
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550



 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ 
 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 
 ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
รวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 ของ บริษัท ยูนิค 
ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ยูนิค 
ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจาก
ผลการสอบทานของขาพเจา  
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึง
กําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงิน
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใช
วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอย
กวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบ
การเงินที่สอบทานได 
 ขาพเจาไมพบสิ่งอื่นที่เปนเหตุใหเชื่อวา งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท
และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ดังกลาวตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 
2551 งบดุลรวม และงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของ      
งบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใด
ภายหลังวันที่ในรายงานนั้น 
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 โดยมิไดเปนการรายงานอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 30 ตั้งแตไตรมาส 2 ป 2551 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
ขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจากเดิมที่บริษัทเลือกใชวิธีการเปดเผยขอผูกพัน
ตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาที่คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด บริษัทไดมีการปรับปรุงงบการเงิน
ยอนหลังตามมาตรฐานการบัญชีแลว 
 
 
 
 
      (นางสาวจันทรา  วองศรีอุดมพร) 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4996 
 
 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 8 สิงหาคม 2551 
2008/915/8906 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31
มิถุนายน 2551 ธันวาคม 2550 มิถุนายน 2551 ธันวาคม 2550

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4           183,441,895.11 140,612,101.35 173,239,596.26    124,654,974.65     

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 5           331,934,413.42 400,119,629.84 330,981,050.21    399,389,714.90     

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย 25         -                  -                  75,500,000.00      -                  

สินคาคงเหลือ  - สุทธิ 6           555,324,022.44 415,095,004.07 556,592,417.07    415,914,688.58     

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7           82,046,740.02 10,716,653.88 83,647,698.41      9,184,096.35         

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,152,747,070.99 966,543,389.14 1,219,960,761.95 949,143,474.48     

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 8           -                  -                  93,000,000.00      35,000,000.00       

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9           779,372,447.62 479,022,924.34 597,800,306.89    448,066,608.30     

สวนปรับปรุงที่ดินเชาและอาคารชั่วคราว

บนที่ดินเชา - สุทธิ 10         2,293,636.71 2,537,476.65 2,293,636.71        2,537,476.65         

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ 11         2,709,000.00 2,709,000.00 2,709,000.00        2,709,000.00         

อื่น ๆ 12         10,082,066.13 9,010,357.87 9,531,690.41        7,371,222.77         

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 794,457,150.46 493,279,758.86 705,334,634.01    495,684,307.72     

รวมสินทรัพย 1,947,204,221.45 1,459,823,148.00 1,925,295,395.96 1,444,827,782.20  

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

สินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31
มิถุนายน 2551 ธันวาคม 2550 มิถุนายน 2551 ธันวาคม 2550

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13         914,925,384.72 539,630,697.00 914,925,384.72 539,630,697.00     

เจาหนี้การคา 8,064,913.76 13,731,872.26 -                  885,308.82            

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป 16         2,960,400.00 5,940,000.00 2,960,400.00        5,940,000.00         

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป 17         6,345,928.50 5,471,493.37 1,895,256.94        1,202,148.93         

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป 18         802,400.96 208,283.22 802,400.96           208,283.22            

คาใชจายคางจาย 49,229,282.23 42,484,621.46 59,286,995.52      50,492,957.96       

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 57,151,923.98 58,669,056.80 56,690,279.13      58,669,056.80       

เงินคาหุนรับลวงหนา 22         38,893,650.80 42,738,850.00 38,893,650.80      42,738,850.00       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 73,172,669.46 33,598,341.37 53,441,687.04      34,265,190.03       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,151,546,554.41 742,473,215.48    1,128,896,055.11 734,032,492.76     

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 16         3,904,600.00        1,302,000.00        3,904,600.00        1,302,000.00         

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 17         17,500,966.86      17,153,852.31      5,773,864.45        3,614,143.12         

หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ - สุทธิ 18         2,175,167.45        409,278.93           2,175,167.45        409,278.93            

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 23,580,734.31      18,865,131.24      11,853,631.90      5,325,422.05         

รวมหนี้สิน 1,175,127,288.72 761,338,346.72    1,140,749,687.01 739,357,914.81     

 

งบการเงินรวม

บาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 30 ณ วันที่ 31
มิถุนายน 2551 ธันวาคม 2550 มิถุนายน 2551 ธันวาคม 2550

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 19

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 210,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00

ทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว

หุนสามัญ 146,015,207 หุน มูลคาหุนละ 0.50  บาท 73,007,603.50      73,007,603.50      

หุนสามัญ 140,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.50  บาท 70,000,000.00      70,000,000.00       

สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุน

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 182,296,385.82    134,230,000.00    182,296,385.82    134,230,000.00     

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

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

ยังไมไดจัดสรร 509,521,538.41    487,254,801.28    521,990,314.63    494,239,867.39     

รวมสวนของผูถือหุน 772,076,932.73    698,484,801.28    784,545,708.95    705,469,867.39     

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,947,204,221.45 1,459,823,148.00 1,925,295,395.96 1,444,827,782.20  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบดุล (ตอ)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบการเงินรวม

บาท

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

2551 2550 2551 2550

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได

รายไดจากการขาย 698,509,804.33    509,735,243.70      698,509,804.33     509,735,243.70     

รายไดจากการใหบริการ 1,204,166.26        16,749,401.90        -                   -                  

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                  2,219,849.23          -                   2,219,849.23         

รายไดอื่น 5,236,594.07        2,407,270.30          5,967,761.81         1,499,328.88         

รวมรายได 704,950,564.66    531,111,765.13      704,477,566.14     513,454,421.81     

คาใชจาย

ตนทุนขาย 483,078,895.16    371,775,631.34      485,394,755.90     371,775,631.34     

ตนทุนคาบริการ 1,083,749.64        15,597,472.25        -                   -                  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 6,971,282.75        -                    6,971,282.75         -                  

คาใชจายในการขายและการบริหาร 81,678,207.36      62,334,627.32        76,094,919.02       61,908,852.72       

รวมคาใชจาย 572,812,134.91    449,707,730.91      568,460,957.67     433,684,484.06     

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 132,138,429.75    81,404,034.22        136,016,608.47     79,769,937.75       

ดอกเบี้ยจาย 8,857,409.63        5,060,671.38          8,584,350.67         5,057,921.72         

ภาษีเงินได 19,543,473.36      15,566,653.61        19,798,309.69       15,235,719.69       

กําไรสุทธิ 103,737,546.76    60,776,709.23        107,633,948.11     59,476,296.34       

การแบงกําไร

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 103,737,546.76    60,776,709.23        107,633,948.11     59,476,296.34       

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -                  -                    -                   -                  

103,737,546.76    60,776,709.23        107,633,948.11     59,476,296.34       

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 23             

กําไรสุทธิ

สวนที่เปนของผูถอืหุนบริษัทใหญ 0.71 0.43 0.74 0.42

สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -      -      -      -      

0.71                      0.43                        0.74                       0.42                       

กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน) 23             

กําไรสุทธิ 0.54 -      0.56 -      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

2551 2550 2551 2550

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได
รายไดจากการขาย 1,545,057,156.85 1,023,486,829.02   1,545,057,156.85  1,023,486,829.02  
รายไดจากการใหบริการ 2,731,730.64        18,197,858.02        -                   -                  
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 369.44                  44,484.03               369.44                   44,484.03              
รายไดอื่น 14,618,157.18      7,279,360.27          14,479,915.64       6,141,915.55         

รวมรายได 1,562,407,414.11 1,049,008,531.34   1,559,537,441.93  1,029,673,228.60  
คาใชจาย

ตนทุนขาย 1,077,005,138.13 744,654,251.77      1,080,939,534.23  744,654,251.77     
ตนทุนคาบริการ 2,458,557.58        20,022,252.84        -                   -                  
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,355,102.38        312,519.05             1,355,102.38         312,519.05            
คาใชจายในการขายและการบริหาร 169,151,996.13    126,518,753.80      160,356,375.23     125,603,519.18     

รวมคาใชจาย 1,249,970,794.22 891,507,777.46      1,242,651,011.84  870,570,290.00     
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 312,436,619.89    157,500,753.88      316,886,430.09     159,102,938.60     
ดอกเบี้ยจาย 16,234,975.90      11,201,523.06        15,662,720.84       11,197,956.70       
ภาษีเงินได 56,141,501.86      31,124,756.45        55,679,857.01       30,702,407.84       

กําไรสุทธิ 240,060,142.13    115,174,474.37      245,543,852.24     117,202,574.06     

การแบงกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 240,060,142.13    115,174,474.37      245,543,852.24     117,202,574.06     
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -                  -                    -                   -                  

240,060,142.13    115,174,474.37      245,543,852.24     117,202,574.06     
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 23             

กําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1.65 0.82 1.69 0.84
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -      -      -      -      

1.65                      0.82                        1.69                       0.84                       
กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน) 23             

กําไรสุทธิ 1.26 -      1.29 -      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

บาท



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

สวนของผูถือหุน รวม

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคาหุน รวม สวนนอย (ปรับปรุงใหม)

และชําระแลว สามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตนงวด 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 70,000,000.00  134,230,000.00 7,000,000.00        486,934,054.77 698,164,054.77 -               698,164,054.77 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีสุทธิจากภาษี 30 -              -               -                  320,746.51 320,746.51 -               320,746.51 

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง 70,000,000.00  134,230,000.00 7,000,000.00        487,254,801.28 698,484,801.28  -               698,484,801.28 

เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 3,007,603.50    -               -                  -               3,007,603.50 -               3,007,603.50 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ -              48,066,385.82   -                  -               48,066,385.82 -               48,066,385.82 

กําไรสุทธิสําหรับงวด -              -               -                  240,060,142.13 240,060,142.13  -               240,060,142.13 

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

เงินปนผล                     21 -              -               -                  (217,542,000.00) (217,542,000.00) -               (217,542,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 73,007,603.50  182,296,385.82 7,251,405.00        509,521,538.41 772,076,932.73 -               772,076,932.73 

ยอดคงเหลือตนงวด 

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

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีสุทธิจากภาษี 30 -              -               -                  3,351,475.10 3,351,475.10 -               3,351,475.10 

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด -              -               -                  115,174,474.37 115,174,474.37 -               115,174,474.37 

สํารองตามกฎหมาย 20 -              -               -                  -               -                -               -               

เงินปนผล 21 -              -               -                  (35,000,000.00) (35,000,000.00) -               (35,000,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 70,000,000.00  134,230,000.00 7,000,000.00        311,478,137.77 522,708,137.77  -               522,708,137.77 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

กําไรสะสมหมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

สวนของผูถือหุน รวม

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคาหุน รวม สวนนอย (ปรับปรุงใหม)

และชําระแลว สามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตนงวด 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 70,000,000.00   134,230,000.00  7,000,000.00        493,919,120.88 705,149,120.88 -               705,149,120.88 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีสุทธิจากภาษี 30 -               -               -                  320,746.51 320,746.51 -               320,746.51 

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง 70,000,000.00   134,230,000.00  7,000,000.00        494,239,867.39 705,469,867.39  -               705,469,867.39  

เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ

ใบสําคัญแสดงสทธิ 3,007,603.50     -               -                  -               3,007,603.50 -               3,007,603.50 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ -               48,066,385.82    -                  -               48,066,385.82 -               48,066,385.82 

กําไรสุทธิสําหรับงวด -               -               -                  245,543,852.24 245,543,852.24  -               245,543,852.24  

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

เงินปนผล 21 -               -               -                  (217,542,000.00) (217,542,000.00) -               (217,542,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 73,007,603.50   182,296,385.82  7,251,405.00        521,990,314.63 784,545,708.95 -               784,545,708.95 

ยอดคงเหลือตนงวด 

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

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีสุทธิจากภาษี 30 -                     -               -                        3,351,475.10 3,351,475.10 -               3,351,475.10 

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด -               -               -                  117,202,574.06 117,202,574.06  -               117,202,574.06  

สํารองตามกฎหมาย 20 -               -               -                  -               -               -               -               

เงินปนผล 21 -               -               -                  (35,000,000.00) (35,000,000.00) -               (35,000,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 70,000,000.00   134,230,000.00  7,000,000.00        313,648,280.46 524,878,280.46  -               524,878,280.46  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

หมายเหตุ กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

2551 2550 2551 2550
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 240,060,142.13   115,174,474.37   245,543,852.24   117,202,574.06   

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคา 13,085,190.44     7,877,827.66       9,985,671.32       7,849,335.23       

หนี้สงสัยจะสูญ 8,047,909.83       -                2,909,234.68       -                

สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 347,847.18          277,082.70          318,310.05          277,082.70          

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (369.44) (44,484.03) (369.44) (44,484.03)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 31,411,539.76 (2,388,077.05) 31,411,539.76 (2,388,077.05)

รายไดดอกเบี้ยรับ (671,203.61) (295,463.83) (1,293,595.94) (290,932.13)

คาใชจายดอกเบี้ยจาย 16,234,975.90 11,201,523.06 15,662,720.84 11,197,956.70 

คาใชจายภาษีเงินได 56,141,501.86 31,124,756.45 55,679,857.01 30,702,407.84 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

และหนี้สินดําเนินงาน 364,657,534.05   162,927,639.33   360,217,220.52   164,505,863.32   

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การคา 67,225,981.74 (187,158,457.89) 67,449,430.01 (176,253,284.81)

สินคาคงเหลือ (140,229,018.37) 22,451,562.36 (140,677,728.49) 19,466,320.76 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (78,418,761.29) 4,149,189.63 (76,092,393.04) 4,477,357.86 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 984,564.56 (3,881,154.46) (270,935.44) (2,441,154.46)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคา (5,666,958.50) 15,393,118.15     (885,308.82) -                

คาใชจายคางจาย 6,744,660.77       12,058,345.54     8,794,037.56       15,121,966.94     

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 37,894,363.92 10,390,295.60 17,496,532.84 11,290,543.00 

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 253,192,366.88 36,330,538.26 236,030,855.14 36,167,612.61 

รับดอกเบี้ยรับ 671,203.61 295,463.83 972,386.92 216,417.66 

จายภาษีเงินได (57,658,634.68) (23,181,695.41) (57,658,634.68) (23,181,695.41)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 196,204,935.81 13,444,306.68 179,344,607.38 13,202,334.86 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

งบการเงินรวม



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

2551 2550 2551 2550
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายคาหุนในบริษัทยอย -                -                (58,000,000.00) (16,000,000.00)

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย -                -                (100,500,000.00) -                

เงินรับจากเงินใหกูยืมบริษัทยอย -                -                25,000,000.00     -                

เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร (307,184,459.64) (48,250,841.45) (153,469,115.83) (44,817,732.15)

เงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 21,118.42           192,806.03          21,118.42           192,806.03          

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (2,404,120.00) -                (2,207,842.25) -                

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (309,567,461.22) (48,058,035.42) (289,155,839.66) (60,624,926.12)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 343,883,147.96   93,244,670.55     343,883,147.96   93,244,670.55     

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

เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4,543,000.00       11,000,000.00     4,543,000.00       11,000,000.00     

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (4,920,000.00) (2,840,000.00) (4,920,000.00) (2,840,000.00)

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (2,222,613.90) (333,983.23) (591,334.24) (333,983.23)

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ (222,993.28) (111,180.23) (222,993.28) (111,180.23)

จายเงินสดปนผลหุนสามัญ (217,542,000.00) (35,000,000.00) (217,542,000.00) (35,000,000.00)

เงินรับลวงหนาเพื่อการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธ์ิ 38,893,650.80 -                38,893,650.80 -                

เงนิรับจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 8,335,139.32 -                8,335,139.32       -                

จายชําระดอกเบี้ยจาย (14,555,011.73) (12,363,996.75) (13,982,756.67) (12,332,412.28)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 156,192,319.17 41,715,301.74 158,395,853.89   41,746,886.21     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 42,829,793.76 7,101,573.00 48,584,621.61     (5,675,705.05)

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 183,441,895.11   57,708,362.64     173,239,596.26   39,931,084.59     

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
 (ก)  ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท 

  บริษัทไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2537 

  จากการประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2547 และครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2547 
 และ วันที่ 30 มกราคม 2547 ตามลําดับ ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพบริษัทเปนบริษัท
 มหาชนจํากัด บริษัทจดทะเบียนเรื่องขางตนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547 

  บริษัทมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้ 
สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขที่ 36/83 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร ช้ัน 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
สํานักงานสาขา  ตั้งอยู เลขที่ 20 หมูที่ 2 ตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร 74000 
(ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก 

        บริษัทประกอบธุรกิจหลักเปนผูนําเขาเพื่อการจําหนายถานหินเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 
 บริษัทยอยของบริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทไดแก ผูผลิตและ
จําหนายถานหินอัดกอน ขนสงทางบกและทางน้ํา 

(ค) จํานวนพนักงาน 
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานจํานวน 

365 คน และ 312 คน ตามลําดับ  
(ง) ขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจาย 

   รายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจายสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 มีดังนี้ 

 บาท 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 7,087,350.21  4,144,109.39  5,421,480.94  4,115,616.96 
คาใชจายพนักงาน 22,021,933.78  15,510,828.04  20,105,331.17  14,755,558.60 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (6,971,282.75)  2,219,849.23  (6,971,282.75)  2,219,849.23 
คาตอบแทนกรรมการ 652,000.00  652,000.00  624,000.00  624,000.00 

 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

 บาท 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 13,450,185.46  8,154,910.36  10,303,981.37  8,126,417.93 
คาใชจายพนักงาน 44,144,634.39  33,262,623.64  39,763,599.45  32,159,344.68 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (1,355,102.38)  (312,519.05)  (1,355,102.38)  (312,519.05) 
คาตอบแทนกรรมการ 1,304,000.00  1,276,000.00  1,248,000.00  1,248,000.00 

 
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและงบการเงินรวมระหวางกาลและการดําเนินงาน 
 2.1 เกณฑในการเสนองบการเงิน 

 2.1.1  งบการเงินระหวางกาลจัดทําขึ้นในรูปแบบสมบูรณ ตามขอกําหนดที่ระบุไวใน
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 35 (ปรับปรุงใหมป 2550) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ทั้งนี้
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล (ปรับปรุงใหมป 
2550) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของและ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับป
ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2550 โดยเนนการใหขอมูลที่ เปนกิจกรรม  เหตุการณและ
สถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว ดังนั้น การ
อานงบการเงินระหวางกาลนี้ จึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2550 

  
 บริษัทและบริษัทยอยไดใชนโยบายบัญชีที่สําคัญและการรับรูรายการและการวัดมูลคา
รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 
เชนเดียวกับที่ใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  

 
2.1.2 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ประกาศใชในระหวางงวด 
  ตั้งแตป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 38/2550 ลงวันที่ 

21 กันยายน 2550 และ ฉบับที่ 62/2550 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เร่ือง มาตรฐานการบัญชี ซ่ึง
ไดถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมป 
2550 รวมทั้งหมดมีจํานวน 10 ฉบับ ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไป 

 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
ฉบับที่ 25 งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 33 ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 49 สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 35 การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 39 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 41 งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 29 สัญญาเชา (ยกเลิกฉบับที่ 7 สัญญาเชาซื้อ) 
ฉบับที่ 31 สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 43 การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน (ฉบับออกใหม) 

 
  มาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวมีผลบังคับใชกับงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทไดประเมิน
และจัดกลุมตามสาระสําคัญของผลกระทบไดดังนี้ 

  ผลกระทบตองบการเงินอยางไมเปนสาระสําคัญ ไดแก มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 
ฉบับที่ 33 ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 39 ฉบับที่ 41 ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 31 และฉบับที่ 51 โดยฝาย
บริหารได ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไม
มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาว  

  ไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัท ไดแก มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 และฉบับ
ที่ 43 เนื่องจากไมเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทแตอยางใด 

 
 2.2 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมและการดําเนินงาน 
  2.2.1 งบการเงินรวมนี้ไดรวมบัญชีตางๆ ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอยที่บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ถือหุนทั้งทางตรงและทางออม 
ดังตอไปนี้ 

 ทุนจดทะเบียนแลว (ลานบาท)  อัตรารอยละของการถือหุน 
ทั้งทางตรงและทางออม 

 ลักษณะธุรกิจ 

 ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31  ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31   
 มิถุนายน 2551  ธันวาคม 2550  มิถุนายน 2551  ธันวาคม 2550    

บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด 20  20  100.00  100.00  ผลิตและจําหนายถานหินอัดกอน
บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด 70  20  100.00  100.00  บริการขนสงทางน้ํา 
บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด 18  10  100.00  100.00  บริการขนสงทางบก 

 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
  2.2.2 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ือ สําหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 
  2.2.3 รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญกับบริษัทยอยที่รวมในงบการเงินรวมไดหักกลบลบกันแลว 
  2.2.4 งบการเงินรวมจัดทําขึ้น โดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือ

เหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึงกัน 
    ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท 

จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด และ บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด มีทุนจดทะเบียน 20 
ลานบาท 70 ลานบาท และ 18 ลานบาท และชําระมูลคาแลว จํานวน 5 ลานบาท 70 ลานบาท 
และ 18 ลานบาท บริษัทไดจายเงินคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยนี้ เปนเงิน 5 
ลานบาท 70 ลานบาท และ 18 ลานบาท ตามลําดับ  

 
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
  บริษัทใชนโยบายการบัญชีเดียวกันกับที่ใชในการจัดทํางบการเงินปลาสุด ยกเวนนโยบายการบัญชีที่

เกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 
  ในกรณีบริษัทมีขอผูกพันตามสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปนภาระเงินบาทเพื่อลด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทรับรูโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนาตามสัญญา สําหรับสวนเกินหรือสวนลดจากการซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาจะรับรูเปนรายได
หรือคาใชจายตามวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา 

  หนี้สินตามขอผูกพันในสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดซึ่งเปนจํานวน
เงินตราตางประเทศที ่จะไดรับจากธนาคาร  ณ วันที ่กําหนดจะปรับมูลคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใชเปนอัตราอางอิง ผลตางจากการปรับมูลคารับรูเปน
รายไดหรือคาใชจายทั้งจํานวน 

  สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาที่คงเหลืออยู ณ วันสิ้นงวดจะแสดงหักกลบกันไวเปน
บัญชีลูกหนี้หรือเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 
4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2551 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 
 ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2551 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 
เงินสดในมือ  236,440.94  249,598.79  178,391.24  216,498.79 
เงินฝากสถาบันการเงิน - บัญชีกระแสรายวัน 44,928,209.58  51,158,565.89  45,963,961.12  51,394,246.01 
 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย 138,277,244.59  89,203,936.67  127,097,243.90  73,044,229.85 
  183,441,895.11  140,612,101.35  173,239,596.26  124,654,974.65 

 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
5. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 
  ลูกหนี้การคา - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30  
มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 

 ณ วันที่ 30  
มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 

เช็ครับลงวันที่ลวงหนา 15,345,539.55  17,015,383.10  15,345,539.55  17,015,383.10 
ลูกหนี้การคา 319,107,930.94  384,664,069.13  318,154,567.73  383,934,154.19 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,519,057.07)  (1,559,822.39)  (2,519,057.07)  (1,559,822.39) 
สุทธิ 331,934,413.42  400,119,629.84  330,981,050.21  399,389,714.90 

 
  ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 

  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน 

ไมเกิน 3 เดือน  156  316,435,153.63  150  382,547,944.85 
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน  -  -  1  1,896,978.65 
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน  6  2,453,631.68  1  219,145.63 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  1  219,145.63  -  - 
    319,107,930.94    384,664,069.13 

 
 บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 

  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน 

ไมเกิน 3 เดือน  151  315,481,790.42  145  381,818,029.91 
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน  -  -  1  1,896,978.65 
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน  6  2,453,631.68  1  219,145.63 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  1  219,145.63  -  - 
    318,154,567.73    383,934,154.19 

 
 
 
 
 
 

 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
6. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 สินคาคงเหลือ - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 

 ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 

ถานหิน 555,324,022.44  415,095,004.07  556,592,417.07  415,914,688.58 

หัก  คาเผื่อสินคาสูญหายทางกายภาพ -  -  -  - 

รวม 555,324,022.44  415,095,004.07  556,592,417.07  415,914,688.58 

 
 บริษัทมีการตรวจนับถานหิน ณ วันสิ้นงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2550 และบันทึกปรับยอดทางบัญชีใหเทากับยอดตรวจนับจริง จึงไมมีการตั้งคาเผื่อสินคาสูญหายทาง
กายภาพเกิดขึ้น 

 
7. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 

(ปรับปรุงใหม) 

 ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 

(ปรับปรุงใหม) 

ลูกหนี้กรมสรรพากร 38,271.87  -  38,271.87  - 

วัสดุสิ้นเปลือง 3,940,133.13  3,553,564.01  2,835,108.15  3,516,684.02 

รายไดคางรับ 20,924,208.10  1,243,044.57  19,267,907.70  1,243,044.57 

คาสินคาจายลวงหนา 26,372,118.30  -  26,372,118.30  - 

ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตรา        

 ตางประเทศลวงหนา 22,884,506.22  240,248.62  22,884,506.22  240,248.62 

ลูกหนี้อื่น (ดูหมายเหตุขอ 28) 5,138,675.15  6,334,694.04  -  - 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,138,675.15)  (6,334,694.04)  -  - 

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ -  -  -  - 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7,887,502.40  5,679,796.68  12,249,786.17  4,184,119.14 

รวม 82,046,740.02  10,716,653.88  83,647,698.41  9,184,096.35 

 
 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
  เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน ประกอบดวย 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ถือหุนรอยละ (%)  (พันบาท) 

       ทุนชําระแลว  จํานวนเงิน - ราคาทุน  จํานวนเงิน-วิธีสวนไดเสีย 

 ประเภท  ลักษณะ  ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31  ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31  ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31  ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31 

 ของธุรกิจ  ความสัมพันธ  มิถุนายน 

 2551 

 ธันวาคม 

 2550 

 มิถุนายน 

 2551 

 ธันวาคม 

 2550 

 มิถุนายน 

 2551 

 ธันวาคม 

 2550 

 มิถุนายน 

 2551 

 ธันวาคม 

 2550 

บริษัทยอย                    

บริษัท ยูเอ็มเอส ผลิตและจําหนายถาน  ถือหุนของบริษัท  100  100  5,000  5,000  5,000  5,000  4,864  4,857 

 โคลบริคเคท จํากัด อัดกอน                   

บริษัท ยูเอ็มเอส เชาหรือใหเชา  ถือหุนของบริษัท  100  100  70,000  20,000  70,000  20,000  66,489  14,990 

 ไลทเตอร จํากัด เรือขนถายสินคา                   

บริษัท ยูเอ็มเอส เชาหรือใหเชา  ถือหุนของบริษัท  100  100  18,000  10,000  18,000  10,000  10,135  8,340 

 ขนสง จํากัด ยานพาหนะ                   

             93,000  35,000  81,488  28,187 

 
  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 
บาท มูลคาจํานวน 20 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดชําระมูลคา
หุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยนี้เปนเงิน 5 ลานบาท 

  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 7 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
มูลคาจํานวน 70 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนใน
บริษัทยอยนี้เปนเงิน 70 ลานบาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด  
เปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคาจํานวน 20 ลานบาท บริษัทไดชําระมูลคาหุน
สามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่งนี้เปนเงิน 20 ลานบาท  

  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 1.8 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
มูลคาจํานวน 18 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนใน
บริษัทยอยนี้เปนเงิน 18 ลานบาท และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด 
เปนหุนสามัญจํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคาจํานวน 10 ลานบาท บริษัทไดชําระมูลคาหุน
สามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่งนี้เปนเงิน 10 ลานบาท 

 
 
 
 

 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 

 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนที่เพิ่มขึ้น  จํานวนที่ลดลง  ณ  30 มิ.ย. 51 

ราคาทุน        

ที่ดิน  261,509,250.87  5,797,368.00  -  267,306,618.87 

ที่ดินของอาคารชุด 832,464.86  -  -  832,464.86 

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

อาคารสํานักงานคลังสินคา 220,000.00  785,046.73  -  1,005,046.73 

ยานพาหนะ 66,334,399.61  6,646,400.00  -  72,980,799.61 

เคร่ืองจักร 16,855,489.74  3,000,000.00  -  19,855,489.74 

อุปกรณ 50,165,206.53  13,160,081.27  (100,365.41)  63,224,922.39 

เรือลําเลียง 4,273,431.17  97,390,103.66  -  101,663,534.83 

คลังสินคาและทาเทียบเรือระหวางกอสราง 81,033,246.41  85,807,485.34  -  166,840,731.75 

เคร่ืองจักรระหวางติดตั้ง 48,625,815.51  35,805,125.27  (5,080,000.00)  79,350,940.78 

อุปกรณระหวางติดตั้ง 1,590,453.06  14,045,862.17  (211,325.00)  15,424,990.23 

เรือลําเลียงระหวางตอ 2,721,754.72  110,106,777.84  (59,857,228.60)  52,971,303.96 

สวนปรับปรุงพื้นที่ระหวางกอสราง -  1,968,086.74  -  1,968,086.74 

ยานพาหนะระหวางติดตั้งอุปกรณ -  3,524,289.34  -  3,524,289.34 

    รวม 535,485,047.62  378,036,626.36  (65,248,919.01)  848,272,754.97 

คาเสื่อมราคาสะสม        

อาคารชุด (187,833.23)  (32,997.74)  -  (220,830.97) 

อาคารสํานักงานคลังสินคา (57,501.33)  (38,691.71)  -  (96,193.04) 

ยานพาหนะ (28,837,726.09)  (5,651,501.95)  -  (34,489,228.04) 

เคร่ืองจักร (6,108,244.60)  (1,586,708.26)  -  (7,694,952.86) 

อุปกรณ (20,896,101.80)  (4,867,002.14)  79,616.43  (25,683,487.51) 

เรือลําเลียง (374,716.23)  (340,898.70)  -  (715,614.93) 

    รวม (56,462,123.28)  (12,517,800.50)  79,616.43  (68,900,307.35) 

สุทธิ 479,022,924.34      779,372,447.62 

 
 
 
 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 
 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนที่เพิ่มขึ้น  จํานวนที่ลดลง  ณ  30 มิ.ย. 51 
ราคาทุน        
ที่ดิน  261,509,250.87  5,797,368.00  -  267,306,618.87 
ที่ดินของอาคารชุด 832,464.86  -  -  832,464.86 
อาคารชุด 1,323,535.14  -  -  1,323,535.14 
อาคารสํานักงานคลังสินคา 220,000.00  785,046.73  -  1,005,046.73 
ยานพาหนะ 43,060,504.69  3,396,300.00  -  46,456,804.69 
เคร่ืองจักร 16,855,489.74  3,000,000.00  -  19,855,489.74 
อุปกรณ 48,624,841.01  11,237,570.36  (100,365.41)  59,762,045.96 
คลังสินคาและทาเทียบเรือระหวางกอสราง 81,033,246.41  85,807,485.34  -  166,840,731.75 
เคร่ืองจักรระหวางติดตั้ง 48,625,815.51  35,805,125.27  (5,080,000.00)  79,350,940.78 
อุปกรณระหวางติดตั้ง 1,526,253.06  13,898,737.17  -  15,424,990.23 
สวนปรับปรุงพื้นที่ระหวางกอสราง -  1,968,086.74  -  1,968,086.74 
ยานพาหนะระหวางติดตั้งอุปกรณ -  2,557,009.34  -  2,557,009.34 
    รวม 503,611,401.29  164,252,728.95  (5,180,365.41)  662,683,764.83 
คาเสื่อมราคาสะสม        
อาคารชุด (187,833.23)  (32,997.74)  -  (220,830.97) 
อาคารสํานักงานคลังสินคา (57,501.33)  (38,691.71)  -  (96,193.04) 
ยานพาหนะ (28,359,809.27)  (3,153,637.81)  -  (31,513,447.08) 
เคร่ืองจักร (6,108,244.60)  (1,586,708.26)  -  (7,694,952.86) 
อุปกรณ (20,831,404.56)  (4,606,245.86)  79,616.43  (25,358,033.99) 
    รวม (55,544,792.99)  (9,418,281.38)  79,616.43  (64,883,457.94) 
สุทธิ 448,066,608.30      597,800,306.89 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีที่ดินที่ใชดําเนินงานประกอบดวย 
  1) ที่ดินบริเวณตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 5 โฉนดจํานวนพื้นที่ 65 ไร 3 งาน 

81 ตารางวา ใชเปนคลังเก็บถานหิน ทาเทียบเรือและอาคารสํานักงานราคาทุนที่ดินตามราคาซื้อขายรวมคา
ปรับปรุงที่ดินเพื่อการใชงานมีจํานวนเงิน 93 ลานบาท   

  2) ที่ดินบริเวณตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 โฉนด จํานวนพื้นที่ 
84 ไร 1 งาน 28 ตารางวาใชเปนคลังเก็บถานหิน และบริษัทมีโครงการกอสรางทาเทียบเรือในอนาคตบน
ที่ดินผืนนี้ดวย ราคาทุนที่ดินตามราคาซื้อขายมีจํานวนเงิน 170 ลานบาท 

   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ดินบางสวนที่ตั้งอยูบริเวณตําบลสวนสม
และสิ่งปลูกสรางระหวางกอสรางบนที่ดินดังกลาวราคาตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 204.32 ลานบาท และ 118.52 
ลานบาท ติดภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 14 ในวงเงินรวม 215 ลานบาท 

   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีอาคาร ยานพาหนะ เครื่องจักร และ
อุปกรณที่คิดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยมีจํานวนเงินประมาณ 36.71 ลาน
บาท และ 33.76 ลานบาท 

 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

10. สวนปรับปรุงที่ดินเชาและอาคารชั่วคราวบนที่ดินเชา - สุทธิ 
  สวนปรับปรุงที่ดินเชาและอาคารชั่วคราวบนที่ดินเชา - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 
 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนที่เพิ่มขึ้น  จํานวนที่ลดลง  ณ  30 มิ.ย. 51 
ราคาทุน        
สวนปรับปรุงที่ดินเชา 7,442,661.83  -  -  7,442,661.83 
อาคารชั่วคราว 10,189,561.87  323,550.00  -  10,513,111.87 
    รวม 17,632,223.70  323,550.00  -  17,955,773.70 
คาเสื่อมราคาสะสม        
สวนปรับปรุงที่ดินเชา (5,024,001.13)  (531,002.95)  -  (5,555,004.08) 
อาคารชั่วคราว (10,070,745.92)  (36,386.99)  -  (10,107,132.91) 
    รวม (15,094,747.05)  (567,389.94)  -  (15,662,136.99) 
สุทธิ 2,537,476.65      2,293,636.71 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 
 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนที่เพิ่มขึ้น  จํานวนที่ลดลง  ณ  30 มิ.ย. 51 
ราคาทุน        
สวนปรับปรุงที่ดินเชา 7,442,661.83  -  -  7,442,661.83 
อาคารชั่วคราว 10,189,561.87  323,550.00  -  10,513,111.87 
    รวม 17,632,223.70  323,550.00  -  17,955,773.70 
คาเสื่อมราคาสะสม        
สวนปรับปรุงที่ดินเชา (5,024,001.13)  (531,002.95)  -  (5,555,004.08) 
อาคารชั่วคราว (10,070,745.92)  (36,386.99)  -  (10,107,132.91) 
    รวม (15,094,747.05)  (567,389.94)  -  (15,662,136.99) 
สุทธิ 2,537,476.65      2,293,636.71 

  บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินเพื่อเก็บถานหิน ดังนี้ 
   1) สัญญาเชาที่ดินตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 21 ไร 1 งาน 

86.7 ตารางวา โดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2549 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2552 
จํานวน 13 ไร 3 งาน 70 ตารางวา โดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 10 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2545 จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และจํานวน 10 ไร โดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 

      2) สัญญาเชาที่ดินตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 38 ไร 2 
งาน 72 ตารางวา ซ่ึงมีระยะเวลาสัญญาเชา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 
2553  

 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
11. สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ 

 สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 
ราคาทุน - ที่ดิน 4,724,212.00  4,724,212.00  4,724,212.00  4,724,212.00 
(หัก) คาเผื่อการดอยคาของที่ดิน (2,015,212.00)  (2,015,212.00)  (2,015,212.00)  (2,015,212.00) 
สุทธิ 2,709,000.00  2,709,000.00  2,709,000.00  2,709,000.00 

   
  สินทรัพยที่ไมไดใชดําเนินงานเปนที่ดินจํานวน 3 แปลง จํานวนพื้นที่ 22 ไร 2 งาน 30 ตารางวา ราคา

ทุนจํานวนเงิน 4.72 ลานบาท  ตั้งอยูที่จังหวัดราชบุรี ซ่ึงไดมาตั้งแตป 2541 ซ่ึงมี     ที่ดินแปลงอื่นลอมทําให
ไมมีทางเขาออกสูถนนสาธารณะบริษัทจึงเปนโจทกยื่นฟองเจาของที่ดินขางเคียงเกี่ยวกับขอหาทางสาธารณะ
ภาระจํายอมทางจําเปนตามคดีหมายเลขดําที่ 2239/2541 ตั้งแตป 2541 และคดีหมายเลขแดงที่ 1065/2547 เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 โดยศาลพิพากษาวา อนุญาตใหบริษัทเปดถนนไดโดยจายผลตอบแทนแกที่ดินของ
จําเลยจํานวนประมาณ 500,000 บาท แตไมอนุญาตใหขยายเขตไฟฟา และไมอนุญาตใหมีระบบระบายน้ํา 
ดังนั้นบริษัทจึงนําคดีขึ้นสูศาลอุทธรณตอไป ปจจุบันยังไมทราบผลการอุทธรณ 

  บริษัทไดใหบริษัท ชาเตอร เชอรเวเยอรส (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนผูประเมินราคาอิสระจากใน
ประเทศทําการประเมินราคาที่ดินดังกลาวเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 โดยมีราคาประเมินเปนจํานวนเงิน 2.71 
ลานบาท และบริษัทบันทึกการดอยคาของที่ดินในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
เปนจํานวนเงิน 2.02 ลานบาท 

 
12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 
เงินมัดจําอื่น 4,244,821.13  5,066,110.85  4,019,827.13  3,585,616.85 
คาสิทธิ์ในการใชโปรแกรม - สุทธิ 3,862,508.12  1,806,235.30  3,537,126.40  1,647,594.20 
คาเชาที่ดินจายลวงหนา 1,974,736.88  2,138,011.72  1,974,736.88  2,138,011.72 
 10,082,066.13  9,010,357.87  9,531,690.41  7,371,222.77 

 
 

 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

13. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 
ทรัสตรีซีท 914,925,384.72  539,630,697.00  914,925,384.72  539,630,697.00 
    รวม 914,925,384.72  539,630,697.00  914,925,384.72  539,630,697.00 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวอยูภายใตวงเงิน
สินเชื่อตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 และเปนสวนที่บริษัทมิไดนําทรัพยสินใดของบริษัทไปค้ํา
ประกันการกูยืมหรือค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทแตอยางใด 

 
14. วงเงินสินเชื่อ 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อตางๆ กับธนาคารใน
ประเทศ ประกอบดวย 

 14.1 วงเงนิเบิกเกินบัญชีกับธนาคารหาแหง ในวงเงินรวม 36.50 ลานบาท  
 14.2  วงเงินตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารหาแหง ในวงเงินรวม 840 ลานบาท      

5 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในวงเงินรวม 660 ลานบาท 5 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา) 

 14.3  วงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและเจาหนี้ทรัสตรีซีทกับธนาคารสิบแหง   ในวงเงินรวม 1,955 ลานบาท  
5 ลานดอกลารสหรัฐอเมริกา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในวงเงินรวม 1,370 ลานบาท) 

 14.4  วงเงินตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารหนึ่งแหง ในวงเงินรวม 2 ลานบาท 
 14.5 วงเงินกูยืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานกับธนาคารแหงหนึ่ง      

ในวงเงินรวม 4 ลานบาท 
 14.6  วงเงินกูยืมระยะยาวในวงเงินรวม 212 ลานบาท  
 14.7 วงเงินหนังสือค้ําประกันกับธนาคารหนึ่งแหง ในวงเงินรวม 2 ลานบาท  
  วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 33.5 ลานบาท วงเงินตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

วงเงินเลตเตอรเครดิตและเจาหนี้ทรัสตรีซีท วงเงินกูยืมตั๋วสัญญาใชเงิน และวงเงินหนังสือค้ําประกัน บริษัท
มิไดนําทรัพยสินใดของบรษิัทไปค้ําประกันการกูยืมหรือค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทแตอยางใด 

  วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 3 ลานบาท และวงเงินกูยืมระยะยาว ค้ําประกันโดย ที่ดินบางสวนพรอม
ส่ิงปลูกสรางที่อยูในระหวางกอสราง (คลังสินคา อาคารและทาเทียบเรือ) (ดูหมายเหตุขอ 10) และที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท รวมทั้งเครื่องจักรที่จะติดตั้งในคลังสินคาบนที่ดินดังกลาว ในวงเงินรวม 215 
ลานบาท  

 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
15.  หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545 บริษัทไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารพาณิชยสําหรับเงินกูยืม
และดอกเบี้ยคางจายที่เกี่ยวของจํานวนเงินรวมประมาณ 36.33 ลานบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลา
ชําระคืนและอัตราดอกเบี้ยใหม โดยบริษัทไดรับสวนลดดอกเบี้ยคางจายจากเดิมซึ่งบันทึกดวยอัตราผิดนัด
เปนเงินจํานวนประมาณ 0.96 ลานบาท และบริษัทมีภาระผูกพันจะตองจายชําระคืนหนี้สินดังกลาวใหม
ตามที่กําหนดไวในสัญญา โดยมีภาระดอกเบี้ยในอัตรา MLR - 1 ตอป   

  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 บริษัทกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งเพื่อนําไปจาย
ชําระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ดังกลาว (ดูหมายเหตุขอ 16) ซ่ึงเปนการจายคืนเร็วกวากําหนด
เดิมในสัญญา อยางไรก็ตามบริษัทไมถูกปรับจากธนาคารเดิม เนื่องจากสาเหตุการจายชําระเร็วกวากําหนด
ในสัญญา 

 
16.  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
    เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6,865,000.00  7,242,000.00  6,865,000.00  7,242,000.00 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (2,960,400.00)  (5,940,000.00)  (2,960,400.00)  (5,940,000.00) 
 3,904,600.00  1,302,000.00  3,904,600.00  1,302,000.00 

 
  16.1 ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน 2549 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งใน

ประเทศในวงเงิน 17 ลานบาท เพื่อนําไปจายชําระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ (ดูหมายเหตุขอ 15)
และไดขอรับเงินกูมาจํานวน 11 ลานบาทแลวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 โดยมีภาระดอกเบี้ยที่ตองจาย
ทุกเดือนในอัตรา MLR-1 ตอป และบริษัทจะตองจายชําระเงินตนงวดละ 710,000.00 บาท ใหแกธนาคาร
พาณิชย ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันที่มีการเบิกเงินกูตามสัญญานี้คร้ังแรก (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2552) 

 
  16.2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 บริษัทไดรับเงินกูในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ

พลังงานจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในประเทศ จํานวนเงิน 3,852,000.00 บาท เพื่อนําไปสรางเครื่องจักร
ลดความชื้นถานหิน (Rotary Drum Dryer) ซ่ึงเปนโครงการรวมระหวางธนาคารกับภาครัฐ (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) โดยมีภาระดอกเบี้ยที่ตองจายทุกเดือนในอัตรารอยละ 4 ตอป และ
จายชําระเงินตนงวดเดือนละ 170,000.00 บาท ภายในระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่มีการเบิกเงินกูคร้ังแรก  
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  16.3 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 บริษัทไดรับเงินกูในโครงการ Machine Fund จากธนาคารพาณิชย

แหงหนึ่งในประเทศจํานวน 4,543,000.00 บาท โดยมีภาระจายชําระเงินตนงวดเดือนละ 76,700.00 บาท 
ภายในระยะเวลา 5 ป นับแตวันที่มีการเบิกเงนิกูคร้ังแรก และจายชําระดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตราดังนี้ 

    ปที่ 1 - 2 อัตรารอยละ MLR - 1.25% ตอป 
    ปที่ 3 - 4 อัตรารอยละ MLR - 1.00% ตอป 
    ปที่ 5 อัตรารอยละ MLR - 0.50% ตอป 

  เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวอยูภายใตวงเงินสินเชื่อตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 
 
17. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  

  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 

 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 
 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  26,518,731.86  25,454,756.64  8,475,434.73  5,425,981.29 
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (2,671,836.50)  (2,829,410.96)  (806,313.34)  (609,689.24) 
 23,846,895.36  22,625,345.68  7,669,121.39  4,816,292.05 
 หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (6,345,928.50)  (5,471,493.37)  (1,895,256.94)  (1,202,148.93) 
     สุทธิ 17,500,966.86  17,153,852.31  5,773,864.45  3,614,143.12 

 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก            
 หนึ่งปแตไมเกินหาป 17,500,966.86  1,395,260.84  18,896,227.70  17,153,852.31  1,751,328.25  18,905,180.56 
ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป -  -  -  -  -  - 
  รวม 17,500,966.86  1,395,260.84  18,896,227.70  17,153,852.31  1,751,328.25  18,905,180.56 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก            
 หนึ่งปแตไมเกินหาป 5,773,864.45  445,417.16  6,219,281.61  3,614,143.12  332,025.05  3,946,168.17 
ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป -  -  -  -  -  - 
  รวม 5,773,864.45  445,417.16  6,219,281.61  3,614,143.12  332,025.05  3,946,168.17 
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 17.1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 และวันที่ 2 กุมภาพันธ 2547 บริษัทไดทําสัญญาเชายานพาหนะใน

ลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับบริษัทในประเทศ โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 
2,799,400.00 บาท (ไมรวมดอกเบี้ย) ทั้ง 2 สัญญามีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือน เดือนละ 
61,996.00 บาทตอสัญญา เร่ิมผอนชําระงวดแรกวันที่ 2 กุมภาพันธ 2547 และงวดสุดทายวันที่ 24 
กุมภาพันธ 2550 

  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 และวันที่ 6 กันยายน 2550 บริษัทไดโอนขายยานพาหนะตามสัญญาเชา
การเงินทั้ง 2  สัญญาใหแกบุคคลภายนอกโดยวิธีประมูล และไดจายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
สวนที่เหลือตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,378,119.60 บาท และ 663,462.72 บาท (ไมรวมดอกเบี้ย) ตามลําดับ 
 
17.2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับ
บริษัทในประเทศ โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา 5,200,000.00 บาท (ไมรวมดอกเบี้ย) มีระยะเวลาผอน
ชําระ 48 งวดเปนรายเดือนๆ ละ 123,317.76 บาท เร่ิมผอนชําระงวดแรกวันที่ 25 กันยายน 2550 และงวด
สุดทายวันที่ 25 กันยายน 2554  

  ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อเมื่อส้ินสุดสัญญาเชาเปน
จํานวนเงิน 2,000,000.00 บาท ตอสัญญาและบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ ที่กําหนด
ไวในสัญญานี้ 

 
 17.3 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2550 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงิน

กับบริษัทในประเทศเจ็ดสัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 1,888,000.00 บาท (ไมรวม
ดอกเบี้ย) ทั้ง 7 สัญญามีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 44,773.83 บาทตอสัญญา เร่ิมผอน
ชําระงวดแรกวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550 และงวดสุดทายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554  

  ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อเมื่อส้ินสุดสัญญาเชาเปน
จํานวนเงิน 441,121.50 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอสัญญา และบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ขอบังคับตางๆ ที่กําหนดไวในสัญญานี้ 

 
 17.4 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับ

บริษัทในประเทศสามสัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 1,728,000.00 บาท (ไมรวม
ดอกเบี้ย) ทั้ง 3 สัญญามีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 40,979.44 บาทตอสัญญา เร่ิมผอน
ชําระงวดแรกวันที่ 25 ธันวาคม 2550 และงวดสุดทายวันที่ 25 ธันวาคม 2554  

  ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อเมื่อส้ินสุดสัญญาเชาเปน
จํานวนเงิน 403,738.32 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอสัญญา และบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ขอบังคับตางๆ ที่กําหนดไวในสัญญานี้ 
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 17.5 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงิน

กับบริษัทในประเทศจํานวนหนึ่งสัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 408,800.00 บาท 
(ไมรวมดอกเบี้ย) มีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 10,840.79 บาทตอสัญญา เร่ิมผอน
ชําระงวดแรกวันที่ 25 กุมภาพันธ 2551 และงวดสุดทายวันที่ 25 กุมภาพันธ 2555 

   ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อเมื่อส้ินสุดสัญญาเชาเปน
จํานวนเงิน 109,532.71 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และบริษัทจะตองปฏิบัติเงื่อนไขและขอบังคับตางๆ 
ที่กําหนดไวในสัญญานี้ 

 
 17.6 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 บริษัทไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับ

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

  ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อเมื่อส้ินสุดสัญญาเชาเปน
จํานวนเงิน 342,000.00 บาทตอสัญญา และบริษัทจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ ที่กําหนดไว
ในสัญญานี้ 

 
18. หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อ 

  หนี้สินตามสัญญาเชาซื้อเพื่อซ้ือรถยนตกระบะ ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 

 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 

สัญญาเชาซื้อ-ยานพาหนะ 3,348,107.87  690,583.87  3,348,107.87  690,583.87 
หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (370,539.46)  (73,021.72)  (370,539.46) (73,021.72)
 2,977,568.41  617,562.15  2,977,568.41  617,562.15 
หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (802,400.96)  (208,283.22)  (802,400.96) (208,283.22)
 2,175,167.45  409,278.93  2,175,167.45  409,278.93 

  
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก            
 หนึ่งปแตไมเกินหาป 2,175,167.45  210,612.42  2,385,779.87  409,278.93  48,360.94  457,639.87 
ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป -  -  -  -  -  - 
  รวม 2,175,167.45  210,612.42  2,385,779.87  409,278.93  48,360.94  457,639.87 

  กรรมสิทธิในทรัพยสินตามสัญญาเชาซื้อนี้จะโอนเปนของบริษัทเมื่อไดรับชําระเงินครบถวนแลว  
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19. ทุนเรือนหุน 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 มีมติอนุมัติใหบริษัทลดมูลคา

หุนจากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.50 บาท ทําใหจํานวนหุนที่มีอยูเพิ่มขึ้นเปน 140,000,000 หุน 
จากเดิม 70,000,000 หุน และมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 70 ลานบาท เปน 105 ลานบาท ซ่ึงได
จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจํานวน 35 
ลานบาทนี้ ไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนและหุนเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิตอผูถือหุนเดิม
โดยกําหนดเงื่อนไขดังนี้  (1) อัตราสวนการเสนอขาย : 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ (2) ราคาใช
สิทธิ : หุนละ 8.50 บาท  และอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามหนังสือช้ีชวนสวนที่ 3 
(3) อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน (4) วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 และ (5) วันที่ใชสิทธิคร้ังแรก : วันที่ 28 ธันวาคม 2550 หากผูถือหุนใช
สิทธิในการซื้อหุนสามัญดังกลาว จะเกิดหุนสามัญจากการใชสิทธิดังกลาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 70 ลานหุน 

  บริษัทไดรับอนุมัติการขออนุญาตเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนและหุนเพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอผูถือหุนเดิมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลวตามหนังสือ
เลขที่ กลต.จ. 2193/2550 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2550 

 
 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 
 หุน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2551  
(งวดหกเดือน) 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 

(งวดป) 

 ณ วันที่ 30  
มิถุนายน 2551  
(งวดหกเดือน) 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 

(งวดป) 
หุนสามัญจดทะเบียน        
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 210,000,000  140,000,000  210,000,000  140,000,000 
เพิ่มขึ้นเพื่อรับรองการใชสิทธิตามใบสําคัญ        
 แสดงสิทธิ -  70,000,000  -  70,000,000 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 210,000,000  210,000,000  210,000,000  210,000,000 

หุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว        
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 140,000,000  140,000,000  140,000,000  140,000,000 
เพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 6,015,207  -  6,015,207  - 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 146,015,207  140,000,000  146,015,207  140,000,000 

 
 การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ ไดดําเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 (ดูหมายเหตุขอ 22) 
 หุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดเรียกชําระเปนหุนสามัญที่สํารองไวเพื่อออกใหตามการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 
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20. สํารองตามกฎหมาย 
  ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงกําหนดใหบริษัทจัดสรรสํารองตามกฎหมาย

ดวยจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิทุกคราวที่มีการประกาศจายเงินปนผลจนกวาสํารองนี้จะมี
ยอดเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารองดังกลาวจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  

 
21. การจัดสรรกําไรสะสม 
  สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปน
ผลจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2550 อัตราหุนละ 1.50 บาท  จํานวนหุนสามัญ 
145,028,000 หุน เปนจํานวนเงิน 217,542,000.00 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 มีนาคม 2551 
และที่ประชุมมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเปนจํานวนเงิน 251,405.00 
บาท 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปน

ผลจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  อัตราหุนละ 0.50 บาท จํานวนหุนสามัญ 70,000,000 
หุนเปนจํานวนเงิน 35,000,000 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 27 เมษายน 2550 

 
22. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทในระหวางงวดมกีารเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 หนวย 

 
 

ประเภท 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

คงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2550 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

ที่มีการใชสิทธิใน
ระหวางงวด 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 
ที่หมดอายุใน 
ระหวางงวด 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

คงเหลือ ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2551 

UMS-W1  70,000,000  (6,015,207)  -  63,984,793 
  70,000,000  (6,015,207)  -  63,984,793 

 
  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2550 มีการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังแรก (ดูหมายเหตุ

ขอ 19) จํานวน 5,028,100 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 2,514,050.00 บาท เพื่อซ้ือหุนสามัญใน
ราคาหุนละ 8.50 บาท ณ วันที่ใชสิทธิหุนสามัญราคาปดหุนละ 27.75 บาท ซ่ึงบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่ม
ทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนสามัญครั้งนี้ในวันที่ 11 มกราคม 2551 บริษัทมี
สวนเกินมูลคาหุนที่เกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาที่ตราไวจํานวนรวม 40,224,800.00 บาท บริษัทไดรับ
ชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 42,738,850.00 บาท ในวันที่ใชสิทธิคร้ังแรก 
บริษัทไดบันทึกเงินคาหุนรับลวงหนาจํานวน 42,738,850.00 บาท ภายใตช่ือบัญชีเงินรับคาหุนลวงหนาใน
หมวดหนี้สินหมุนเวียน 
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  ในวันที่ 28 มีนาคม 2551 มีการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 2 (ดูหมาย

เหตุขอ 19) จํานวน 987,107 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 493,553.50 บาท ซ่ึงบริษัทไดจด
ทะเบียนการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนสามัญครั้งนี้ในวันที่ 10 เมษายน 
2551 บริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญที่เกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาที่ตราไวคิดเปนจํานวนรวม 
7,896,856.00 บาท บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 8,335,139.32 
บาท ในวันที่ใชสิทธิคร้ังที่สองบริษัทไดบันทึกเงินคาหุนรับลวงหนาจํานวน 8,335,139.32 บาท ภายใตช่ือ
บัญชีเงินรับคาหุนลวงหนาในหมวดหนี้สินหมุนเวียน 

  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 มีการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 3 (ดูหมายเหตุ
ขอ 19) จํานวน 4,606,069 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 2,303,034.50 บาท  ซ่ึงบริษัทไดจดทะเบียน
การเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุนสามัญครั้งนี้ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 
บริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญที่ เกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาที่ตราไวคิดเปนจํานวนรวม 
36,848,552.00 บาท บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 38,893,650.80 
บาท ในวันที่ใชสิทธิคร้ังที่สาม บริษัทไดบันทึกเงินคาหุนรับลวงหนาจํานวน 38,893,650.80 บาท ภายใตช่ือ
บัญชีเงินรับคาหุนลวงหนาในหมวดหนี้สินหมุนเวียน 

 
23. กําไรตอหุน  

  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักที่ออกและเรียกชําระแลวในระหวางงวด 

  กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯ อาจตอง
ออกเพื่อแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดสําหรับแตละงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท)                
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 103,737,546.76  60,776,709.23  240,060,142.13  115,174,474.37  107,633,948.11  59,476,296.34  245,543,852.24  117,202,574.06 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 145,521,654  140,000,000  145,521,654  140,000,000  145,521,654  140,000,000  145,521,654  140,000,000 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่บริษัท                
 ตองออกใหตามสิทธิ (หุน)                
 - UMS-W1 64,478,347  -  64,478,347  -  64,478,347  -  64,478,347  - 
จํานวนหุนสามัญที่สมมติวาออกใน                
 มูลคายุติธรรม* (หุน)                
 - UMS-W1 (18,833,881)  -  (19,063,163)  -  (18,833,881)  -  (19,063,163)  - 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก                
 รวมหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (หุน) 191,166,120  140,000,000  190,936,838  140,000,000  191,166,120  140,000,000  190,936,838  140,000,000 

                
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)                
 กําไรสุทธิ 0.71  0.43  1.65  0.82  0.74  0.42  1.69  0.84 

กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน)                
 กําไรสุทธิ 0.54  -  1.26  -  0.56  -  1.29  - 
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   เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบงบการเงิน บริษัทไดคํานวณกําไรตอหุน และกําไรตอหุนปรับลด

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ขึ้นใหม โดยใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักที่ถือเสมือนวาไดทําการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวและจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียก
ชําระแลว โดยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวและจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียก
ชําระแลว 

 * มูลคายุติธรรมของหุนสามัญที่นํามาคํานวณอัตราปรับลดจํานวนหุนสามัญจากการใชสิทธิในใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดมาจากการถัวเฉลี่ยราคาปดของหุนสามัญทุกวันสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2551 ราคายุติธรรมถัวเฉลี่ยของหุนสามัญเทากับหุนละ 29.10 บาท และ 28.75 บาท ตามลําดับ 

 
24. เครื่องมือทางการเงิน 
  เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน 
  ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments) ที่มีสาระสําคัญ และนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทมีดังตอไปนี้ 
 
  ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ (Credit risk) 

  บริษัทมีความเสี่ยงดานสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายในการใหสินเชื่อที่
ระมัดระวังและมีฐานะของลูกคาที่หลากหลาย โดยจํานวนที่อาจตองสูญเสียสูงสุดจากการใหสินเชื่อของ
บริษัทจะเทากับมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ในงบดุล 

 
  ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk) 

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน, เงินกูยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสราง
หนี้ ซ่ึงบริษัทจะตองจายชําระดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  

 
 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  (Liquidity risk) 
  ความเสี่ยงดานสภาพคลองหรือความเสี่ยงในการระดมทุน คือความเสี่ยงที่บริษัทจะเผชิญกับความ
ยุงยากในการระดมทุน ใหเพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทาง
การเงิน  ความเสี่ยงดานสภาพคลองอาจเกิดจากการที่บริษัทไมสามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทันเวลา
ดวยราคาที่ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

  สินทรัพยทางการเงินของบริษัทประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคาและสินคา
คงเหลือซ่ึงมีสภาพคลองและเปลี่ยนเปนเงินไดเร็วในมูลคายุติธรรม 

 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

  ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk) 
   บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีเจาหนี้ทรัสตรีซีทใน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในระหวางงวดบริษัทไดเขาทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อลดความ
เสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการจายชําระคืนเจาหนี้ทรัสตรีซีปต 
 สัญญาซื้อขายเงนิตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 สรุปไดดังนี้ 

  สกุลเงิน  จํานวนเงิน 
(USD) 

 อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 
(บาท / เหรียญสหรัฐ) 

 วันครบกําหนดตามสัญญา 
นับจากวันที่ ในงบดุล 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท  เงินเหรียญสหรัฐ  510,700.00  32.14000  21 กรกฎาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  700,000.00  32.24000  21 กรกฎาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  700,000.00  32.09500  11 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  884,154.42  31.95000  11 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  695,352.50  32.52500  18 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  32.46000  20 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  800,000.00  32.40500  20 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  32.45000  20 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  32.54000  20 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  395,845.51  32.29500  20 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  1,172,803.50  32.55500  25 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  31.63500  18 กันยายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  1,000,000.00  31.50000  22 กันยายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  31.25000  22 กันยายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  442,251.72  31.54000  25 กันยายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  200,000.00  31.60000  29 กันยายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  200,000.00  31.56000  1 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  200,000.00  31.61000  1 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  407,254.32  31.61000  2 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  400,000.00  31.65392  2 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  400,000.00  31.59575  16 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  593,450.00  31.54110  21 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  31.49110  21 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  31.45005  24 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  31.50005  24 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  31.48005  24 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  402,500.00  31.76968  7 พฤศจิกายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  300,000.00  31.79575  7 พฤศจิกายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  200,000.00  31.98958  10 พฤศจิกายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  462,004.68  32.02958  10 พฤศจิกายน 2551 
    15,566,316.85     

 
 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีรายการคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
สรุปไดดังนี้ 

  สกุลเงิน  จํานวนเงิน 
(USD) 

 อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 
(บาท / เหรียญสหรัฐ) 

 วันครบกําหนดตามสัญญา 
นับจากวันที่ ในงบดุล 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท  เงินเหรียญสหรัฐ  458,401.33  33.680  3 มกราคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  1,271,971.40  33.485  3 มกราคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  130,289.35  33.540  4 มกราคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  60,465.97  33.720  10 มกราคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  283,349.34  33.640  1 กุมภาพันธ 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  140,000.00  33.630  4 กุมภาพันธ 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  1,496,452.60  33.630  4 กุมภาพันธ 2551 
    3,840,929.99     

 
  มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกันใน

ขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ
ในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน มูลคายุติธรรมไดมาจากราคาตลาดที่กําหนดหรือกระแสเงินสดคิด
ลด 

  สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัท สวนใหญมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
ยกเวนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซื้อซ่ึงไมสามารถคํานวณหามูลคายุติธรรมได จึงไมมีการเปดเผย
ขอมูลดังกลาว 

 
25. รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

  บริษัทมีรายการที่มีสาระสําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงรายการระหวางกันเปนไปตามขอตกลง
ปกติทางการคา ดังตอไปนี้ 

     บาท 
     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ลักษณะของ 
  

นโยบายราคา / 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี  

30 มิถุนายน  
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี  

30 มิถุนายน  
 ความสัมพันธ  อัตราดอกเบี้ย  2551  2550  2551  2550 

รายการระหวางงวด            
รายไดดอกเบี้ยรับ           
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ MLR         
 กรรมการรวมกัน   -  -  422,643.45  74,514.47 
    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ MLR         
 กรรมการรวมกัน   -  -  19,723.35  - 
รายไดคาเชาทรัพยสิน           
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  8,827.50  68,203.41 
    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  450,000.00  - 
คาขนสงสินคา           
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  12,785,084.49  9,901,982.41 
    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  7,617,464.47  - 
คาประกันภัยสินคา           
    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด กรรมการรวมกัน ราคาตลาด  258,739.00  223,180.00  258,739.00  223,180.00 

 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

     บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ลักษณะของ 

  
นโยบายราคา / 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน  

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน  

 ความสัมพันธ  อัตราดอกเบี้ย  2551  2550  2551  2550 

รายการระหวางงวด            
รายไดดอกเบี้ยรับ           
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ MLR         
 กรรมการรวมกัน   -  -  616,495.90  102,532.58 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ MLR         
 กรรมการรวมกัน   -  -  58,230.87  - 

รายไดคาเชาทรัพยสิน           
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  17,655.00  92,184.22 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  802,500.00  - 

คาขนสงสินคา           
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  34,418,267.51  17,640,909.68 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  11,687,317.31  - 

คาประกันภัยสินคา           
    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด กรรมการรวมกัน ราคาตลาด  730,550.00  440,553.00  730,550.00  440,553.00 

            
     บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2551 

 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 

 ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2551 

 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 

ยอดคงเหลือสิ้นป            
เงินใหกูยืม          
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด   -  -  75,500,000.00  - 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด   -  -  -  - 

ดอกเบี้ยคางรับ          
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด   -  -  321,209.02  - 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด   -  -  -  - 

เงินทดรองจาย          
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด   -  -  6,986.50  123,063.61 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด   -  -  5,193,904.91  - 

ลูกหนี้อ่ืน          
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด       2,942.50  - 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด       802,500.00  - 

เจาหนี้การคา          
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด    -  -  3,588,838.09  8,664,912.99 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด    -  -  7,118,428.65  - 

คาใชจายคางจาย          
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด    -  -  1,656,300.40  774,419.65 

    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด    137,816.00  128,296.21  137,816.00  128,296.21 
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26. สัญญา 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีสัญญาที่สําคัญๆ ดังนี้ 
 (ก) บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาที่ดินกับบุคคลอื่นมีระยะเวลา 10 ปที่ตองจายคาเชาตั้งแตป 

2545 - 2554 บริษัทมีภาระผูกพันกับคาเชาที่ยังไมถึงกําหนดชําระจํานวนเงินประมาณ 1.54 ลาน
บาท เปนคาเชาสําหรับงวดที่ 7-10 ซ่ึงมีกําหนดจายในป 2551 และ 2553 งวดละ 384,000.00 บาท 

 
(ข) บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินและคลังสินคากับบุคคลอื่นระยะเวลาเชา 3 ป เร่ิมตนป 2549 ส้ินสุด

ป 2552 บริษัทไดจายเงินคาเชาลวงหนาทั้งจํานวนเปนเงินรวม 2.84 ลานบาท ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2550 บริษัทมีคาเชาจายลวงหนาที่ยังไมถึงกําหนดตัดจายเปนเงินรวม 0.84 ลานบาท 

 
(ค) บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินกับบุคคลอื่นระยะเวลาเชา 3 ป ที่ตองจายคาเชาตั้งแตป 2550 - 2553 

บริษัทมีภาระผูกพันกับคาเชาที่ยังไมถึงกําหนดชําระจํานวนเงินประมาณ 1.65 ลานบาท เปนคา
เชาสําหรับงวดที่ 14 - 36 งวดละ 150,000.00 บาท ทั้งนี้บริษัทไดชําระเงินมัดจําคาเชาลวงหนา
ใหแกผูเชาเปนจํานวนเงิน 1.8 ลานบาท 

 
 (ง) บริษัทมีสัญญาซื้อขายถานหินที่สําคัญกับผูผลิตถานหินในตางประเทศโดยมีขอตกลงที่จะซื้อ

ถานหินในป 2550 ถึงป 2552 ในปริมาณ ปละ 600,000 - 1,000,000 เมตริกตัน ปริมาณและราคา
ที่ซ้ือขายที่กําหนดแนนอนแลวในป 2550 มีจํานวน 600,000 เมตริกตัน บวกลบ 10% นอกจากนี้
ในป 2550 บริษัทยังมีสัญญาซื้อขายถานหินกับผูผลิตถานหินรายอื่นๆ ในตางประเทศอีกจํานวน 
200,000 - 450,000 เมตริกตัน บวกลบ 10% ราคาของถานหินที่กําหนดแลวจะสามารถ
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือลดลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของถานหินจะตองกําหนดราคาใหม  

 
   (จ) บริษัทไดทําสัญญาจางงานกับบริษัทในประเทศโดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะตองจายเงินตามที่

กําหนดไวในสัญญาจางเหมาถมที่ดินและสัญญาจางงานออกแบบราย ละเอียดบริหารโครงการ
และการควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางคลังสินคาและทาเทียบเรือรวมทั้งสัญญางาน
ออกแบบ สราง และติดตั้งเครื่องอบถานเครื่องผสมถาน รวมเปนจํานวนเงิน 51.90ลานบาท  
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
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27. การจําแนกขอมูลตามสวนงานและตามภูมิศาสตร 
  บริษัทมีรายไดหลักจากการเปนผูจําหนายถานหินเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงโดยสวนใหญแลว 

บริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานภูมิศาสตรเดียวกันคือประเทศไทย  แตอยางไรก็ตามบริษัทยอยของบริษัท
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ไดแก บริการขนสงทางบกและทางน้ําจึงมีขอมูลแยกตาม
สวนงานไดดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 รายไดจากการขาย  รายไดจากการใหบริการ  รวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

รายได 698,509,804.33  509,735,243.70  1,204,166.26  16,749,401.90  699,713,970.59  526,484,645.60 

ตนทุน (483,078,895.16)  (371,775,631.34)  (1,083,749.64)  (15,597,472.25)  (484,162,644.80)  (387,373,103.59) 

กําไรขั้นตน 215,430,909.17  137,959,612.36  120,416.62  1,151,929.65  215,551,325.79  139,111,542.01 

สินทรัพยถาวร-สุทธิ         779,372,447.62  196,754,990.30 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 รายไดจากการขาย  รายไดจากการใหบริการ  รวม 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

รายได 1,545,057,156.85  1,023,486,829.02  2,731,730.64  18,197,858.02     1,547,788,887.49  1,041,684,687.04 

ตนทุน (1,077,005,138.13)  (744,654,251.77)  (2,458,557.58)  (20,022,252.84)  (1,079,463,695.71)  (764,676,504.61) 

กําไรขั้นตน 468,052,018.72  278,832,577.25  273,173.06  (1,824,394.82)  468,325,191.78  277,008,182.43 

สินทรัพยถาวร-สุทธิ         779,372,447.62  196,754,990.30 
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28. ลูกหนี้อ่ืน 
  เนื่องจากบริษัทยอยแหงหนึ่งไดวาจางบุคคลธรรมดา (ผูรับจาง) ในการบรรทุกสินคาดวยเรือลําเลียง

ตามสัญญาจางฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2550 ซ่ึงไดมีการจายเงินมัดจําตามสัญญาจางเปนจํานวนเงิน 7.0 
ลานบาท ตอมาผูรับจางไดผิดสัญญาจางโดยไมสามารถหาเรือลําเลียงมาปฏิบัติงานตามสัญญาจางไดและไม
สามารถหาเงินมัดจําตามสัญญาจางมาคืนใหแกบริษัทยอยได ดังนั้นบริษัทยอยจึงไดบังคับชําระหนี้จาก
บริษัทสองแหงในฐานะผูค้ําประกันการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาว ดังนี้ 

 
  28.1 ตามหนังสือรับสภาพหนี้ ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 บริษัทแหงหนึ่งรับสภาพลูกหนี้ในวงเงิน 

3.5 ลานบาท โดยผอนชําระใหกับบริษัทยอยโดยวิธีการตัดชําระหนี้คาบริการที่ลูกหนี้ไดทํางานใหกับ
บริษัทบริษัทยอย และการผอนชําระเงินงวดรายเดือนงวดละ 84,000.00 บาท เร่ิมชําระงวดแรกในวันที่ 31 
ตุลาคม 2550 และงวดตอๆไปของทุกๆสิ้นเดือน ซ่ึงลูกหนี้จะตองชําระหนี้ใหกับบริษัทยอยจนครบเต็มตาม
จํานวนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 
  28.2 ตามหนังสือเสนอราคาคาบริการและสั่งซื้อสินคาเพื่อการชําระบัญชี ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 

บริษัทแหงหนึ่งรับสภาพลูกหนี้ในวงเงิน 3.5 ลานบาท โดยบริษัทดังกลาวนี้ไดยื่นขอเสนอการชําระหนี้ตอ
บริษัทยอยโดยวิธีการตัดชําระหนี้คาบริการที่ลูกหนี้ไดทํางานใหกับบริษัทยอยตามเงื่อนไขที่ไดระบุไวใน
หนังสือเสนอราคาดังกลาว อยางไรก็ตามหนังสือเสนอราคานี้อยูระหวางการพิจารณาโดยบริษัท 

  บริษัทยอยไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวทั้งจํานวน 7.0 ลานบาท และจะบันทึกรายการรับ
ชําระหนี้เปนรายไดอ่ืนเมื่อบริษัทยอยไดรับชําระเงินจากบริษัทผูค้ําประกันทั้งสองแหงดังกลาวตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไว  อยางไรก็ตามในระหวางป 2550 บริษัทยอยไดรับชําระหนี้แลวเปนจํานวนเงิน 0.67 ลานบาท 
ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คงเหลือคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวนเงิน 6.33 ลานบาท 

  สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทยอยไดรับชําระหนี้เพิ่มเติมอีก จํานวนเงิน 
1.19 ลานบาท ดังนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 คงเหลือคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 5.14 ลานบาท 

 
29. ภาระผูกพัน 
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการตางๆ ที่จะตองจายชําระใน

อนาคตมีจํานวนดังนี้ 
จายชําระภายใน  ลานบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
1 ป  56.48  34.70 

2 ถึง 3 ป  13.12  11.98 
 
  ภาระผูกพันขางตนนี้ไดรวมสัญญาเชาตามที่ระบุในหมายเหตุขอ 26 (ก)  (ข) และ (ค) แลว 

 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
30. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

   ตั้งแตไตรมาสที่  2 ป 2551 บริษัทมีความประสงคจะนําขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มาบันทึกบัญชี ณ วันทําสัญญาซื้อหรือขาย
เงินตราตางประเทศ จากเดิมที่บริษัทเลือกใชวิธีการเปดเผยขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาที ่คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดและจะบันทึกรายการขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาเมื่อครบกําหนดการสงมอบเทานั้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว
ทําใหบริษัททําใหบริษัทตองปรับงบการเงินยอนหลังเสมือนวาไดมีการใชนโยบายการบัญชีใหมมาโดย
ตลอด โดยบริษัทตองรับรูรายการสินทรัพย หรือหนี้สินที่มีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันทํา
สัญญา โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาซื้อหรือขายลวงหนา ผลตางระหวางอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ซ้ือหรือขายลวงหนากับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ณ วันที่รับรูรายการขอผูกพันตามสัญญาซื้อ
หรือขายเง ินตราตางประเทศลวงหนา  จะบันทึกในบัญชีสวนเกินหรือสวนลดจากการซื้อเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาซึ่งจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายตามวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา และหากมี
สินทรัพยหรือหนี้สินตามขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันสิ้น
งวดจะปรับมูลคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใชเปนอัตรา
อางอิง ผลตางจากการปรับมูลคารับรูเปนรายไดหรือคาใชจายทั้งจํานวน 

  บริษัทไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการงวดกอน ณ วันที ่ 31 
ธันวาคม 2550 โดยการบันทึกลูกหนี้สุทธิตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนารวมแสดงใน
บัญชีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นในงบดุล จํานวนเงิน 0.24 ลานบาท และคํานวณผลกระทบสะสมเพื่อปรับ
กําไรสะสมตนงวดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 ใหเพิ่มขึ้น 
0.32 ลานบาท และไดปรับปรุงยอนหลังกําไรสุทธิและกําไรตอหุน ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ใหลดลง 0.82 ลานบาท 
และ 4.08 ลานบาท 0.005 บาทตอหุนและ 0.03 บาทตอหุน ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

31. การนําเสนองบการเงินใหมและการจัดประเภทรายการบัญชีใหม 
 31.1 ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2551 บริษัทไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุงใหมป 2550) 

เร่ืองการนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรงุใหมป 2550) เร่ืองงบกระแส
เงินสด มาปรับใชแลวสําหรับงบการเงินระหวางกาลนี้ ดังนั้นจึงมีการปรับรูปแบบการนําเสนองบ
การเงินใหมใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว   

 
  31.2 การจัดประเภทรายการบัญชีใหมในงบการเงินของป 2550 ไดจัดประเภทตางไปจากเดิม

เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการและการจัดประเภทรายการบัญชีของป 2551 ซ่ึงไมมี
ผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) สุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว 

 
32. วันที่อนุมัติงบการเงินเพื่อเผยแพร 

 งบการเงินที่ไดรับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทใหเผยแพรแลวเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 
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