏ ได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมรวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุน ไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน 

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 ม.ิย. 2551 
สิ้นสุด 15 มิ.ย. 2559 

๏ ได้รับการยกเว้นไม่
ต้องน าเงินปันผลจาก
กิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมไปรวม
ค านวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคลตลอด
ระยะเวลาที่ผู้ได้รับ
การส่งเสริมได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้  
นิติบุคคลนั้น 

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 ม.ิย. 2551 
สิ้นสุด 15 มิ.ย. 2559 

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1532(2)/2549 1192(2)/2551 1499(2)/2551 1047(2)/2552 
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ภาวะการแขง่ขนัและแนวโนม้อตุสาหกรรม  

ภาวะการแข่งขัน 

การจ าหนา่ยถา่นหินให้กับโรงงานอตุสาหกรรมในประเทศไทยเปน็ธรุกิจทีม่ผีูป้ระกอบการประมาณ 20 ราย โดยบรษัิทฯ มี
คู่แข่งในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คือ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด 
(มหาชน) ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กบริษัทฯมีคู่แข่ง เช่น บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากัด 
(มหาชน) เปน็ตน้ และผู้ประกอบการน าเข้าถ่านหินรายกลางและรายเล็กอีกประมาณ 15 - 20 ราย ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้น า
ตลาดในกลุม่นี ้ บรษัิทฯเนน้เพ่ิมลกูคา้ในกลุม่โรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็มากกว่ากลุม่โรงงานอตุสาหกรรม
ขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา 

ที่มา : ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
 

 

 

 
   

การบริโภคลิกไนต์ 17.86 13.61 13.51 -0.73 

   ผลิตกระแสไฟฟ้า (กฟผ.)  15.82 12.00 11.93 -0.58 

   อุตสาหกรรม  2.04 1.61 1.58 -1.86 

การบริโภคถ่านหิน  16.39 12.44 12.87 3.46 

   ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP)  5.72 4.54 4.43 -2.42 

   อุตสาหกรรม  10.67 7.90 8.44 6.84 

ความต้องการโดยรวม  34.25 26.06 26.38 1.23 

ประเภท 

ปริมาณ (ล้านตัน) 
อัตราการเติบโต 

(ร้อยละ) 2552 
2552 

(ม.ค.-ก.ย.) 
2553 

(ม.ค.-ก.ย.) 



  

บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 

ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 3  2 0  

แนวโน้มอุตสาหกรรม  

๏ การใช้ถ่านหินและลิกไนต์ 
ในปี 2553 (ม.ค. - ก.ย.) ปริมาณการใช้ถ่านหินและลิกไนต์รวมประมาณ 26.38 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.23 จากช่วง

เดียวกันของป ี2552 ซึง่มปีรมิาณการใชร้วมประมาณ 26.06 ลา้นตนั การใชล้กิไนตใ์นป ี2553 (ม.ค.ก.ย.) ประมาณ 13.51 ลา้น
ตนั แบง่เปน็ภาคการผลติไฟฟ้าของ กฟผ.จ านวน 11.93 ลา้นตนั และอกี 1.58 ลา้นตนั น าไปใชใ้นภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ 
ได้แก่ การผลติปนูซเีมนต ์ กระดาษ อาหาร โดยการใชใ้นภาคอตุสาหกรรมมนีอ้ย เนือ่งจากอปุทานในประเทศลดลงจากการที่
บรษัิท ลานนารซีอรส์เซส จ ากัด (มหาชน) หยดุผลติ ในขณะทีก่ารใชถ้า่นหินน าเขา้ในป ี 2553 ประมาณ 12.87 ลา้นตนั 
เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.46 เปน็การใชใ้นอตุสาหกรรมจ านวน 8.44 ลา้นตนั ทีเ่หลอือกีประมาณ 4.43 ลา้นตนัใชเ้ปน็เชือ้เพลงิในการ
ผลติกระแสไฟฟ้าของ SPP และ IPP  

จากก าลังการผลิตถ่านหินที่ไม่เพียงพอกับอุปสงค์ภายในประเทศ รวมถึงคุณภาพถ่านหินในประเทศไทยที่มีคุณภาพ
ต่ าเมือ่เปรียบเทียบกับถ่านหินต่างประเทศ ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องน าเข้าถ่านหินจากประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย 
ออสเตรเลยี เปน็ตน้ โดยในอดีตทีผ่า่นมา ประเทศไทยมกีารน าเขา้ถา่นหินเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง โดยในป ี 2553 (ม.ค.-ก.ย.)  
ประเทศไทยมกีารน าเขา้ถา่นหินทกุประเภทประมาณ 12.36 ลา้นตนั  

 เนือ่งจากบริษัทฯมกีลยทุธใ์นการขยายฐานลกูคา้รายใหมโ่ดยใชข้อ้ได้เปรยีบในด้านราคาของถ่านหินทีต่่ ากว่าน้ ามนัเตา
ดังนั้นลูกค้าหลายรายจึงมีแนวโน้มในการเปลี่ยนจากการใช้น้ ามันเตามาใช้ถ่านหินเพ่ิมขึ้น เพ่ือลดต้นทุนการผลติ และเสรมิ
ศกัยภาพในการแขง่ขนัระยะยาว จากตารางปรมิาณการใชน้้ ามนัเตาในประเทศไทย พบว่าในป ี 2551 และป ี 2552 มปีรมิาณ
การใช ้3,287 และ 2,731 ลา้นลติร ตามล าดับ สว่นในป ี2553 คาดการณว่์าจะมปีรมิาณการใชน้้ ามนัเตาทัง้หมด 2,582 ลา้น
ลติร ซึง่มแีนวโนม้ลดลงเนือ่งจากน้ ามนัเตาเปน็พลงังานทีม่รีาคาสงูกว่าก๊าซธรรมชาตแิละถา่นหิน ทัง้นี ้ หากคดิมลูคา่การใช้
น้ ามนัเตาเฉลีย่ของน้ ามนัเตาขายส่งทีโ่รงกลั่นในป ี2553 (ม.ค. - ก.ย.) เทา่กับ 16.62 บาทตอ่ลติร (ทีม่า : ส านกังานนโยบาย
และแผนพลงังาน) ดังนัน้ มลูคา่ตลาดของน้ ามนัเตาในป ี2553 จะมมีลูคา่ประมาณ 42,913 ลา้นบาท และหากแปลงเปน็มลูคา่
ตลาดของถา่นหินจะได้ประมาณ 27,893 ลา้นบาท (สมมตใิห้ราคาพลงังานของถา่นหินต่ ากว่าน้ ามนัเตารอ้ยละ 65) ในขณะที่
รายได้ในการขายถา่นหินของบรษัิทในป ี2553 (ม.ค.-ก.ย.) ประมาณ 2,100 ลา้นบาท ดังนัน้ บรษัิทฯยงัมชีอ่งว่างการตลาดใน
การทีจ่ะชักจูงให้ลูกค้าเปลีย่นจากการใช้น้ ามันเตามาใช้ถา่นหินซ่ึงสามารถประหยัดพลังงานได้อีกมาก ซีง่จะชว่ยในด้านการ
ลดตน้ทนุของลกูคา้ลง 

ปรมิาณการน าเขา้ถา่นหินประเภท coal solid fuels มแีนวโนม้เพ่ิมขึน้ในชว่งป ี2549 - 2552 โดยมปีรมิาณน าเขา้ เทา่กับ 
10,551 พันตนั 13,788 พันตนั 15,679 พันตนั และ 15,587 พันตนั ตามล าดับ ในขณะทีม่ลูคา่การน าเขา้ถา่นหินมแีนวโนม้
เพ่ิมขึน้เชน่กัน โดยมมีลูคา่น าเขา้ในป ี2549 - 2552 เทา่กับ 17,014 ลา้นบาท 24,770 ลา้นบาท 34,089 ลา้นบาท และ 33,448 
ลา้นบาท ตามล าดับ โดยปรมิาณน าเขา้ในป ี2553 (ม.ค. - ก.ย.) เทา่กับ 11,920 พันตนัมมีลูคา่เทา่กับ 25,451 ลา้นบาท  
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ปริมาณการน าเขา้ Coal Solid Fuels 
 

 
มูลค่าการน าเข้า Coal Solid Fuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ที่มา : ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

ล้านบาท 

พันตัน 
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จากขอ้มลูอปุสงคท์ีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าแนวโนม้ธรุกิจถา่นหินยงัมแีนวโนม้ทีส่ดใส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในภาวะที่
โรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆมกีารแข่งขนัสงู การควบคมุต้นทนุในการผลติจงึเปน็ปจัจัยส าคญัในการแขง่ขัน การใชถ้า่นหินจงึมี
แนวโนม้ทีส่งูขึน้แทนพลงังานอืน่ เชน่ น้ ามนัเตาซึง่มรีาคาสงูกว่าและมโีอกาสปรบัตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ดังนัน้ จงึเปน็โอกาส
ของบรษัิทฯ ในการขยายตลาดได้ตอ่ไป  

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบราคาต่อค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 3 ชนิด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  ส้านักงานนโยบายและแผนงาน www.eppo.go.th , กรมเชื อเพลิงธรรมชาติ www.dmf.go.th และ UMS 

ที่มา :  1.  ราคาน ้ามันเตาขายส่งเฉลี่ยที่โรงกลั่น      :   www.eppo.go.th 

           2.  ราคาก๊าซธรรมชาติ  :   www.dmf.go.th 

           3.  ราคาถ่านหินน้าเข้าเฉลี่ย       :   www.eppo.go.th  

ราคาต่อค่าความร้อนของถ่านหินยังคงต่ ากว่าน้ ามันเตาและก๊าซธรรมชาติ (ราคาถ่านหิน น้ ามันเตา และก๊าซธรรมชาติ
ดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่ง) ดังนั้น บริษัทฯยังคงสามารถขยายตลาดการใช้ถ่านหินได้อย่างต่อเน่ืองจากจุดเด่นดังกล่าว 

 
 
 

ราคา (บาทต่อ 1 ล้านกิโลแคลอรี่) 

http://www.eppo.go.th/
http://www.dmf.go.th/
http://www.eppo.go.th/
file:///N:\56-1,56-2,Annual%20report\Annual%20Report\AR_53\P'piya\www.dmf.go.th
file:///N:\56-1,56-2,Annual%20report\Annual%20Report\AR_53\P'piya\www.eppo.go.th
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ปจัจบุนับรษัิทฯ ได้เริม่จดัตัง้ทมีงานวิจยัและพัฒนาผลติภณัฑเ์มือ่ตน้ป ี 2550 เพ่ือให้สามารถประยกุตใ์ชถ้า่นหินได้อยา่ง
กว้างขวางมากขึน้ในหลายๆอตุสาหกรรม โดยโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการพัฒนา ได้แก่ โครงการถา่นปัน้เมด็ (Granular) ขณะนี้
อยูร่ะหว่างการทดลองผลิตเชิงพาณิชย์ ซึ่งถ่านปั้นเม็ดน้ีคาดว่าจะสามารถใช้กับหม้อไอน้ าของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
และเป็นการเพ่ิมมูลค่าของถ่านหิน  

นอกจากนี้ ทีมงานวิจัยและพัฒนาอยู่ระหว่างการศึกษากระบวนการแปลงถ่านหินให้เป็นก๊าซ (Coal Gasification) โดย
จะน าไปทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) หรือก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องและแก้ว ซึ่งก๊าซ
ทั้ง 2 ประเภทมีราคาพลังงานต่อหน่วยแพงกว่าถ่านหิน  

ทัง้นี ้ ทมีงานวิจยัและพัฒนามแีนวทางในการศกึษาเทคโนโลยกีารใชถ้า่นหินจากตา่งประเทศเพ่ือน ามาประยกุตกั์บอตุสาหกรรม
ในประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง 

ทมีงานวจิยัและพัฒนาของ UMS 



 

บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 

ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 3  2 4  

 

บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 

 บริษัทฯประกอบธุรกิจการน าเข้าถ่านหินคุณภาพดี มีค่าพลังงานความร้อนปานกลาง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย ซึ่งบริษัทฯมีอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม อุตสาหกรรมกระดาษ  
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยบริษัทฯมีกลยุทธ์น าถ่านหินดังกล่าวมาท าการคัดเลือกและปรับปรุง
คุณภาพ เพ่ือให้ถ่านหินมีคุณภาพ ตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหม้อไอน้ าของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ 
บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ  
วันที่ 20 ตุลาคม 2549 

ด าเนินการผลติถา่นอดักอ้น
ใหก้บัลกูคา้อตุสาหกรรมทีใ่ช้
ไอน้ าในกระบวนการผลติ 

บรษิทั ยเูอม็เอส  
โคลบรคิเครท จ ากดั 

จดทะเบยีนจดัตัง้เม่ือ 
วนัที ่24 มกราคม 2550 
ด าเนนิธรุกจิดา้นการขนสง่
และขนถา่ยทางน้ า ไดแ้ก ่การ
ขนสง่ทางเรือขนาดประมาณ 
500 - 2,500 ตนัตอ่ล า  

บรษิทั ยเูอม็เอส  
ไลทเ์ตอร ์จ ากดั 

จดทะเบยีนจดัตัง้เม่ือ 
วนัที ่24 มกราคม 2550 
ด าเนนิธรุกจิดา้นการขนสง่
และขนถา่ยทางบก ไดแ้ก ่ 
การขนสง่โดยรถบรรทกุ  

บรษิทั ยเูอม็เอส  
ขนสง่ จ ากดั 

จดทะเบยีนจดัตัง้เม่ือ 
วนัที ่22 ตลุาคม 2551  

ด าเนนิธรุกจิดา้นทา่เทยีบเรือ  
ทีอ่ าเภอนครหลวง  
จงัหวดัอยธุยา 

บรษิทั ยเูอม็เอส พอรต์ 
เซอรว์สิเซส จ ากดั 

บรษิทั ยนูคิ ไมนิง่ เซอรว์สิเซส จ ากดั (มหาชน) 

โครงสร้างบริษัทและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ความเสีย่งจากตน้ทนุสนิคา้มีราคาแปรผันไปตามราคาซือ้ขายของตลาดโลก 

ต้นทุนราคาถ่านหินที่บริษัทฯน าเข้ามีองค์ประกอบหลัก คือ ราคาถ่านหิน ค่าระวางเรือ และอัตราแลกเปลี่ย น
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของ
องค์ประกอบเหล่านี้จึงมีผลกระทบโดยตรงกับต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ โดยหากราคาถ่านหิน ค่าระวางทางเรือมีการ
ปรับราคาขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนมีการอ่อนค่าลง จะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ สูงขึ้นด้วย  

ราคาถ่านหินและค่าระวางเรือมีการปรับตัวขึ้นลงตามปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ
มทีีมงานในการติดตามข้อมูลของราคาถ่านหินและค่าระวางเรืออย่างใกล้ชิด เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถบริหา รต้นทุน
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการที่บริษัทฯ น าเข้าถ่านหินจากต่างประเทศทั้งหมดและจ าหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และรายได้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท ท าให้บริษัทฯ  มี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นหากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่าลง ส่งผลให้บริษัทฯมีต้นทุนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ มีการป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
(Forward Contract) ของราคาต้นทุนสินค้าที่น าเข้าทัง้หมด ดังนั้นจากนโยบายดังกลา่วท าให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยง
ในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้ 

2. ความเสีย่งจากผู้ประกอบการรายใหม ่

ธุรกิจการน าเข้าและจัดจ าหน่ายถ่านหินให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นธุรกิจที่ผูป้ระกอบการรายใหม่
ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องลงทุนในอุปกรณ์เครื่องจักรมากนักและเป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย ท าให้มีโอกาสที่จะมี
ผูแ้ข่งขันรายใหม่เข้ามาประกอบธุรกิจนี้ได้ ซึ่งปัจจุบันมีคู่แข่งเข้ามาแข่งขันเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีผลกระทบ
ต่ออัตราก าไรขั้นต้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการวางกลยุทธ์ที่ส าคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากบริษัทคู่แข่ง
ทั่วไปเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด โดยจะต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการคัดเลอืกและปรับปรงุคณุภาพถา่นหินดังกล่าวรวมถงึจะตอ้งมีความรูท้ีจ่ะสามารถให้ค าแนะน ากับ
ลูกค้าให้ใช้ถ่านหินให้เหมาะสมกับประเภทของหม้อไอน้ าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้จ าหน่ายถ่านหินในประเทศไทยที่มีการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินให้เหมาะสมกับ
หม้อไอน้ าส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง  
และสามารถลดต้นทุนการผลิตของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ท าให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจในการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ใน
ปัจจุบันบริษัทฯมีลูกค้าเป็นจ านวนมาก ท าให้บริษัทฯสามารถน าเข้าถ่านหินด้วยเรือขนาดใหญ่ ส่งผลให้บริษัทฯมี
ค่าระวางเรือที่ถูกกว่าค่าระวางเรือในกรณีที่น าเข้าถ่านหินจ านวนน้อย ซึ่งผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถน าเข้ า
ถา่นหินจ านวนมากในคราวเดียวกันส าหรบัชว่งเริม่ตน้การด าเนนิกิจการ ซึง่เปน็ขอ้ได้เปรยีบในการด าเนนิธรุกิจของบรษัิทฯ   
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3. ความเสีย่งดา้นพลงังานอืน่ทดแทนและการขยายฐานลกูคา้ 

โดยทั่วไปเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ น้ ามันเตา 
ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน น้ ามันเตาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลือกใช้ เน่ืองจากการจัดหา
ซื้อท าได้สะดวก การใช้งานที่ไม่ยุ่งยากและการบ ารุงรักษาหม้อไอน้ าท าได้ง่าย สว่นก๊าซธรรมชาตสิว่นใหญจ่ะใชใ้น
อตุสาหกรรมผลติไฟฟ้า เนือ่งจากมรีาคาถกูกว่าน้ ามนัเตา สว่นการใชถ้า่นหินยงัไมเ่ปน็ทีแ่พรห่ลายในอตุสาหกรรมตา่งๆ 
มากนกัเนือ่งจากผูใ้ชย้งัขาดความรูใ้นการใชถ้า่นหินได้ดีเพียงพอ 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันถ่านหินมีจุดเด่นในเรื่องของการเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยน
เชื้อเพลิงจากน้ ามันเตาเป็นถ่านหิน โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการลงทุนเปลี่ยนหม้อไอน้ าจากที่ใช้กับน้ ามันเตาเป็น
หม้อไอน้ าที่ใช้ส าหรับถ่านหิน แต่เมื่อพิจารณารวมถึงผลกระทบ เช่น ด้านต้นทุนเชื้อเพลิงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานและการบ ารุงรักษาหม้อไอน้ าแล้ว ลูกค้ามีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยประมาณ 9-24 เดือน ขึ้นอยู่กับปริมาณ
การใช้ถ่านหินและประเภทของหม้อไอน้ า ดังนั้นในภาวะปัจจุบันที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆจ าเป็นต้องลดต้นทุ น
การผลติเพ่ือให้มขีดีความสามารถในการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ ในหลายอตุสาหกรรมจงึเริม่พิจารณาการใชถ้า่นหินเปน็ทางเลอืก
หนึ่งแทนน้ ามันเตา ประกอบกับถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีปริมาณส ารองอยู่มากเมื่อเปรยีบเทยีบกับก๊าซธรรมชาติและ
น้ ามันเตา อีกทั้งแหล่งถ่านหินยังกระจายอยู่ในประเทศต่างๆมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ท าให้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
ที่มีความมั่นคงสูง บริษัทฯจึงคาดว่าการใช้ถ่านหินในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม โดยในปัจจุบันบริษัทฯ
ให้ความส าคัญในการขยายฐานลูกค้าโดยท าการตลาดในลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อไอน้ าแบบใช้น้ ามันเตาให้
เปลี่ยนเป็นแบบใช้ถ่านหินกับทางบริษัทฯ 

4. ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ถ่านหินที่น ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีหลายประเภท ได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัสและลิกไนต์  
เมื่อน าถ่านหินมาเผาไหม้ ออกซิเจนในอากาศจะท าปฏิกิริยากับถ่านหินที่มีส่วนประกอบของก ามะถัน ท าให้เกิด
ก๊าซพิษออกมา ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ท าให้ปอดอักเสบ และฝุ่นละอองของถ่านหินอาจท าให้เกิดโรคภูมิแพ้ 
โดยเฉพาะถ่านลิกไนต์จะก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมสูง ในขณะที่ถ่านหินประเภทอื่นๆจะก่อให้เกิดมลภาวะกับ
สิ่งแวดล้อมน้อยมาก 

ปัจจุบัน บริษัทฯน าเข้าถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัส โดยถ่านหินทั้ง 2 ประเภทเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพ
ดีและมีก ามะถันในระดับต่ า (ปริมาณก ามะถันอยู่ในช่วง 0.1-1.5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่น้ ามันเตามีก ามะถันอยู่ในช่วง 
0.1-3.0 เปอร์เซ็นต์) ท าให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยเมื่อน ามาใช้งาน และจากการที่บริษัทฯมีระบบในการจัดเก็บ
ถ่านหินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีมาตรการในการควบคุมฝุ่นอย่างรัดกุม เช่น การจัดให้มีผ้าใบคลุมรอบ
กองถ่านหิน การฉีดน้ าดักฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย การสร้างรั้วรอบคลังสินค้า และรถที่บรรทุกถ่านหินจะมีผ้าใบปิดคลมุ
มิดชิดไม่ให้เศษถ่านหินตกพ้ืน เป็นต้น ท าให้ไม่เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมจากถ่านหินของบริษัทฯ 
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รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 แสดงดังตารางด้านล่าง 
(มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.50 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และ  
หักส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความ
จ าเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการขยายกิจการ 

 

โครงสร้างการถือหุ้น 

   

1. บริษัท อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากัด  136,083,041 88.68 

2. นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม  4,000,000  2.61 

3. นายไพศาล ติยะวานิช  500,000  0.33 

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด  472,793  0.31 

5. นายวิรัช บรรยงคนันท์  462,560  0.30 

6. นายนิธัช สุมิตร  300,700  0.20 

7. นางปนัดดา        พร้อมพงษ์ศรี  240,595  0.16 

8. นางสาวรัตนา     มาลีนนท์  200,000  0.13 

9. นายแสงชัย        วสุนธรา  200,000  0.13 

10. นายพินิจ ทัศนาภิรมย์  170,500  0.11 

11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น  10,823,875  7.05 

รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น  153,454,064 100.00 

            รายชื่อผู้ถือหุ้น                                 จ านวนหุ้น                ร้อยละ 



โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 
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โครงสร้างการจัดการ 

กรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายขายและการตลาด 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายพัฒนาการลงทุน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายการผลิต 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายการเงินและบัญชี 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(ว่าจ้างบริษัทภายนอก) 
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โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามได้แก่ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม นางฐิติมา     

รุ่งขวัญศิริโรจน์ นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ กรรมการสองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญ 
ของบริษัทฯ และมีนางสาวจรัสศรี เทียนทิพศิริ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ  

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้  

1. อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายอื่นใดที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชน 

2. อ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 
3. พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ และงบลงทุนประจ าปี  
4. พิจารณางบการเงินประจ าปี 
5. พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจ าปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่ส าคัญของ

ผู้บริหาร น าเสนอเบี้ยประชุม และบ าเหน็จกรรมการ และอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น 
6. พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ

เหมาะสม 
7. ควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ทั้งนี้ ก าหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น 

       

1. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ประธานกรรมการ 

2. นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 

3. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการ 

4. นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ  กรรมการ 
5. นายพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
7. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ   
8. นายเอกวัจน์            อมรวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

          รายชื่อ                                              ต าแหน่ง 
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นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

๏ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
๏ การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
๏ การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวข้องการให้เช่ากิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ
 มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ
 แบ่งก าไรขาดทุนกัน 
๏ การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
๏ การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

   

 

 

 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. มีอ านาจสั่งการวางแผน และด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ก าหนด 

2. ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
3. ก าหนดแผนเก่ียวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัทฯ 
4. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนัส ส าหรับพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 
5. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้อง

กับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ 
6. พิจารณาวาระต่างๆก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
7. มีอ านาจอนุมัติการลงทุน การซ้ือขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าท าสัญญา หรือ

การท านิติกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการอนุมัติ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอ านาจอนุมัติและด าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทฯแล้ว  

 

       

1. นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม ประธานกรรมการบริหาร 

2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการบริหาร 
3. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการบริหาร 
4. นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ  กรรมการบริหาร 

         รายชื่อ                                                   ต าแหน่ง 
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ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการ
บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดกับบริษัทฯ  รวมทั้งรายการที่ก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ   

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดัง 
กล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
๏ ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
๏ ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
๏ ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
๏ ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 

       

1.  นายพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเอกวัจน์           อมรวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 

       รายชื่อ                                                  ต าแหน่ง 
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๏ ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
๏ จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
๏ ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 
๏ รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม

วาระอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯก าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน 

4  คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 2 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารผลตอบแทนต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ืออนุมัติหรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีดังนี้ 

1. เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการ
ย่อยคณะต่างๆที่คณะกรรมการบริษัทฯแต่งตั้ง 

2. เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่
บริหาร  โดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการด าเนินการของบริษัทฯ 

3. เสนอแนวทางการก าหนดผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่พนักงานของบริษัทฯ  
4. พิจารณางบประมาณในภาพรวมเก่ียวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจ าปี ตลอดจนผลประโยชน์

อื่นใดของพนักงานบริษัทฯ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

 

       

1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

          รายชื่อ                                                ต าแหน่ง 
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เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ด าเนินการดังนี้ 

1. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเชิญให้ฝ่ายจัดการหรือ
หัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เก่ียวข้องได้ 

2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอาจจ้างที่ปรึกษาหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ โดย
บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

5 คณะผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจ านวน 9 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  

 

 

 

 

 

 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญของบริษัทฯ ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางตามนโยบายของ
บริษัทฯ รวมถึงการก ากับดูแลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้อง
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. มีอ านาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 
3. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
4. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวัล ปรับขึ้น

เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสส าหรับพนักงานระดับต่ ากว่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการลงมา 
5. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวข้อง และเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
7. ด าเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ 
8. ด าเนินกิจการอื่นๆที่คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

       

1. นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม กรรมการผู้จัดการ 
2.     นายพงษ์ระพี เครือชะเอม รองกรรมการผู้จัดการ  

3.     นายสุรยุทธ  ทวีกุลวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ 

4.     นางสาวบุศรา ธงทองทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี  

5.     นายชาญยุทธ ถนอมเวช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการผลิต 

6.     นายสุชาติ ชินพฤทธิวงศ์         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายขายและการตลาด 
7.     นายปิยะ ตันธนพิพัฒน์ รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาการลงทุน 
8.     นายบุญยง เธียรชีวะ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
9.     นางสาวนารีรัตน์  มีดี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

          รายชื่อ                                              ต าแหน่ง 
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แต่ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ท าให้กรรมการ
ผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดกับบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่ก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯในเรื่องดังกล่าว  

คุณสมบัติของผู้บริหาร 
ผู้บริหารขอรับรองว่า เป็นผู้มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มี
ความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ กจ.12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่  

การสรรหากรรมการและผู้บรหิาร  

การคัดเลอืกกรรมการของบริษัทฯไมไ่ด้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อยา่งไรก็ตาม 
บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 

วธิกีารแตง่ตัง้กรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ จะท าหนา้ที่เปน็คณะกรรมการสรรหา และคัดเลอืกบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหนง่คณะกรรมการ
บรษัิทฯ โดยมกีารพิจารณาจากความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ทีเ่ก่ียวขอ้งกับธรุกิจ หรอืพิจารณาจากผู้ถอืหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วย   

นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับ
ของบริษัทฯก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้  

๏ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 
๏ ผูถ้อืหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตั้งบคุคลคนเดียว หรอืหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
๏ บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขา ด 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆต่อไป ใ ห้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระน้ัน อาจได้รับเลือกเข้ามา
ด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้  
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คา่ตอบแทนผู้บรหิาร  

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิของผู้บริหารของบริษัทฯ  

ในรูปของเงินเดือน (ไม่รวม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบัญชี ) ในปี 2553 จ านวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 
8,122,668.00 บาท (ณ 30 กันยายน 2553) เนื่องจากโบนัสจ่ายเดือนธันวาคม จึงมิได้แสดงในรายงานประจ าปี 
2553 นี้ 

ค่าตอบแทนอื่นๆ 

บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนในอัตราร้อยละ 5 
ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 10 ในปี 2553 ผู้บริหารทั้ง 7 ราย ได้รับเงินสมทบจากบริษัทฯทั้งสิ้นจ านวน 637,514.00 
บาท  

         

จันทรทัต ประธานกรรมการ 126,000 70,000 180,000 108,000 1. ม.ล. จันทรจุฑา - - 
รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการ 126,000 70,000 180,000 90,000 2. นางฐิติมา - - 
สุวรรณกูฏ กรรมการ 126,000 70,000 180,000 90,000 3. นางเพ็ญรุ่ง - 7,500 
เครือชะเอม กรรมการ /  

กรรมการผู้จัดการ 

252,000 140,000 - - 4. นายชัยวัฒน์ - - 

อังสุพันธุ์ กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

300,000 140,000 180,000 90,000 5. นายพงษ์ศักด์ิ 90,000 - 

ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

300,000 140,000 180,000 90,000 6. นายณัฐพล 75,000 - 

ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ 300,000 140,000 180,000 75,000 7. นายสุชาติ - 7,500 

อมรวิวัฒน์ กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

- - 180,000 90,000 8. นายเอกวัจน์ 75,000 - 

รวม 980,000 770,000 1,260,000 633,00 0 240,000 15,000 

ชื่อ – นามสกุล  ต าแหน่ง  

2552  2553  

ค่าตอบแทน 
(บาท/ปี)  

ค่าเบ้ีย
ประชุม  
(บาท/ปี)  

ค่าตอบแทน 
(บาท/ปี)  
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การก ากบัดแูลกจิการ  

หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ 

บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลกัการของการก ากับดูแลกิจการทีดี่ โดยได้มกีารจดัแบง่หมวดหมูอ่อกเปน็ 5 หมวด ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้บริษัทฯมีความน่าเชื่อถือ
เพ่ิมขึ้นสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวกับบริษัทอื่นๆได้ โดยมีรายละเอียดแต่ละข้อดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บรษัิทฯให้ความส าคญัสทิธขิองผูถ้อืหุ้น จงึได้ก าหนดแนวทางด าเนนิการตา่งๆเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับ
การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข้อมูลของบริษัทฯอย่างเพียงพอ การเข้า
ร่วมการประชุม   ผู้ถือหุ้นรวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่ส าคัญๆของบริษัทฯ รวมทั้งการมีส่วนแบ่งในก าไร 
เป็นต้น ดังนี้ 

(1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างครบถ้วน โดย
หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และ
รายชื่อของกรรมการอิสระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่
แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องน ามาแสดง
ในวันประชุมด้วย เพ่ือรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆเก่ียวกับระเบียบวาระการ
ประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย ซึ่ง
บริษัทฯได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง 

(2) ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้ด าเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนน
ทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้อง
ประชุม ซึ่งบริษัทฯจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงส าหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพ่ือรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
ด้วย 

(3) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และด าเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 
โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะให้
ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ  

(4) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ 

(5) กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ต่างๆ จะร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 
(ถ้ามี) ด้วย  
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(6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ าเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

(7) จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทาง E-mail Address ของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัทฯ หรือ หน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์  

(8) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการด าเนินงานที่
มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(9) ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม  

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯให้ความส าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้
ด าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้
ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการประชุม 
รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเร่ืองที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย 

(2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัทฯ และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อด้วย 
เพ่ือบริษัทฯจะได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯต่อไป ซึ่งบริษัทฯได้ประกาศแจ้งการรับ
เสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย ทั้งนี้ การคัดเลือกกรรมการในที่ประชุมบริษัทฯจัด
ให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

(3) ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมนีโยบายทีจ่ะ
ไมเ่พ่ิมระเบยีบวาระในทีป่ระชมุโดยไมไ่ด้แจง้ให้ผูถ้อืหุ้นทราบลว่งหนา้ เพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
ประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ 

(4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดการลงคะแนนเสียงได้
เอง   รวมทั้งเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบแก่กรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง 

(5) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดท าบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่
ส าคัญๆ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวใน
ห้องประชุม เพ่ือน าผลคะแนนมารวมค านวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ 
ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพ่ือความโปร่งใส บริษัทฯ จะจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพ่ือการตรวจสอบในภายหลังได้ด้วย 
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(6) บนัทกึรายงานการประชมุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. แล้วหลังการ
ประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย 

(7) คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลที่เก่ียวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)  

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือ
หลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการให้ส านักงาน ก.ล.ต.ทราบเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป  

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายเพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการบริหาร
จัดการหรือการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯไม่ว่าในเรื่องใดๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหายต่อผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯจะเป็นผู้ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ
ทุกฝ่าย 

บริษัทฯได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้  
๏ ผู้ถือหุ้น :  นอกจากสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ สิทธิในการเข้าประชุมผู้

ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยา่งอสิระในทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น รวมถงึสทิธทิีจ่ะ
ได้รบัผลตอบแทนอยา่งเปน็ธรรมแลว้ บรษัิทยงัได้ให้สทิธผิูถ้อืหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯในฐานะเจ้าของบริษัทฯผ่านกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยทุกๆข้อคิดเห็นจะ
ได้รับการกลั่นกรองเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯต่อไป 

๏ พนักงาน :  บริษัทฯถือว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่ส าคัญยิ่ง และยังคงด าเนินการพัฒนาพนักงานทุก
ระดับให้มี ขีดความสามารถในการรองรับนโยบายในการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการ
ดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปลอดภัย ทันสมัย 
ดูแลสวัสดิการทั้งด้านสุขภาพ และนันทนาการต่างๆอย่างเหมาะสม  

๏ คู่ค้า :  บริษัทฯมีการซ้ือสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตาม
สัญญาต่อ คู่ค้าอย่างยุติธรรม 

๏ เจ้าหนี้ :  บริษัทฯได้ก าหนดเงื่อนไขกับเจ้าหนี้ทุกรายให้เหมาะสมกับสภาวะการด าเนินธุรกิจ และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง 

๏ ลูกค้า :  บริษัทฯเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษา
ความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากลูกค้า 

๏ คู่แข่ง :  บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพ่ือท าลายคู่แข่ง 
๏ ชุมชน :  บรษัิทฯมคีวามรบัผดิชอบตอ่สภาพแวดลอ้มของชมุชนและสงัคม ทัง้นี ้บรษัิทฯจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนด

ของกฎหมายและกฎระเบยีบตา่งๆทีเ่ก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สทิธขิองผูม้สีว่นได้เสยีเหลา่นีไ้ด้รบัการดูแลอยา่งดี 
๏ ผู้สอบบัญชีอิสระ : บรษัิทฯให้ความรว่มมอืกับผูส้อบบญัชใีนการเปดิเผยขอ้มลูตา่งๆ อยา่งถกูตอ้งและโปร่งใส  

๏ สังคม :  บริษัทฯมุ่งจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การศึกษา การ
สรา้งอาชพีในชมุชน เปน็ตน้ (รายละเอยีดอยูใ่นรายงานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR Report) ป ี2553  
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

การเปิดเผยสารสนเทศ เป็นหนึ่งในหลักการที่มีความส าคัญต่อการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯให้ความส าคัญ
กับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความ
รวดเร็วและความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลใน www.umspcl.com หรือ 
สอบถามได้ที่ investor@uniquecoal.com โดยคุณปิยะ ตันธนพิพัฒน์ ฝ่ายพัฒนาการลงทุน จะคอยดูแลให้ข้อมูล
และตอบข้อซักถาม  ซึ่งบริษัทฯจัดให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในกรณีปกติ
และกรณีเร่งด่วน  

สารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2553 การ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่า
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทฯก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานความ
รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจ าปีด้วย บริษัทฯได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ รวมถึงรายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 เป็นต้น 

ข้อมูลต่างๆของบริษัทฯที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน รวมถึงผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแล้ว จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์
ของ   บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจ าปี แบบ 56-1 ข้อมูลบริษัทฯ ในการจัดผลการ
ด าเนินงานที่น าเสนอต่อนักวิเคราะห์รายไตรมาส ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการปรับปรุงหน้า
เว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้โดยสะดวก และได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความ ส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการด าเนินการอย่างดีที่สุด  

 

http://www.umspcl.com/
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 

ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นจ านวนที่เหมาะสมกับขนาดของ
กิจการ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

๏ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จ านวน 4 ท่าน 

๏ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไมม่สีว่นได้เสยี ไมม่คีวามสมัพันธกั์บผูถ้อืหุ้นใหญ ่ไมเ่ปน็กรรมการ 
หรือผู้บริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือไม่เป็นผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวน    
4 ท่าน 

ดังนั้น บริษัทฯมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการ 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯได้ในระดับหนึ่ง ส าหรับกรรมการ
ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ข. การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการและจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ จ านวน 4 คน ซึ่งสัดส่วนของ
กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ก าหนดไว้ คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานจะ
หมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 และสามารถกลับมาด ารงต าแหน่งได้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเห็นชอบให้น าเรื่องจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนด ารงต าแหน่งอยู่มา
เปน็สว่น ประกอบส าคญัในการพิจารณาเลอืกตั้งกรรมการ และได้เปิดเผยรายละเอยีดขอ้มลูการด ารงต าแหนง่
ของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในในเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) และใน
รายงานประจ าปี รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ค. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่
น้อยกว่า 3 คนเสมอ และได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ  
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(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน   ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้อง
ช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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ง. การแยกต าแหน่งประธานและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการก าหนดอ านาจหน้าที่ 

บริษัทฯก าหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกันเสมอ โดยประธาน
กรรมการจะเลือกตั้งมาจากกรรมการบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการจะมาจากการสรรหา ประธาน
กรรมการเป็นผู้น า และมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้พิจารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ และเป็นผู้ควบคุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้
กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งค าถามที่ส าคัญต่างๆ พบปะหารือ ช่วยเหลือแนะน า 
สอดส่องดูแล และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจ าหรือธุรกิจประจ าวัน ที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล โดยมี
กรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้มอบอ านาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้
รักษาการแทนหรือผู้รับมอบอ านาจเท่านั้น เป็น ผู้ที่มีอ านาจลงนามผูกพันแทนบริษัทฯตามอ านาจที่มอบไว้ 
กรรมการผู้จัดการได้มอบอ านาจให้กับฝ่ายจัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็นว่าอ านาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้มีการ
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน  

จ. เลขานุการบริษัท 

บริษัทฯได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทคือ นางสาวจรัสศรี เทียนทิพศิริ โดยก าหนดหน้าที่ และความ
รับผิดชอบดังน้ี 

๏ จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร 
- ทะเบียนกรรมการ 
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

บริษัทฯ  
- หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

๏ ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม 
๏ ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ เพ่ือช่วยศึกษาและกลั่นกรอง

รายละเอียด และได้ก าหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้
อย่างชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ อีกทั้งยัง
ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละคณะ  ซึ่งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะรายงานผลการประชุม
ของแต่ละคร้ังต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบอย่างสม่ าเสมอ  

ปัจจุบัน บริษัทฯมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจ านวน 2 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ    
(2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ และรายงาน
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในข้อ 3 ถึง 4 ตามล าดับ 
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3. จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้ในการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพ่ือใช้เป็น
วิถีทางชี้น าการด าเนินธุรกิจที่ดี โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสของบริษัทฯ โดยประกอบด้วย 8 หัวข้อได้แก่ 

๏ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
๏ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
๏ ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
๏ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
๏ ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 
๏ การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
๏ ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
๏ การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บริษัทฯได้มีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ก าหนดมาตรการให้กรรมการ และ
พนักงานไม่ใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยก าหนดเป็นข้อปฏิบัติส าหรับกรรมการ และพนักงาน
ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน น าข้อมูลภายในของบริษัทฯไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนในการ
ซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ 
หรือน าข้อมูลภายในของบริษัทฯในการท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือท าธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง 

2. หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 

3. หากมีการท ารายการเช่นนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯให้กระท ารายการนั้นเสมือนท ารายการกับบุคคล 
ภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ หรือพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนุมัติ 

4. หากบริษัทฯมีธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในธุรกรรมดังกล่าว 

ทั้งนี้ รายการที่เก่ียวโยงกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯถึงความเหมาะสมของ
รายการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงาน
ประจ าปี  
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จันทรทัต 6/6  9/9   1. ม.ล. จันทรจุฑา 

รุ่งขวัญศิริโรจน์ 8/8  9/9   2. นางฐิติมา 

สุวรรณกูฏ 6/6  9/9   3. นางเพ็ญรุ่ง 

เครือชะเอม 6/6  9/9   4. นายชัยวัฒน์ 

อังสุพันธุ์ 8/8  9/9   5. นายพงษ์ศักด์ิ 

ลีลาวัฒนานันท์ 8/8  9/9   6. นายณัฐพล 

ธรรมาพิทักษ์กุล 8/8  8/9   7. นายสุชาติ 

อมรวิวัฒน์ -  7/9 เข้าด ารงต าแหน่ง 
วันที่ 9 เมษายน 2553 

8. นายเอกวัจน์ 

รายชื่อกรรมการ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

หมายเหตุ 
ปี 2552 ปี 2553 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดวันประชุมเองเป็นการล่วงหน้าแต่ละปี และมีการก าหนดระเบียบวาระประจ า
ของแต่ละไตรมาสไว้ชัดเจน ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะ
ร่วมกันพิจารณาตามความส าคัญและจ าเป็น อย่างไรก็ดี กรรมการแต่ละคนก็สามารถเสนอเรื่องต่างๆได้ด้วย 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2553 มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง (ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมและข้อมูลประกอบระเบียบวาระการ
ประชุม เพ่ือพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมเสมอ 

ทัง้นี ้การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามปกตแิตล่ะครัง้จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ  
เข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารเก่ียวกับการ
ประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งให้ค าแนะน าในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครอบคลุมสาระส าคัญต่างๆอย่างครบถ้วน และเป็นมติที่เป็นเอก
ฉันท์ทั้งหมด โดยมีการบันทึกการอภิปรายของที่ประชุม รวมทั้งข้อคิดเห็นของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมี
การจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างดี โดยปกติคณะกรรมการ บริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ซึ่ง
หากทราบเป็นการล่วงหน้าก็จะมีหนังสือแจ้งขอลาการประชุมต่อประธานกรรมการเสมอ ทั้งนี้ รายงานการเข้า
ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯในปี 2553 มีรายละเอียดดังนี้  
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การประชุมคณะอนุกรรมการ  
ในปี 2553 คณะอนุกรรมการ มีการประชุมสรุปได้ดังนี้     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 ได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกับประเภท ขนาด และความเก่ียวโยงกับผลการด าเนินงาน 
รวมถึงความเหมาะสมกับการท าหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2553 เป็นต้นไป ในอัตราปรับลดลงกว่าปี 2552 เพ่ือให้เหมาะสมกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๏ ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร เดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน 
และค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 15,000 บาทต่อคร้ังต่อท่าน  

๏ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อคร้ังต่อท่าน 
๏ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 7,500 บาทต่อคร้ังต่อท่าน  

๏ ประธานของแต่ละคณะกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 1.2 เท่าของค่าเบี้ยประชุมแต่ละคร้ัง  

ซึ่งค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนได้แสดง
ไว้ในหน้า 35 

 

 

  
   

จันทรทัต  10/12       1. ม.ล. จันทรจุฑา 

รุ่งขวัญศิริโรจน์  9/12       2. นางฐิติมา 

สุวรรณกูฏ  11/12    2/2   3. นางเพ็ญรุ่ง 

เครือชะเอม  12/12       4. นายชัยวัฒน์ 
อังสุพันธุ์    6/6     5. นายพงษ์ศักด์ิ 

ลีลาวัฒนานันท์    6/6     6. นายณัฐพล 

ธรรมาพิทักษ์กุล    1/6  2/2 ลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ 

วันที่ 9 เมษายน 2553  

7. นายสุชาติ 

อมรวิวัฒน์    5/6   เข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบ 

วันที่ 9 เมษายน 2553  

8. นายเอกวัจน์ 

รายชื่อกรรมการ หมายเหตุ 

คณะอนุกรรมการ 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน 
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ข. นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยของบริษัทฯที่บริษัทฯจัดตั้งขึ้น หรือที่บริษัทฯเข้าร่วมลงทุนโดยการถือหุ้นทางตรง เพ่ือให้
เป็นกลไกในการด าเนินกิจการถ่านหินหรือกิจการที่เก่ียวข้อง และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจต่างๆถือเป็นสถานที่เก็บรวบรวมทรัพย์สินเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
หรือเงื่อนไขการลงทุนนั้น บริษัทย่อยต่างๆจะมีกรรมการบริษัทฯน้อยที่สุด เช่น จะมีเพียงกรรมการ
ผู้จัดการของบริษัทฯ กับผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบโดยตรง ในความส าเร็จของโครงการลงทุนนั้นๆตาม
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และจะใช้ระเบียบปฏิบัติงานของบริษัทฯเป็นหลัก ซึ่งเป็นรูปแบบและ
วิธีการบริหารทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ดังนั้น กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่
ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทนบริษัทฯในฐานะกรรมการบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิม 
ยกเว้นเบี้ยประชุมเท่านั้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯด้วย  

ค. ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ 

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ มีการก าหนดอย่างเหมาะสมด้วยความชัดเจนและโปร่งใส โดย
ประธานกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตาม
ภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ และเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ง. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง  

กรรมการผูจ้ดัการจะเปน็ผูพิ้จารณาความเหมาะสมในการก าหนดอตัราคา่ตอบแทนรายบุคคล ในการปรับ
เงินเดือนประจ าปีของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังพิจารณาประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้
ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย 

บริษัทฯได้เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงโดยรวมเป็นประจ าไว้ใน 56-1 นอกจากนี้ ได้เปิดเผย
การถือครองหลักทรัพย์ฯ และการได้รับสทิธิใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯเป็นรายบุคคล เพ่ือความโปร่งใส 
และเปน็การเสรมิสรา้งการก ากับดูแลกิจการทีดี่ของบรษัิทฯด้วย 

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯต่อไป  

8.   ผลคะแนนจากกิจกรรต่างๆ ที่ได้รับในรอบปี 2553 คือ 

AGM ได้รบัคะแนนในระดับดีเยีย่ม และ การก ากับดูแลกิจการบรษัิทจดทะเบยีนไทย ได้รบัคะแนนระดับดีมาก 

9. บุคลากร  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 418 คน โดยเป็นพนักงานประจ า
ส านกังาน 87 คน พนกังานทีค่ลงัสนิคา้มทีัง้สิน้ 260 คน และบรษัิทยอ่ย 71 คน โดยแบง่ออกเปน็ฝา่ยตา่งๆ ดังนี ้
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*บริษัทฯ เปลี่ยนรอบบัญชี จึงท้าให้ปี 2553 มีจ้านวน 9 เดือน (มกราคม—กันยายน) 

โดยมคีา่ตอบแทนของพนกังานของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยในป ี2552 และป ี2553 แยกตามลกัษณะคา่ตอบแทนดังนี ้
               หน่วย :  พนับาท  

 
 
 
 
 

 
 

*บริษัทฯ เปลี่ยนรอบบัญชี จึงท้าให้ปี 2553 มีจ้านวน 9 เดือน (มกราคม—กันยายน) 
**โบนัสจ่ายเดือนธันวาคม  

นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  

นโยบายในการพัฒนาพนกังาน 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรของบริษัทฯ ให้พร้อมส าหรับการขยายธุรกิจและการเป็น
ผู้น าทางธุรกิจถ่านหิน บริษัทฯ จึงพัฒนาระบบและการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยน าหลักของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เคร่ืองมือในการพิจารณาดังนี้ KPI, Competency, Time Atten-
dance, Training, Creativities และ CSR เป็นหลักส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งที่ต้องน าหลักดังกล่าวมาเป็นกลยุทธ์หลักของการพัฒนาองค์กร เพ่ือให้มีการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้ระบบ Internal Auditor ISO 9001:2008 การจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกส าหรับพนักงานทุกระดับ 
รวมถึงระดับผู้บริหารในอนาคต บริษัทฯ ปัจจุบันจะเน้นเรื่องนวัตกรรมใหม่ (Innovation) ภาษาอังกฤษ ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม Leadership และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 

   

เงินเดือน 62,764.84     49,245.89 

โบนัส 15,298.63 -** 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและเงินประกันสังคม 9,291.73   3,944.87 

รวม 87,355.20 53,190.76 

ค่าตอบแทน ปี 2552 
ปี 2553* 

ณ 30 กันยายน 53 

   

1. ฝ่ายบริหาร 9 9 
2. สายการเงินและบัญชี 20 16 
3. สายขายและการตลาด 12 19 
4. สายการผลิต 191 260 
5. สายพัฒนาการลงทุน 3 2 
6. สายบริหารทั่วไป 65 41 
7. บจ. ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ 18 18 

8. บจ. ยูเอ็มเอส ขนส่ง 47 44 

9. บจ.ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเซส 9 9 
10. บจ.ยูเอ็มเอส โคล บริคเครท 18 0 

รวม 392 418 

ฝ่าย 31 ธันวาคม 2552 30 กันยายน 2553* 
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รายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ มีรายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันในปี 2552 และ 2553 (ม.ค.-ก.ย.) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

1. บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จ ากัด ด าเนินธุรกิจด้านนายหน้าประกันภัย โดยในปี 2552 รายการประกันภัย
ได้แก่ ประกันภัยรถบรรทุก รถกระบะ ประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยสินค้าทางทะเล โดยบริษัทฯได้ท าการ
เปรียบเทียบทุนประกันรวม ราคาเบี้ยประกัน และเงื่อนไขความคุ้มครองกับบริษัทนายหน้าประกันภัยรายอื่น ซึ่งพบว่า
บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จ ากัด ให้เงื่อนไขโดยรวมที่ดีกว่าบริษัทนายหน้าประกันภัยรายอื่น ซึ่งถือว่ามี
ความสมเหตุสมผลในการท ารายการดังกล่าว 

2. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) ได้ให้บริการแก่บริษัทฯครอบคลุมในด้านการขาย กลยุทธ์การตลาด 
และการวางแผนทางการเงิน  โดยมีระยะเวลาให้บริการตั้งแต่ เมษายน 2553 – มีนาคม 2554 ซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจ
ของบริษัทตลอดจนให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่ามีความสมเหตุสมผลในการท ารายการดังกล่าว 

        

1 บริษัท พี.เอ.พี.
อินชัวรันส์ โบรค
เกอร์ส จ ากัด 

มีกรรมการร่วมกันคือ 
นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร 

ค่าประกันภัยสินค้า 373,289 - 0 
  

2 บริษัท โทรีเซนไทย 
เอเยนต์ซีส์ จ ากัด 
(มหาชน) 

ถือหุ้นบริษัทอะธีน โฮลดิ้งส์ 
จ ากัด ร้อยละ 99.99 ซึ่ง
บริษัท อะธีน โฮลด้ิงส์เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
โดยถือหุ้นร้อยละ 89.55 

บริการที่ปรึกษาการ
ขาย กลยุทธ์
การตลาด และการ
วางแผนทางการเงิน 

- 2,257,727 2,533,057 

  บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้งกัน 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่า 
รายการปี 
2552 (บาท) 

มูลค่า 
รายการปี 
2553 (บาท) 
(ม.ค.-ก.ย.) 

ยอดคงค้าง
สุทธิ ณ 

30 ก.ย. 2553 
(บาท) 
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ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน 

บริษัทฯ ได้ท าการเปลี่ยนรอบบัญชีจากสิ้นสุดเดือนธันวาคมเป็นสิ้นสุดเดือนกันยายนเพ่ือให้สอดคล้องกับการปิดรอบ
บัญชีของบริษัทแม่ ได้แก่ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2552(ม.ค.-ก.ย.) และ 2553(ม.ค.-ก.ย.) เท่ากับ 1,997.33 และ 2,115.59 
ล้านบาท ตามล าดับ มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ในปี 2553 เท่ากับร้อยละ 5.92 และมีก าไรสุทธิในปี   2552(ม.ค.-ก.ย.) 
และ 2553(ม.ค.-ก.ย.) เท่ากับ 208.80 และ 71.21 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 65.90 
โดยอุตสาหกรรมการจ าหน่ายถ่านหินในช่วงปี 2553 มีการเติบโตจากปีก่อนหน้าจากสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น อุตสาหกรรม
การส่งออกที่เติบโตได้ดี และโครงการสาธารณูปโภคจ านวนมากจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัย
บวกกับกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมซึ่งสร้างรายได้หลักของบริษัทฯก็ได้รับประโยชน์จากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน 

ภาพรวมของผลการด าเนนิงานทีผ่่านมา 

ก. รายได้  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายถ่านหินในปี 2552 (ม.ค.-ก.ย.) และ 2553 (ม.ค.-ก.ย.) เท่ากับ 
1,958.95 และ 2,080.58 ล้านบาท ตามล าดับ มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ร้อยละ 6.21 เนื่องจากรายได้จากการขาย
ในกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เพ่ิมขึ้นจาก 155.26 ล้านบาทเป็น 373.74 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 140.71 เน่ืองจากได้รับอานิสงค์จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่
ขยายตัวและโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยปริมาณการขายในกลุ่ม
ลูกค้าขนาดกลางและเล็ก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีปริมาณการขายไม่
เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยบริษัทฯยังคงสามารถรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไว้ได้เป็นอย่างดี  

ข. ต้นทุนขาย  

ต้นทุนขายถ่านหินของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีองค์ประกอบหลัก คือ ค่าถ่านหินและค่าระวางเรือ โดยในปี 2552
(ม.ค.-ก.ย.) และ 2553 (ม.ค.-ก.ย.) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายเท่ากับ 1,532.75 และ 1,719.66 ล้านบาท ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 78.24 และ 82.65 ของรายได้จากการขาย ตามล าดับ สัดส่วนของต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปรับ
เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากบริษัทฯได้ท าสัญญาค่าระวางเรือในอัตราที่สูงกว่าราคาตลาด โดยสัญญาดังกล่าวมีผลจนถึงไตรมาส
แรกของปี 2553 อีกทั้งมีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดการจัดจ าหน่ายถ่านหินมากขึ้น  

ค. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2552(ม.ค.-ก.ย.) และ 2553(ม.ค.-ก.ย.) เท่ากับ 
229.95 และ 240.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.51 และ 11.37 ของรายได้รวม ตามล าดับ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารต่อรายได้รวมปรับลดลงเล็กน้อย แสดงถึงประสิทธิภาพของบริษัทฯและบริษัทย่อยในการบริหาร
ค่าใช้จ่าย โดยบริษัทฯมีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท าก าไรได้อีกทางหนึ่ง 
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นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2552(ม.ค.-ก.ย.) และ 2553 (ม.ค.-ก.ย.) เท่ากับ 46.58 และ 
52.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.33 และ 2.50 ของรายได้รวม ตามล าดับ โดยดอกเบี้ยจ่ายที่เพ่ิมขึ้นในปี 2553 
เน่ืองจากบริษัทฯมีการใช้วงเงินกู้เพ่ิมขึ้นเพ่ือเก็บสินค้าคงคลังมากขึ้น 

ง. ก าไร 

ปี 2552(ม.ค.-ก.ย.) และ 2553(ม.ค.-ก.ย.) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.76 และ 
17.35 ตามล าดับ อัตราก าไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากบริษัทฯได้ท าสัญญาค่าระวางเรือในอัตราที่สูงกว่าราคาตลาด โดย
สญัญาดังกลา่วมผีลถงึไตรมาสแรกของป ี2553 อกีทัง้ตลาดการจดัจ าหนา่ยถา่นหินมคีูแ่ขง่ขนัเขา้มามากขึน้  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราก าไรจากการด าเนินงานเท่ากับร้อยละ 14.83 และ 6.85 ตามล าดับ และบริษัทฯและ
บริษัทย่อยมีอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 10.45 และ 3.37 ตามล าดับ  

จ. อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในปี 2552(ม.ค.-ก.ย.) และ 2553 (ม.ค.-ก.ย.) มีค่าเท่ากับร้อยละ 22.50 และ 7.65 
ตามล าดับ โดยปี 2553 บริษัทฯงดจ่ายเงินปันผลเพ่ือเก็บเงินไว้เป็นทุนหมุนเวียนส าหรับขยายกิจการต่อไป 

การวเิคราะหฐ์านะการเงนิ 

๏ สินทรัพย์ 

สินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 30 กันยายน 2553 มีมูลค่าเท่ากับ 3,048.25 
และ 3,463.33 ล้านบาท ตามล าดับ โดยสินทรัพย์ของบริษัทฯประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นส่วนใหญ่ โดย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 30 กันยายน 2553 มีมูลค่าเท่ากับ 2,076.52 และ 2,490.70 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
68.12 และ 71.92 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ สินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯมีการเก็บถ่านหิน
ส ารองเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งลูกหนี้การค้าของบริษัทฯเพ่ิมขึ้นจากยอดขายที่เพ่ิมมากขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือน
กันยายน  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 30 กันยายน 2553 มีมูลค่าเท่ากับ 971.73 และ 972.63 
ล้านบาท ตามล าดับ โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลัก ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ 
ได้แก่ คลังสินค้าต าบลสวนส้ม จังหวัดสมุทรสาคร คลังสินค้าอ าเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา และเรือล าเลียง 
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คุณภาพของสนิทรัพย ์

๏ ลูกหนี้การค้า-สุทธ ิ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 30 กันยายน 2553 เท่ากับ 341.60 
และ 563.86 ล้านบาท โดยตามล าดับ โดยยอดลูกหนี้การค้าของบริษัทฯเพ่ิมสูงขึ้นมากเน่ืองจากในช่วงเดือนสิงหาคม
และเดือนกันยายน ปี 2553 ลูกค้าอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีค าสั่งซื้อเข้ามามาก ท าให้ยอดขายกระจุกตัว
อยู่ในช่วงเดือนดังกล่าว ซึ่งท าให้ยอดลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ณ สิ้นเดือนกันยายนสูง โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมี
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2552 และ 2553 ประมาณ  52 และ 60 วัน ตามล าดับ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีระยะเวลา
เก็บหนี้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์เล็กน้อยจากนโยบายระยะเวลาการช าระค่าสินค้า 45 วัน แต่เป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ
ตามปกติ 

๏ สินค้าคงเหลือ-สุทธ ิ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 30 กันยายน 2553 เท่ากับ 
1,551.19 และ 1,731.74 ล้านบาท ตามล าดับ บริษัทฯมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2552 และ 2553 ประมาณ 220 
และ 258 วัน ตามล าดับ บริษัทฯมีการเก็บถ่านหินในปริมาณสูง อย่างไรก็ดี บริษัทฯมีนโยบายที่จะน าถ่านหินในคลัง
สินค้าออกขายเพ่ือลดจ านวนสินค้าคงเหลือดังกล่าว โดยจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯที่มีปริมาณสั่งซื้อสูง เร่ิมมีการสั่งซื้อถ่านหินของทางบริษัทฯ
เข้ามามากตั้งแต่ช่วงกลางปี 2553 โดยคาดว่าจะมีการสั่งซื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองส าหรับลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยลดสินค้าคงเหลือของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมภายในระยะเวลา 2 ปี 

๏ สภาพคล่อง 

ในปี 2552 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.35 และ 1.16 เท่า ตามล าดับ และมี
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.28 และ 0.31 เท่า ตามล าดับ บริษัทฯมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เน่ืองจาก
บริษัทฯมีถ่านหินในคลังสินค้าเป็นปริมาณมาก อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯสามารถน าถ่านหินในคลังสินค้าออกขายได้
มาก จะส่งผลให้บริษัทฯมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น  

๏ ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 30 กันยายน 2553 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.40 และ 2.58 ตามล าดับ อัตราส่วนน้ีมี
ค่าปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสาเหตุหลัก คือบริษัทฯกู้ยืมหนี้เพ่ือน าเข้าถ่านหินส าหรับเป็นสินค้าคงคลังสูงขึ้นและ
มีลูกหนี้การค้ามากขึ้น ตามยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น 



 

บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 3  5 2  

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  
นายพงษ์ศักด์ิ  อังสุพันธุ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายณัฐพล  ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการตรวจสอบ 
นายเอกวัจน์  อมรวิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 
 
ตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วม

การประชุมทุกครั้ง เป็นจ านวน 6 ครั้งในรอบระยะเวลาปีบัญชี สิ้นสุด 30 กันยายน 2553 และได้ร่วมมือกับฝ่ายบริหาร
ที่เก่ียวข้อง ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปดังนี้ 
 

๏ สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจรายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เก่ียวข้องกันจัดท าขึ้นอย่างถูกต้องและมี
ความโปร่งใสตามที่ควร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่
บริษัทฯ 

๏ พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจ าปี 2554 ซึ่งจัดล าดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและเน้น
การปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

๏ เสนอแนะเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี และสอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

๏ ทบทวนผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และน าเสนอนายขจร เกียรติอรุณไพโรจนกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ
นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากัดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ส าหรับปีบัญชี 2554   

 
 
 
 

(นายพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธ์ุ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 

ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 3  5 3  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 งบก าไรขาดทุนรวม
และงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ    
ผู้ถือหุ้นเฉพาะบรษัิทและงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะบริษัทส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2553 ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง 
เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน
เหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบดุล
รวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะบรษัิทส าหรบัปสีิน้สดุวันที ่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ของบรษัิท ยนูคิ ไมนิง่ เซอรวิ์สเซส 
จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ยและของเฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีวรรคเน้นเก่ียวกับการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง
ส าหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดและการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติก่อนถึงวันมีผลบังคับใช้ตามรายงานลงวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ การ
ตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่ เป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน    
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินที่
เป็นสาระส าคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท าขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น าเสนอใน
งบการเงินโดยรวม  ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2553 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อยและของเฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป 

 
 
ชาญชัย  ชัยประสิทธิ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 









30 กันยายน 31 ธนัวาคม 30 กันยายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 108,164,824 88,331,592 79,718,433 57,736,685

ลกูหนี้การคา้ - สทุธิ 9 563,862,416 341,600,889 558,788,311 338,221,842

ลกูหนี้กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 28.3 - - 1,007,488 331,180

เงินใหกู้้ระยะสั้นแกก่จิการ

ที่เกี่ยวขอ้งกนั 28.5 - - 32,983,860 18,215,621

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 10 1,731,736,858 1,551,194,698 1,741,854,444 1,553,625,762

สนิทรัพยห์มุนเวียนอื่น - สทุธิ 11 86,935,880 95,396,944 81,678,486 90,027,769

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,490,699,978 2,076,524,123 2,496,031,022 2,058,158,859

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 111,000,000 111,000,000

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 13 967,800,660 966,334,920 779,943,408 765,596,922

สนิทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 14 2,292,290 3,168,217 1,859,184 2,680,419

สนิทรัพยอ์ื่น 2,539,055 2,224,254 2,497,055 2,182,254

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 972,632,005 971,727,391 895,299,647 881,459,595

รวมสินทรัพย์ 3,463,331,983 3,048,251,514 3,391,330,669 2,939,618,454

หมายเหตปุระกอบงบการเงินนี้เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม
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30 กันยายน 31 ธนัวาคม 30 กันยายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกู้ยมืระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 15 1,606,000,611 1,311,410,506 1,605,982,823 1,309,162,168

เจ้าหนี้การคา้ - บริษทัอื่น 134,748,039 66,047,192 113,573,320 53,726,696

เจ้าหนี้กจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 28.4 2,533,057 - 19,645,138 12,971,182

เงินรับลว่งหนา้จากการใชส้ทิธิตาม

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 21 697,255 72,269 697,255 72,269

เงินกู้ยมืระยะยาวที่ถงึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 16 293,276,000 85,140,000 274,796,000 66,660,000

ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 17 14,824,785 14,101,195 3,076,020 3,045,045

ภาษเีงินได้คา้งจ่าย 2,305,794 48,835 2,301,115 -

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 24,575,952 11,307,576 23,689,643 9,880,206

หนี้สนิหมุนเวียนอื่น 74,868,157 51,578,217 72,016,820 48,189,558

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 2,153,829,650 1,539,705,790 2,115,778,134 1,503,707,124

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

เงินกู้ยมืระยะยาว 16 324,944,309 586,243,000 259,098,000 506,663,000

17 9,302,555 20,504,813 1,416,602 3,718,241

18 7,704,104 6,415,167 6,760,925 5,714,417

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 341,950,968 613,162,980 267,275,527 516,095,658

รวมหนี้สิน 2,495,780,618 2,152,868,770 2,383,053,661 2,019,802,782

หมายเหตปุระกอบงบการเงินนี้เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงิน

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงิน

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน
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30 กันยายน 31 ธนัวาคม 30 กันยายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ตอ่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 105,227,392 105,000,000 105,227,392 105,000,000

ทุนที่ออกและช าระแลว้ - หุ้นสามัญ 20 76,039,164 75,982,493 76,039,164 75,982,493

สว่นเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 20 230,461,835 229,561,429 230,461,835 229,561,429

ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 22 11,096,402 10,500,000 10,500,000 10,500,000

ยงัไม่ได้จัดสรร 649,953,964 579,338,822 691,276,009 603,771,750

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 967,551,365 895,382,744 1,008,277,008 919,815,672

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,463,331,983 3,048,251,514 3,391,330,669 2,939,618,454

หมายเหตปุระกอบงบการเงินนี้เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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ส าหรับงวด ส าหรับงวด

เก้าเดือนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด เก้าเดือนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด

 วนัที ่30 กันยายน วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัที ่30 กันยายน วนัที ่31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายได้จากการขาย 2,080,581,774 2,597,460,660 2,080,581,774 2,597,460,660

รายได้จากการใหบ้รกิาร 20,339,054 20,430,418 - -

รวมรายได้ 2,100,920,828 2,617,891,078 2,080,581,774 2,597,460,660

ต้นทนุ

ตน้ทนุขาย 1,719,663,215 2,063,355,164 1,721,090,144 2,112,584,568

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 12,825,766 9,736,321 - -

รวมต้นทนุ 1,732,488,981 2,073,091,485 1,721,090,144 2,112,584,568

ก าไรข้ันต้น 368,431,847 544,799,593 359,491,630 484,876,092

รายได้จากการด าเนนิงานอืน่ 25 14,667,050 25,329,990 26,994,627 23,741,182

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ย 383,098,897 570,129,583 386,486,257 508,617,274

คา่ใชจ่้ายในการขาย 122,139,554 123,180,359 124,080,810 117,406,149

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 110,408,692 248,375,865 100,427,107 200,680,343

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 28.6 7,995,159 20,695,699 7,995,159 20,597,699

รวมค่าใช้จา่ย 240,543,405 392,251,923 232,503,076 338,684,191

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 142,555,492 177,877,660 153,983,181 169,933,083

ตน้ทนุทางการเงิน 52,914,033 61,885,772 48,053,686 53,949,390

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 89,641,459 115,991,888 105,929,495 115,983,693

ภาษเีงินได้ 18,429,915 27,683,651 18,425,236 27,618,797

ก าไรสุทธสิ าหรับงวด/ปี 71,211,544 88,308,237 87,504,259 88,364,896

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 26 0.47 0.58 0.58 0.58

ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด 26 0.40 0.50 0.49 0.50

หมายเหตปุระกอบงบการเงินนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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ทุนส ารอง
ตาม

กฎหมาย

ยังไม่ได้
จดัสรร

รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวดวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 75,982,493 229,561,429 10,500,000 579,338,822 895,382,744
เพิ่มทุนจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 20 56,671 - - - 56,671
สว่นเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 20 - 900,406 - - 900,406
ทุนส ารองตามกฎหมาย 22 - - 596,402 (596,402) -
ก าไรสทุธิส าหรับงวด - - - 71,211,544 71,211,544

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

ยอดยกมาต้นปีวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 (ก่อนปรับใหม่) 75,418,926 220,607,476 7,251,405 521,777,488 825,055,295
การปรับงบการเงินยอ้นหลงั 6 - - - 10,475,215 10,475,215

ยอดยกมาต้นปีหลังการปรับงบการเงินย้อนหลัง 75,418,926 220,607,476 7,251,405 532,252,703 835,530,510
เพิ่มทุนจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 20 563,567 - - - 563,567
สว่นเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 20 - 8,953,953 - - 8,953,953
ทุนส ารองตามกฎหมาย 22 - - 3,248,595 (3,248,595) -
เงินปันผล 23 - - - (37,973,523) (37,973,523)
ก าไรสทุธิส าหรับปี - - - 88,308,237 88,308,237

ยอดคงเหลือปลายปีวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 75,982,493 229,561,429 10,500,000 579,338,822 895,382,744

หมายเหตปุระกอบงบการเงินนี้เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

ก าไรสะสม
งบการเงินรวม

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

สามัญ

ทุนที่ออก
และช าระ

แล้ว
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ทุน
ส ารอง
ตาม

ยังไม่ได้
จดัสรร

รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวดวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 75,982,493 229,561,429 10,500,000 603,771,750 919,815,672
เพิ่มทุนจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 20 56,671 - - - 56,671
สว่นเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 20 - 900,406 - - 900,406
ก าไรสทุธิส าหรับงวด - - - 87,504,259 87,504,259

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

ยอดยกมาต้นปีวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 (ก่อนปรับใหม่) 75,418,926 220,607,476 7,251,405 545,819,161 849,096,968
การปรับงบการเงินยอ้นหลงั 6 - - - 10,809,811 10,809,811

ยอดยกมาต้นปีหลังการปรับงบการเงินย้อนหลัง 75,418,926 220,607,476 7,251,405 556,628,972 859,906,779
เพิ่มทุนจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 20 563,567 - - - 563,567
สว่นเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 20 - 8,953,953 - - 8,953,953
ทุนส ารองตามกฎหมาย 22 - - 3,248,595 (3,248,595) -
เงินปันผล 23 - - - (37,973,523) (37,973,523)
ก าไรสทุธิส าหรับปี - - - 88,364,896 88,364,896

ยอดคงเหลือปลายปีวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 75,982,493 229,561,429 10,500,000 603,771,750 919,815,672

หมายเหตปุระกอบงบการเงินนี้เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

 งบการเงินเฉพาะบริษัท
ทุนที่ออก
และช าระ

แล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

สามัญ

ก าไรสะสม
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ส าหรับงวด ส าหรับงวด
เก้าเดือนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด เก้าเดือนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด

 วนัที ่30 กันยายน วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัที ่30 กันยายน วนัที ่31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 27 (176,693,127) (451,805,070) (199,366,193) (459,087,750)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินจ่ายจากเงินใหกู้ร้ะยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (14,768,239) (16,215,621)
เงินจ่ายซือ้ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ (51,675,530) (75,182,318) (47,526,415) (71,738,594)
เงินรบัจากการจ าหนา่ยทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ 7,275 34,357 7,275 29,092
เงินจ่ายซือ้สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 14 (220,900) (454,000) (112,440) (128,000)
เงินปันผลรบั - - 11,160,000 -

เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (51,889,155) (75,601,961) (51,239,819) (88,053,123)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพิม่ขึน้ (ลดลง) 312,710,467 (71,962,803) 312,710,468 (71,962,615)
เงินรบัจากเงินกูย้มืระยะยาว 16 - 604,543,000 - 604,543,000
เงินจ่ายคนืเงินกูย้มืระยะยาว 16 (53,162,691) (49,462,000) (39,429,000) (32,522,000)
เงินรบัจากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 1,582,063 968,489 1,582,063 968,489
เงินจ่ายคนืหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน (10,478,668) (12,793,604) (2,270,664) (2,911,681)
เงินปันผลจ่าย (5,107) (37,973,523) (5,107) (37,973,523)

เงินสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 250,646,064 433,319,559 272,587,760 460,141,670

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 22,063,782 (94,087,472) 21,981,748 (86,999,203)
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดตน้งวด/ปี 86,083,254 180,170,726 57,736,685 144,735,888

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายงวด/ปี 108,147,036 86,083,254 79,718,433 57,736,685

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย

30 กันยายน 31 ธนัวาคม 30 กันยายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 8 108,164,824 88,331,592 79,718,433 57,736,685
เงินเบิกเกนิบัญชี 15 (17,788) (2,248,338) - -

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

หมายเหตปุระกอบงบการเงินนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม
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รายการทีมิ่ใชเ่งินสดทีส่ าคญัระหวา่งงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีดังตอ่ไปนี้

ส าหรับงวด ส าหรับงวด
เก้าเดือนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด เก้าเดือนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด

 วนัที ่30 กันยายน วนัที ่31 ธนัวาคม  วนัที ่30 กันยายน วนัที ่31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
บาท บาท บาท บาท

หนีส้นิคงคา้งจากการซือ้สนิทรพัยถ์าวร 9,980,821 1,736,892 9,980,821 1,736,892
การท าสญัญาเชา่ซือ้สนิทรพัยถ์าวร - 8,416,890 - 972,000

หมายเหตปุระกอบงบการเงินนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั

รายการทีมิ่ใช่เงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 
 

รายงานประจ าปี 2553 [ 62 ] 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชน จ ากัด ซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย 
ตามที่อยูท่ี่ได้จดทะเบียนไว้ดังต่อไปนี้  
 
ส านักงานใหญ่ : 36/83 อาคารพี.เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110  
 
ส านักงานสาขา ประกอบด้วย 
1) เลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ต าบลชัยมงคล อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  74000  
2) เลขที่ 88/ 8-9 หมู่ที่ 5 ต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120  
3) เลขที่ 108 หมู่ที่ 2 ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
 
หุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาด Market for Alternative Investment (“mai”) เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัท และบริษัทย่อยว่าเป็น “กลุ่มบริษัท” 
 
บริษัทใหญ่ล าดับสุดท้ายของบริษัท คือ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทย 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 

2 นโยบายการบัญชี  
 
นโยบายการบัญชีที่ส าคัญซึ่งใช้ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังต่อไปนี้ นโยบายการบัญชี
เหล่านี้ได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอกับงบการเงินทุกปีที่น าเสนอ ยกเว้นในกรณีที่มีการอธิบายไว้ 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออก ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบ
การเงิน 
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รายงานประจ าปี 2553 [ 63 ] 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)  
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน (ต่อ) 
 
การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยก าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
ก าหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัว
เลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดท าตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจ
ในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระท าไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว 
 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงแสดงงบดุล งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ท าให้งบ
การเงินดังกล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 
ตัวเลขเปรียบเทียบได้มีการปรับปรุงใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการน าเสนอรายการในงบการเงินงวดปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
 
งบดุล 
 
สินทรัพย์ 
 
(1) ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งถูกรวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นส าหรับงบการเงินปีก่อน ได้ถูกจัดประเภทใหม่

ให้แสดงอยู่ในลูกหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับงบการเงินงวดปัจจุบัน  เนื่องจากลักษณะของรายการ 
 
(2) วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตถ่านหินอัดก้อน ซึ่งถูกรวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นส าหรับงบการเงินปี

ก่อน ได้ถูกจัดประเภทใหม่ให้รวมอยู่ในสินค้าคงเหลือส าหรับงบการเงินงวดปัจจุบัน เนื่องจากลักษณะของรายการ 
 

ผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการจัดประเภทใหม่ส าหรับสินทรัพย์ มีดังต่อไปนี้  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 

   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกันเพ่ิมขึ้น - 331,180 
สินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้น 4,651,728 4,651,728 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (4,651,728) (4,982,908) 
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รายงานประจ าปี 2553 [ 64 ] 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)  
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน (ต่อ) 
 
งบดุล (ต่อ) 
 
หนี้สิน 
 
(1) เจ้าหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกัน ซึ่งถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส าหรับงบการเงินปีก่อน ได้ถูกจัดประเภทใหม่ให้

แสดงอยู่ในเจ้าหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรับงบการเงินงวดปัจจุบัน เนื่องจากลักษณะของรายการ 
 
(2) เจ้าหนี้อื่น ซึ่งถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส าหรับงบการเงินปีก่อน ได้ถูกจัดประเภทใหม่ให้รวมอยู่ในหนี้สิน

หมุนเวียนอื่นส าหรับงบการเงินงวดปัจจุบัน เนื่องจากลักษณะของรายการ 
 

ผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการจัดประเภทใหม่ส าหรับหนี้สิน มีดังต่อไปนี้  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 

   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
เจ้าหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกันเพ่ิมขึ้น - 12,971,182 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง (15,555,281) (27,239,285) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น 15,555,281 14,268,103 

 
งบก าไรขาดทุน 
 
(1) ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทแสดงงบก าไรขาดทุนในรูปการจ าแนกค่าใช้จ่าย

ตามหน้าที่และได้แยกแสดงค่าตอบแทนผู้บริหาร เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ประกาศโดยกระทรวงพัฒนาธุรกิจ
การค้าวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้และประกาศเก่ียวกับการก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 
พ.ศ. 2552 

 
(2) ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เก่ียวข้องกับการผลิตถ่านหินอัดก้อน ซึ่งถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการ

บริหารส าหรับงบการเงินปีก่อน ได้ถูกจัดประเภทใหม่ให้รวมอยู่ในต้นทุนขายส าหรับงบการเงินงวดปัจจุบัน
เน่ืองจากลักษณะของรายการ 

 
(3) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายถ่านหิน ซึ่งถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงบการเงินปีก่อน ได้ถูก

จัดประเภทใหม่ให้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงบการเงินงวดปัจจุบัน เนื่องจากลักษณะของรายการ 
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รายงานประจ าปี 2553 [ 65 ] 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)  
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน (ต่อ) 
 
งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 
 

ผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการจัดประเภทใหม่ส าหรับงบก าไรขาดทุนมีดังต่อไปนี้  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 

   
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552   
ต้นทุนขายเพ่ิมขึ้น 42,702,158 42,702,158 
ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง (9,412,911) (9,412,911) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึ้น (33,289,247) (33,289,247) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ใน
กรณีที่มีเน้ือความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็น
หลัก 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีที่มี
การปรับปรุง 

 
ก) แม่บทการบัญชี  

 
แม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง  
 
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงมีผลบังคับ
ใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
และกลุ่มบริษัทยังไม่ได้น ามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้ 
 
มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบกระแสเงินสด 
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รายงานประจ าปี 2553 [ 66 ] 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)  
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีที่มี
การปรับปรุง (ต่อ) 

 
ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 (ต่อ) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี     

   และข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองส่วนได้เสียในการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์  

   ที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
   (ปรับปรุง 2552) 

เร่ืองการรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  
   (ปรับปรุง 2552) 

เร่ืองสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานที่
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6  เร่ืองการส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
 

มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล  

   เก่ียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็น ว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
มาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุง ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงินที่น าเสนอ ยกเว้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ซึ่งกลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานฉบับนี้ 
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2.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงาน และโดยทั่วไปแล้วกลุ่ม
บริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม่ กิจการต้อง
พิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เป็นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพตราสาร
นั้นในปัจจุบันรวมถึงสิทธิ ในการออกเสียงที่เป็นไปได้ซึ่งกิจการอื่นถืออยู่ด้วย กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ใน
งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอ านาจควบคุมจะหมดไป 
 
กลุ่มบริษัทบันทึกการซ้ือบริษัทย่อยด้วยวิธีการซ้ือและแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จ่ายไปหรือด้วย
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ หรือด้วยภาระหนี้สินซ่ึงกลุ่มบริษัทต้องรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ได้บริษัทย่อยมา 
รวมถึงต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งบริษัทย่อย สินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ซึ่งได้จากการซ้ือบริษัทย่อย
จะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกในวันที่ได้บริษัทย่อยนั้น ที่มูลค่ายุติธรรมโดยรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยด้วย 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุน 
 
รายชื่อของบริษัทย่อยหลักของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 
 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการต่างๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงินรวมน าเสนอในสกุลเงิน
บาท 
 
กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และ
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุลให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันที่ในงบดุล รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจาก
การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าว ได้บันทึกไว้ในงบก าไรขาดทุน 
 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายรวมถึงเงินสดในมือ  และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคาร
ประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ก าหนด เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจาก
วันที่ได้มา เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล 
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2.6 ลูกหนี้การค้า 
 
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า  หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบก าไร
ขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

2.7 สินค้าคงเหลือ 
 
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนของสินค้าค านวณโดยวิธีถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้าน้ัน เช่น  ค่า
อากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไข ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า
ประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การ
ด าเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืม  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจ
หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพ่ือให้สินค้านั้นส าเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย  กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลด
มูลค่าของสินค้าเท่าที่จ าเป็น 
 

2.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มบริษัท ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยค านวณจากต้นทุนในการได้มาและ  
การด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน ามาใช้งานได้ตามประสงค์  โดยจะตัดจ าหน่ายตลอดอายุประมาณ
การให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 - 5 ปี 
 
ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการ
จัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่
มากกว่าต้นทุนเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ท างาน
ในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจ านวนเงินที่เหมาะสม 
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2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเร่ิมแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 
 
ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่
ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จ ากัด 
 
ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่า ตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน 3 - 20 ปี 
อาคาร 3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
เรือล าเลียง 5 - 10 ปี 
เครื่องจักร 5 - 10 ปี 
อุปกรณ์ส านักงาน 5 ปี 
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที 
 
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการน้ัน ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่
ส าคัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะท าให้บริษัท
ได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุง สินทรัพย์ที่ได้มาจากการปรับปรุงหลักจะตัดค่า
เสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
 
รายการก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายค านวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และจะรวม
ไว้ในก าไรจากการด าเนินงาน 
 
ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการได้มาซึ่ง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์
นั้นตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืมอื่นรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 
 

2.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพย์จะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจต่ ากว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ง
หมายถึงจ านวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็น
หน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแ ยกออกมาได้ เพ่ือวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ซึ่งรับรู้รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบดุล 
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2.11 สัญญาเช่าระยะยาว 
 
กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือ
เป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า จ านวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่าเพ่ือท าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่
ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า 
 
สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ 
สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับ
จากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบก าไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 
 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพ่ิมที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
 
กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบดุลในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคา
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทซึ่งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลา
การให้เช่า 
 

2.12 ภาษีเงินได ้
 
ภาษีเงินได้ซึ่งแสดงในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษัท ค านวณจากก าไรสุทธิทางภาษีของกิจการซ่ึง
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและในอัตราภาษีที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศไทย กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ได้แก่ การจ าหน่ายถ่านหิน และการขนส่งทางบก 
 
กลุ่มบริษัทไม่รับรู้ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและภาษีเงินได้ค้างรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในส่วนของผลต่างชั่วคราวระหว่างฐาน
ภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินกับราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน  
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2.13 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่ก าหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้รับ
เงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการน้ัน 
 
กลุ่มบริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จ านวน
เงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจ านวนปีที่พนักงานท างานให้บริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุดการท างานที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต หนี้สินที่เกิดจากข้อก าหนดที่เป็นผลจากกฎหมายแรงงานไทยจะบันทึกด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแส
เงินสดที่จะต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามอายุเงื่อนไขและระยะเวลาใกล้เคียงกับจ านวนหนี้สินดังกล่าว 
 

2.14 ประมาณการหนี้สิน 
 
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินซ่ึงไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินส าหรับผลตอบแทนพนักงานอันเป็นภาระผูกพัน  
ในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท าไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผูกพัน
นั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของ
จ านวนที่ต้องจ่าย ในกรณีที่กลุ่มบริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน เช่น ภายใต้สัญญาประกันภัย 
กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายน้ันคืนอย่างแน่นอน 
 

2.15 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นเก่ียวกับการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซ้ือขายหุ้นที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจ านวนเงิน
สุทธิจากภาษีไว้เป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยน าไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้น 
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2.16 การรับรู้รายได ้
 
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการที่ให้เป็นจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน
และส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษัทส าหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า รายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้ารับรู้โดยอ้างอิง
ตามขั้นของความส าเร็จของงานที่ท าเสร็จ โดยใช้วิธีอัตราส่วนของบริการที่ให้จนถึงปัจจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่ต้องให้ 
 
รายได้เก่ียวกับค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาทางเศรษฐกิจของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ส่วนรายได้
ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและ
พิจารณาจากจ านวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีส าหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริษัท รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อ
สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น 
 

2.17 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงินปันผลที่จ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
 

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน  
 
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทจึง
มุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ท าให้เสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กลุ่มบริษัทจึงใช้เคร่ืองมืออนุพันธ์ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สัญญาอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
 
การจัดการความเสี่ยงด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง เป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วน
งานบริหารเงินของกลุ่มบริษัทจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันท างานอย่าง
ใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัท คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงจะก าหนดหลักการโดยภาพรวมเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือครอบคลุมความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงการให้สินเชื่ออย่างเจาะจง และใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและใช้การ
ลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง 
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3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)  
 

3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีการด าเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจาก
สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินหลัก กิจการในกลุ่มบริษัทใช้สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยมีคู่สัญญาเป็นบุคคลภายนอก 
 

3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 
รายได้และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ธุรกรรมทั้งหมดที่ใช้อนุพันธ์  ด้านอัตราดอกเบี้ยต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการฝ่ายการเงินก่อนเข้าท ารายการ กลุ่ม
บริษัทไม่มีสินทรัพย์ที่ต้องอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยส าคัญ นโยบายของกลุ่มบริษัทคือต้องการคงจ านวนเงินกู้ยืมโดย
ใช้เครื่องมือทางการเงินที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
 

3.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยส าคัญ นโยบายของกลุ่มบริษัทคือท าให้เชื่อมั่น
ได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม คู่สัญญาในอนุพันธ์ทางการเงินและ
รายการเงินสดได้เลือกที่จะท ารายการกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือสูง กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ ากัด
วงเงินธุรกรรมการให้สินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม 
 

4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ  
 

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนั้น 
 

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทาง
บัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระส าคัญที่อาจ
เป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้ 
 

การรับรู้รายได้ 
 

บริษัทย่อยบางแห่งใช้วิธีการรับรู้รายได้ตามขั้นความส าเร็จ กลุ่มบริษัทต้องประมาณการการให้บริการ ณ วันที่ค านวณ
เทียบเป็นสัดส่วนของการบริการทั้งหมดที่ต้องท า 
 

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 
บริษัทต้องประมาณค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือจากการเคลื่อนไหวช้าของถ่านหิน โดยประมาณจากราคาถัวเฉลี่ยของข้อมูล
การซ้ือขายในอดีตและแนวโน้มราคาขายในอนาคต ทั้งนี้ราคาที่จะขายได้ในอนาคตอาจมีความผันผวนขึ้นอยู่กับราคา
ตลาดของถ่านหิน ความต้องการถ่านหินในตลาด และสภาวะการแข่งขันภายในประเทศ  
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5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน  
 
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพ่ือด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
ของกลุ่มบริษัทเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพ่ือด ารงไว้ซึ่งโครงสร้าง
ของทุนที่เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้
ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพ่ือลดภาระหนี้สิน 
 

6 การแก้ไขข้อผิดพลาดและการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติก่อนถึงวันมีผลบังคับใช้  
 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กลุ่มบริษัทได้ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการค านวณภาษีเงิน
ได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และได้น ามาตรฐานการบัญชีใหม่เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงานมาถือ
ปฏิบัติก่อนถึงวันประกาศใช้ โดยกลุ่มบริษัทใช้วิธีปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีตามที่
ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 
(1) ผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการค านวณภาษี

เงินได้มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 

   
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง (15,121,375) (15,121,375) 
ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรปลายงวดเพ่ิมขึ้น 15,121,375 15,121,375 

 
(2) ค่าผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการน านโยบายการบัญชีใหม่เร่ืองผลประโยชน์ของ

พนักงาน มาถือปฏิบัติมีดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 

   
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานเพ่ิมขึ้น 4,646,160 4,311,564 
ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรปลายงวดลดลง (4,646,160) (4,311,564) 

 
7 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 
บริษัทด าเนินธุรกิจในการน าเข้าและจ าหน่ายถ่านหินให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศ ส่วนบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจหลัก
เก่ียวกับการให้บริการขนส่งถ่านหินและบริการอื่นที่เก่ียวข้องให้กับบริษัท ซึ่งถือเป็นการให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกัน ดังนั้น
จึงไม่มีการแสดงข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 474,721 450,125 55,393 425,024 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวง
ถาม 

107,690,103 87,881,467 79,663,040 57,311,661 

 108,164,824 88,331,592 79,718,433 57,736,685 
 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 0.50 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 0.50) 
 

9 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การค้า 570,039,613 351,807,358 564,793,637 348,256,440 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,177,197) (10,206,469) (6,005,326) (10,034,598) 

 563,862,416 341,600,889 558,788,311 338,221,842 
 
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้าง
ช าระได้ดังนี ้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไม่ถึงก าหนดช าระ 332,354,538 317,691,254 331,886,550 314,312,208 
เกินก าหนดช าระ     

- ไม่เกิน 6 เดือน 231,513,630 24,833,493 227,635,000 24,833,493 
- 6 - 12 เดือน 1,199,528 6,794,818 479,330 6,794,818 
- เกินกว่า 12 เดือน 4,971,917 2,487,793 4,792,757 2,315,921 

 570,039,613 351,807,358 564,793,637 348,256,440 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,177,197) (10,206,469) (6,005,326) (10,034,598) 

 563,862,416 341,600,889 558,788,311 338,221,842 
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10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินค้าคงเหลือ 1,862,245,160 1,681,703,000 1,872,362,746 1,684,134,064 
หัก  ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือเคลื่อนไหว
ช้า 

(130,508,302) (130,508,302) (130,508,302) (130,508,302) 

 1,731,736,858 1,551,194,698 1,741,854,444 1,553,625,762 
 

11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 5,271,589 3,676,498 4,502,601 2,210,937 
รายได้ค้างรับ 13,757,793 21,188,450 13,757,793 21,188,450 
ภาษีที่จะได้รับคืน 61,724,890 64,693,086 58,299,767 62,374,560 
ลูกหนี้อื่น 15,787,571 16,365,381 15,268,265 14,389,688 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,917,031 5,322,438 3,865,849 3,879,922 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น (14,522,994) (15,848,909) (14,015,789) (14,015,788) 

 86,935,880 95,396,944 81,678,486 90,027,769 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัท
ดังต่อไปนี ้
 

   อัตราร้อยละของหุ้นที่ถือ 

  ประเทศ 30 กันยายน  31 ธันวาคม  
บริษัทย่อย ลักษณะธุรกิจ ที่จดทะเบียน พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     
  - บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเคท จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายถ่านหินอัดก้อน ประเทศไทย 100.0 100.0 
  - บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท์เตอร์ จ ากัด ขนส่งทางน้ า ประเทศไทย 100.0 100.0 
  - บริษัท ยูเอ็มเอส ขนส่ง จ ากัด ขนส่งทางบก ประเทศไทย 100.0 100.0 
  - บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต  บริการท่าเทียบเรือ ประเทศไทย 100.0 100.0 
      เซอร์วิสเซส จ ากัด     
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีดังต่อไปนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดต้นงวด - - 111,000,000 111,000,000 
เงินลงทุนเพ่ิมขึ้นระหว่างงวด/ปี - - - - 

ยอดปลายงวด - - 111,000,000 111,000,000 
 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 
 

รายงานประจ าปี 2553 [ 78 ] 

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  

 งบการเงินรวม 

    ยานพาหนะและ   งานระหว่าง  

 ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร เรือล าเลียง เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงาน ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553         
ราคาทุน 303,675,136 21,444,632 271,257,659 247,882,774 170,883,795 110,042,589 46,881 1,125,233,466 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (7,672,814) (28,419,915) (40,528,945) (28,201,398) (52,060,262) - (156,883,334) 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (2,015,212) - - - - - - (2,015,212) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 301,659,924 13,771,818 242,837,744 207,353,829 142,682,397 57,982,327 46,881 966,334,920 
         

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด  
   วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

        

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ  301,659,924 13,771,818 242,837,744 207,353,829 142,682,397 57,982,327 46,881 966,334,920 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - 1,381,220 - 3,545,488 404,972 3,919,807 50,667,972 59,919,459 
จ าหน่ายระหว่างงวด - - - - - (680,467) - (680,467) 
โอนย้าย - 1,944,290 2,364,498 47,044 - - (4,355,832) - 
ค่าเสื่อมราคา - (1,407,948) (10,462,827) (18,070,347) (14,267,213) (13,564,917) - (57,773,252) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ  301,659,924 15,689,380 234,739,415 192,876,014 128,820,156 47,656,750 46,359,021 967,800,660 
         

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553         
ราคาทุน 303,675,136 24,770,142 273,622,157 251,475,306 171,288,767 112,847,089 46,359,021 1,184,037,618 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (9,080,762) (38,882,742) (58,599,292) (42,468,611) (65,190,339) - (214,221,746) 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (2,015,212) - - - - - - (2,015,212) 

ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 301,659,924 15,689,380 234,739,415 192,876,014 128,820,156 47,656,750 46,359,021 967,800,660 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 
 

รายงานประจ าปี 2553 [ 79 ] 

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)  

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

       งานระหว่าง  

 ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงาน ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553         
ราคาทุน 303,675,136 21,444,632 270,915,375 18,447,869 170,883,795 105,618,044 - 890,984,851 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (7,672,814) (28,285,828) (8,753,373) (28,201,398) (50,459,304) - (123,372,717) 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (2,015,212) - - - - - - (2,015,212) 
ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 301,659,924 13,771,818 242,629,547 9,694,496 142,682,397 55,158,740 - 765,596,922 
         

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด  
   วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

        

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ  301,659,924 13,771,818 242,629,547 9,694,496 142,682,397 55,158,740 - 765,596,922 
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - 1,381,220 - - 404,972 3,316,342 50,667,810 55,770,344 
จ าหน่ายระหว่างงวด - - - - - (7,993) - (7,993) 
โอนย้าย - 1,944,290 2,364,499 - - - (4,308,789) - 
ค่าเสื่อมราคา -  (1,407,949)  (10,388,429) (2,402,403) (14,267,212) (12,949,872) - (41,415,865) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ  301,659,924 15,689,379 234,605,617 7,292,093 128,820,157 45,517,217 46,359,021 779,943,408 
         

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553         
ราคาทุน 303,675,136 24,770,142 273,279,874 18,447,869 171,288,767 108,875,546 46,359,021 946,696,355 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (9,080,763) (38,674,257) (11,155,776) (42,468,610) (63,358,329) - (164,737,735) 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (2,015,212) - - - - - - (2,015,212) 
ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 301,659,924 15,689,379 234,605,617 7,292,093 128,820,157 45,517,217 46,359,021 779,943,408 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 
 

รายงานประจ าปี 2553 [ 80 ] 

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)  
 
บริษัทบันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่า จ านวนเงิน 2.02 ล้านบาท ของ ที่ดินจ านวน 3 แปลง จ านวนพ้ืนที่ 22 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา ซึ่ง
ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีราคาทุนจ านวนเงิน 4.73 ล้านบาท เนื่องจากพบข้อบ่งชี้การด้อยค่า ทั้งนี้ค่าเผื่อการด้อยค่าค านวณโดย
เปรียบเทียบราคาประเมินในปี พ.ศ. 2549 โดยผู้ประเมินราคาอิสระกับราคาตามบัญชี 
 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่ใช้ค้ าประกันวงเงินกู้ต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 ที่ดินบางส่วนและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินบางส่วนของบริษัทที่ต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

ได้ถูกจ านองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพ่ือค้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวในหมายเหตุ 16 ซึ่งมีมูลค่าการจ านองรวม  
200 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 200 ล้านบาท) 

 
 ที่ดินบางส่วนและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินบางส่วนของบริษัทที่ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ได้ถูกจ านองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพ่ือค้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวในหมายเหตุ 16 ซึ่งมีมูลค่าการจ านองรวม  
240 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 240 ล้านบาท) 

 
 เรือขนล าเลียงของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ านวน 12 ล า ได้ถูกจ านองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพ่ือเป็นหลักประกันเงินเบิกเกิน

บัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวในหมายเหตุ 15 และ 16 ตามล าดับ โดยมีมูลค่าการจ านองรวม 125 ล้านบาท 
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 125 ล้านบาท) 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 
 

รายงานประจ าปี 2553 [ 81 ] 

14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553   
ราคาทุน 6,625,163 5,916,632 
หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (3,456,946) (3,236,213) 
ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 3,168,217 2,680,419 

   
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553   
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ  3,168,217 2,680,419 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 220,900 112,440 
ค่าตัดจ าหน่าย (1,096,827) (933,675) 
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ  2,292,290 1,859,184 

   
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553   
ราคาทุน 6,846,063 6,029,072 
หัก  ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (4,553,773) (4,169,888) 
ราคาตามบัญชี - สุทธ ิ 2,292,290 1,859,184 
 

15 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเบิกเกินบัญช ี 17,788 2,248,338 - - 
ทรัสต์รีซีท 1,102,982,823 1,279,162,168 1,102,982,823 1,279,162,168 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 503,000,000 30,000,000 503,000,000 30,000,000 

 1,606,000,611 1,311,410,506 1,605,982,823 1,309,162,168 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 วง เงินเบิกเกินบัญชีจ านวน 53 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 33 ล้านบาท) ค้ าประกัน
โดยเรือขนล าเลียงของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งตามที่กล่าวในหมายเหตุ 1 3 วงเงินเบิกเกินบัญชีและทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริษัทที่ยัง
ไม่ได้เบิกถอนมีจ านวน 52.98 ล้านบาท และ 1,553.53 ล้านบาท ตามล าดับ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 30.75 ล้านบาท และ 879.84 
ล้านบาท ตามล าดับ) 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทได้กู้เงินระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงิน ที่ไม่มีหลักประกัน จาก
สถาบันการเงินในประเทศ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียน โดยใช้อัตราดอกเบี้ย MLR ซึ่งวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัท
ที่ยังไม่ได้ใช้มีจ านวน 172 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 70 ล้านบาท) 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 
 

รายงานประจ าปี 2553 [ 82 ] 

16 เงินกู้ยืมระยะยาว  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนด      
     ช าระภายในหนึ่งป ี 293,276,000 85,140,000 274,796,000 66,660,000 
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนด     
     ช าระเกินกว่าหนึ่งปี 324,944,309 586,243,000 259,098,000 506,663,000 
เงินกู้ยืมระยะยาว 618,220,309 671,383,000 533,894,000 573,323,000 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีดังต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 

     
ยอดต้นงวด 671,383,000 116,302,000 573,323,000 1,302,000 
กู้เพ่ิมระหว่างงวด/ปี - 604,543,000 - 604,543,000 
ช าระคืนระหว่างงวด/ปี (53,162,691) (49,462,000) (39,429,000) (32,522,000) 
ยอดปลายงวด 618,220,309 671,383,000 533,894,000 573,323,000 

 
เงินกู้ยืมระยะยาว ถูกค้ าประกันโดยเรือขนล าเลียงของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ที่ดินบางส่วนและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินบางส่วนของ
บริษัท ตามที่กล่าวในหมายเหต ุ13 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และวันที่ 3 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552  กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ได้
เบิกถอน 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 
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17 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  
 
กลุ่มบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส าหรับยานพาหนะ โดยมียอดคงเหลือดังต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 25,965,770 38,238,402 4,727,433 7,270,102 
หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (1,838,430) (3,632,394) (234,811) (506,816) 
 24,127,340 34,606,008 4,492,622 6,763,286 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน     
     ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 14,824,785 14,101,195 3,076,020 3,045,045 
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน     
     ที่ถึงก าหนดช าระเกินกว่าหนึ่งปี 9,302,555 20,504,813 1,416,602 3,718,241 
 24,127,340 34,606,008 4,492,622 6,763,286 

 
18 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ซึ่งรับรู้เป็นหนี้สินในงบดุลด้วยมูลค่าปัจจุบัน
ของภาระผูกพันมีดังต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 7,704,104 6,415,167 6,760,925 5,714,417 
 
  



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 
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18 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุมีดังต่อไปนี้  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมาต้นงวด/ปี 6,415,167 4,707,023 5,714,417 4,311,564 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,161,402 1,496,328 903,201 1,208,833 
ต้นทุนดอกเบี้ย 216,130 211,816 193,245 194,020 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างงวด/ปี (88,595) - (88,595) - 
โอนย้ายจากบริษัทย่อย - - 38,657 - 
ยอดคงเหลือสิ้นงวด/ปี 7,704,104 6,415,167 6,760,925 5,714,417 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งโอนย้ายพนักงานทั้งหมดไปให้บริษัท ซึ่งภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ทั้งหมดถูกโอนย้ายไปให้บริษัททั้งหมด โดยบริษัทย่อยจะช าระเงินคืนแก่บริษัทในภายหลัง 
 
จ านวนเงินที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนมีดังต่อไปนี้  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,161,402 1,496,328 903,201 1,208,833 
ต้นทุนดอกเบี้ย 216,130 211,816 193,245 194,020 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างงวด/ปี 72,405 - 72,405 - 
รวม (แสดงอยู่ในค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ  
   พนักงาน) 1,449,937 1,708,144 1,168,851 1,402,853 

 
  



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 
 

รายงานประจ าปี 2553 [ 85 ] 

18 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
สมมติฐานทางสถิติที่ส าคัญที่ใช้ในการค านวณสรุปได้ดังนี้  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อัตราคิดลด 4.5 4.5 4.5 4.5 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 6 6 6 6 
อัตราการตาย 0.01 0.01  0.01 0.01 
อัตราการลาออก 0 - 50 0 - 50 0 - 25 0 - 25 
 

19 ภาระผูกพัน  
 

19.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 11,278,090 13,930,000 11,278,090 13,930,000 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10,630,822 320,000 10,630,822 320,000 

 21,908,912 14,250,000 21,908,912 14,250,000 
 

19.2 ภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือขายถ่านหิน 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายถ่านหินกับผู้ผลิตถ่านหินในต่างประเทศในปริมาณ 
290,000 เมตริกตัน บวกหรือหักร้อยละ  10 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 968,000 เมตริกตัน บวกหรือหักร้อยละ 10) ราคาของ
ถ่านหินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของถ่านหินตามสูตรการค านวณที่ระบุในสัญญา 
 

19.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าเรือ 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าเรือขนาด 50,000 - 53,000 เมตริกตันบวกหรือหักร้อยละ 
10 กับผู้ให้เช่าเรือในอัตราค่าระวางตามที่ก าหนดในสัญญา ซึ่งมีจ านวนคงเหลือ 7 เที่ยว (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 11 เที่ยว)  



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 
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19 ภาระผูกพัน (ต่อ)  
 

19.4 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
บริษัทและกลุ่มบริษัทค้ าประกันเพ่ือประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หนังสือค้ าประกันที่ธนาคาร     
   ออกให้ในนามกลุ่มบริษัท 2,264,000 3,194,000 2,264,000 3,194,000 

 
20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น  
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 จ านวนหุ้นสามัญ หุ้นสามัญที่ออก   
 ที่ออกและช าระแล้ว และช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 150,837,851 75,418,926 220,607,476 296,026,402 
การออกหุ้น 1,127,134 563,567 8,953,953 9,517,520 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 151,964,985 75,982,493 229,561,429 305,543,922 
การออกหุ้น 113,343 56,671 900,406 957,077 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 152,078,328 76,039,164 230,461,835 306,500,999 

 
หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีราคามูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 0.5 บาท) มีจ านวน 210,454,783 หุ้น (31 
ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 210,000,000 หุ้น) หุ้นสามัญออกและช าระเต็มมูลค่าแล้วบางส่วน หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกช าระเป็น
หุ้นสามัญที่ส ารองไว้เพ่ือออกให้ตามการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้ว
เพ่ิมขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างงวด และบริษัทได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิในระหว่างงวด
แล้ว 
 
ในการประชุมสามัญประจ าปี เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุ้น
สามัญจ านวน 210,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เป็นหุ้นสามัญจ านวน 210,454,783 หุ้น โดยมีมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 
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21 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 
 

บริษัทออกใบส าคัญแสดงสิทธิจะที่จะซื้อหุ้นจ านวน 70 ล้านสิทธิ ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ 
 

อัตราส่วนการเสนอขาย : 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ราคาใช้สิทธิ : หุ้นละ 8.50 บาท 
อัตราการใช้สิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 สิทธิ ต่อหุ้นสามัญ 1.007 หุ้น 
วันที่ออกและเสนอขาย : วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก : วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
วันที่สิ้นสุดการใช้สิทธิ : วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 

รายการเคลื่อนไหวของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีดังต่อไปนี ้
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 สิทธิ หุ้น สิทธิ หุ้น 
     

ยอดต้นงวด/ปี 57,631,594 58,035,015 58,750,893 59,162,149 
หัก  ใช้สิทธิระหว่างงวด/ปี (112,559) (113,343) (1,119,299) (1,127,134) 
ยอดปลายงวด/ป ี 57,519,035 57,921,672 57,631,594 58,035,015 
 

เงินที่ได้รับช าระจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนในงวดจ านวน 697,255 บาท ได้ถูกแสดงเป็น
หนี้สินหมุนเวียนในงบการเงิน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 72,269 บาท) 
 

22 ทุนส ารองตามกฎหมาย  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดต้นงวด/ปี 10,500,000 7,251,405 10,500,000 7,251,405 
จัดสรรระหว่างงวด/ปี 596,402 3,248,595 - 3,248,595 
ยอดปลายงวด/ปี 11, 096,402 10,500,000 10,500,000 10,500,000 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องตั้งทุนส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
หลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองตามกฎหมายนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถจัดสรรได้  



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ ากัด (มหาชน) 
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ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 
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23 เงินปันผล  
 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2552 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552 มีมติ
อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 อัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ านวน
หุ้นสามัญ 151,894,093 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 37,973,523 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 
และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกเป็นจ านวนเงิน 3,248,595 บาท (หมายเหตุ 22) 
 

24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
  เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด 
  วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 
      

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ - ถ่านหิน  1,691,558,602 2,063,355,164 1,692,985,531 2,112,584,568 
ค่าขนส่ง  103,526,717 95,328,737 105,441,866 98,967,438 
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือเคล่ือนไหวช้า  - 38,235,902 - 38,235,902 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน  67,222,181 80,013,241 60,428,413 70,813,610 
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 13 57,773,252 71,361,112 41,415,865 50,318,764 
ค่าตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 1,096,827 1,846,364 933,675 1,711,339 
ค่าซ่อมแซมและรายจ่ายซ่อมบ ารุงที่ดิน      
   อาคาร และอุปกรณ์  8,043,906 6,495,999 7,910,586 6,140,616 

 
25 รายได้จากการด าเนินงานอื่น  

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5,929,068 9,441,835 5,989,060 9,441,835 
รายได้ดอกเบี้ยรับ 205,572 675,980 823,839 926,190 
รายได้เงินปันผล - - 11,160,000 - 
รายได้อื่น 8,532,410 15,212,175 9,021,728 13,373,157 
 14,667,050 25,329,990 26,994,627 23,741,182 

  



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 
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26 ก าไรต่อหุ้น   
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 
ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจ าหน่ายในระหว่างงวด/ปี 
 
ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับงวด/ปีด้วยผลรวมของจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยู่
ในระหว่างงวด/ปีกับจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพ่ือแปลงใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นให้เป็น 
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

ก าไรสุทธิส าหรับงวด/ปี ส่วนที่เป็นของ     
   ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (บาท) 71,211,544 88,308,237 87,504,259 88,364,896 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น) 152,011,775 151,925,896 152,011,775 151,925,896 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่บริษัท     
   ต้องออกให้ตามสิทธิ - UMS-W1 (หุ้น) 57,988,225 58,074,104 57,988,225 58,074,104 
จ านวนหุ้นสามัญที่สมมติว่าออกใน     
   มูลค่ายุติธรรม* - UMS-W1 (หุ้น) (29,789,133) (33,398,504) (29,789,133) (33,398,504) 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก     
   รวมหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (หุ้น) 180,210,867 176,601,496 180,210,867 176,601,496 
     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.47 0.58 0.58 0.58 
     

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.40 0.50 0.49 0.50 

 
* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญที่น ามาค านวณอัตราปรับลดจ านวนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิได้มาจากการ   
ถัวเฉลี่ยราคาปิดของหุ้นสามัญทุกวันส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2552 ราคายุติธรรมถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญเท่ากับหุ้นละ 16.44 บาท และ 14.78 บาท ตามล าดับ 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ ากัด (มหาชน) 
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ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25 
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27 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
 
การกระทบยอดก าไรสุทธิส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2552ให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน มีดังต่อไปนี้  

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
  เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด 
  วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
   ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 
 หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท 

      

ก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้  89,641,459 115,991,888 105,929,495 115,983,693 
ปรับปรุงด้วย:      
กลับรายการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  (4,029,272) (11,763,314) (4,029,272) (9,785,258) 
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือเคลื่อนไหวช้า  - 38,235,902 - 38,235,902 
ค่าเสื่อมราคา 13, 24 57,773,252 71,361,112 41,415,865 50,318,764 
รายได้เงินปันผล  - - (11,160,000) - 
ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14, 24 1,096,827 1,846,364 933,675 1,711,339 
การตัดจ าหน่าย ที่ดิน อาคาร      
   และอุปกรณ์  673,295 - 821 - 
ก าไรจากการจ าหน่าย      
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   (103) (20,889) (103) (20,889) 
(ก าไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตรา      
   แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  366,558 (508,085) 366,558 (508,085) 
รายได้ดอกเบี้ยรับ 25 (205,572) (675,980) (823,839) (926,190) 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย  52,914,033 61,885,772 48,053,686 53,949,390 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และ      
   หนี้สินด าเนินงาน      

- ลูกหนี้การค้า   (218,232,255) 47,220,162 (216,537,197) 46,684,790 
- ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกัน  - - (710,158) - 
- สินค้าคงเหลือ  (180,542,160) (620,540,351) (188,228,682) (621,051,013) 
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   7,143,139 (30,675,895) 7,031,358 (19,109,501) 
- สินทรัพย์อื่น  (314,801) 1,160,184 (314,801) 1,196,183 
- เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น  72,557,479 41,954,019 63,703,257 50,696,633 
- เจ้าหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกัน  2,533,057 - 6,673,956 - 
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   14,380,971 (14,945,633) 14,896,499 (17,424,253) 
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (3,743,961) (8,729,240) (3,206,639) (13,323,751) 
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  1,288,937 1,769,007 1,046,508 1,402,854 

เงินสดจากการด าเนินงาน  (106,699,117) (306,434,977) (134,959,013) (321,969,392) 
- ดอกเบี้ยรับ  205,572 675,980 857,689 823,474 
- ดอกเบี้ยจ่าย  (54,026,626) (64,764,980) (49,140,748) (56,676,759) 
- ภาษีเงินได้จ่าย   (16,172,956) (81,281,093) (16,124,121) (81,265,073) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน  (176,693,127) (451,805,070) (199,366,193) (459,087,750) 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส  จ ากัด (มหาชน) 
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รายงานประจ าปี 2553 [ 91 ] 

28 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและ
บริษัทย่อยล าดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระส าคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารส าคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับ
บุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับบริษัท 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องค านึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

28.1 รายได้ 
 
รายได้จากบริษัทย่อย ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม      
พ.ศ. 2552 มีดังต่อไปนี ้

  งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

   ส าหรับงวด  
   เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด 
   วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

   บาท บาท 
     

รายได้ค่าเช่ารับ   945,000 1,425,000 
รายได้การบริการอื่น   438,024 - 
รายได้ดอกเบี้ยรับ   717,428 449,289 
รายได้เงินปันผลรับ   11,160,000 - 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

28.2 ค่าใช้จ่าย 
 
ค่าใช้จ่ายแก่บริษัทย่อย ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม    
พ.ศ. 2552 มีดังต่อไปนี ้

  งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

   ส าหรับงวด  
   เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด 
   วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

   บาท บาท 
     

ต้นทุนบริการ   9,037,985 8,297,294 
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า   92,363,840 121,065,550 
ค่าบริการอื่น   399,323 99,761 
 
ค่าใช้จ่ายแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีดังต่อไปนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด เก้าเดือนสิ้นสุด ส าหรับปีสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าประกันภัยสินค้า - 373,289 - 373,289 
ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ 2,257,727 - 2,116,359 - 
 
นโยบายของกลุ่มบริษัทที่เก่ียวกับรายการค้ากับกิจการที่เก่ียวข้องกันประกอบด้วย 

- ค่าเช่าสินทรัพย์  เป็นไปตามสัญญาเช่าที่ตกลงร่วมกันเทียบเท่าราคาตลาด  
- การบริการ เป็นไปตามอัตราค่าบริการที่ตกลงร่วมกันเทียบเท่าราคาตลาด  
- ดอกเบี้ย เป็นไปตามสัญญาเงินกู้ โดยระบุอัตราดอกเบี้ยตามหมายเหตุข้อ 28.5  
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

28.3 ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทย่อย - - 1,007,488 331,180 
 

28.4 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทย่อย - - 17,253,449 12,971,182 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 2,533,057 - 2,391,689 - 

 2,533,057 - 19,645,138 12,971,182 
 

28.5 เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทย่อย - - 32,983,860 18,215,621 
 
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
2.65 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 5.85 ต่อปี) 
 

28.6 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ผลตอบแทนทั้งหมดซ่ึงรวมทั้งเงินเดือนและผลประโยชน์อย่างอื่น
ของกรรมการเป็นจ านวนเงิน 8.00 ล้านบาท (ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 20.70 ล้านบาท) 
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29 สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน  

 
บริษัทย่อย 2 แห่งได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการ ลงทุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จ านวน 2 โครงการ 
 
โครงการที่ 1  บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1499(2)/2551 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ในกิจการขนส่งทางเรือ ประเภท 
7.2 กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ 
 
สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน  
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยยังไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ดังกล่าว เน่ืองจากบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่ได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน  
 

โครงการที่ 2 บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1047(2)/2552 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552 ในกิจการขนถ่ายสินค้าส าหรับเรือ

เดินทะเล ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน 

 

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ การยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร

สุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการน้ัน 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบัตร

ส่งเสริมการลงทุน และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธินับจาก วันที่ 28  มกราคม พ.ศ. 2552 และ

สิ้นสุดลงในวันที่ 27  มกราคม พ.ศ. 2560  

 
30 การเปลี่ยนรอบบัญชี 

 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทเมื่อวันที่  9 เมษายน พ.ศ. 2553 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ให้แก้ไขรอบบัญชีของบริษัทจาก
เดิมเร่ิมต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เปลี่ยนเป็น เร่ิมต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงใน
วันที่ 30 กันยายนของทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ล าดับสุดท้าย 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 การเปลี่ยนรอบบัญชีดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์แล้ว 
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