
 

บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  
 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 



 

 

รายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอ  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ยนิูค ไมนิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ของบริษทั  
ยนิูค ไมนิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั ยนิูค ไมนิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ซึงผูบ้ริหารของกิจการ 
เป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินระหวา่งกาลเหล่านี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงานต่องบการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีเกียวกบัการสอบทาน ซึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานสอบทานเพือใหไ้ด้
ความเชือมนัอยา่งพอประมาณวา่ งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
หรือไม่ การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงให ้
ความเชือมนันอ้ยกวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีรับรองทวัไป  ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินทีสอบทานได ้
 
ขา้พเจ้าไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือได้ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามทีควรในสาระสําคญั 
ตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัสาํหรับปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ของบริษทั ยนิูค ไมนิง เซอร์วิสเซส 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและของเฉพาะบริษทั ยนิูค ไมนิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีรับรองทวัไปและ 
ไดเ้สนอรายงานไวอ้ยา่งไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวนัที 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
บริษทั ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ทีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัทีขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและ
เสนอรายงานไวแ้ลว้ดงักล่าว และขา้พเจา้มิไดใ้ชว้กีารตรวจสอบอืนใดภายหลงัวนัทีในรายงานนนั 
 
 
 
 
 
ชาญชยั  ชยัประสิทธิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3760 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2554

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 75,639,387 68,007,289 70,243,098 59,092,046

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 5 426,507,684 657,471,216 417,473,758 650,061,432

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 15 - - 629,867 1,631,921

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการ

ทีเกียวขอ้งกนั 15 - - 1,500,000 -

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6 1,783,985,497 1,854,152,127 1,801,091,046 1,871,199,941

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 19,425,063 17,870,225 18,737,204 17,375,957

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,305,557,631 2,597,500,857 2,309,674,973 2,599,361,297

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 7 - - 137,706,803 137,706,803

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 949,498,168 966,699,511 795,223,487 831,607,173

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 3,218,797 3,545,378 2,960,782 3,231,294

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 1,795,837 1,931,415 1,792,837 1,916,415

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 954,512,802 972,176,304 937,683,909 974,461,685

รวมสินทรัพย์ 3,260,070,433 3,569,677,161 3,247,358,882 3,573,822,982

กรรมการ     _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินนีเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2554

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 9 1,281,695,098 1,406,285,760 1,281,695,098 1,406,276,713

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 156,155,063 257,830,082 154,668,216 254,166,487

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 15 2,109,000 2,752,409 3,096,834 9,446,571

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 15 - - 6,800,000 20,800,000

เงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึงปี 10 265,589,000 200,964,000 253,589,000 188,964,000

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 924,281 1,304,169 924,281 1,304,169

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,023,443 1,240,156 - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 40,195,197 51,902,326 37,657,238 50,761,775

หนีสินหมุนเวียนอืน 8,025,614 19,867,398 7,956,188 19,357,371

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,755,716,696 1,942,146,300 1,746,386,855 1,951,077,086

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 10 467,196,309 578,520,309 436,810,000 545,134,000

45,327 112,432 45,327 112,432

3,119,281 9,207,554 2,814,085 8,675,718

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 470,360,917 587,840,295 439,669,412 553,922,150

รวมหนีสิน 2,226,077,613 2,529,986,595 2,186,056,267 2,504,999,236

หมายเหตุประกอบงบการเงินนีเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลนี

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
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บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2554

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 13

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั จาํนวน 153,454,064 หุน้ 

   มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 76,727,032 76,727,032 76,727,032 76,727,032

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 153,454,064 หุน้ 

   มลูค่าทีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 76,727,032 76,727,032 76,727,032 76,727,032

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 241,390,751 241,390,751 241,390,751 241,390,751

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 11,096,402 11,096,402 10,500,000 10,500,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 704,778,635 710,476,381 732,684,832 740,205,963

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,033,992,820 1,039,690,566 1,061,302,615 1,068,823,746

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,260,070,433 3,569,677,161 3,247,358,882 3,573,822,982

หมายเหตุประกอบงบการเงินนีเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 536,752,665 789,391,466 536,752,665 789,391,466
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,709,586 8,678,188 - -

รวมรายได้ 544,462,251 798,069,654 536,752,665 789,391,466

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 466,050,977 602,449,713 467,139,778 602,449,713
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,329,416 5,192,651 - -

รวมต้นทุน 468,380,393 607,642,364 467,139,778 602,449,713

กาํไรขนัต้น 76,081,858 190,427,290 69,612,887 186,941,753
รายไดอื้น 8,753,050 7,490,697 10,908,297 7,742,170

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 84,834,908 197,917,987 80,521,184 194,683,923

ค่าใชจ่้ายในการขาย 30,463,126 47,283,121 30,955,092 47,202,597
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34,568,691 40,110,040 32,138,084 36,158,250

รวมค่าใช้จ่าย 65,031,817 87,393,161 63,093,176 83,360,847

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ
และภาษีเงนิได้ 19,803,091 110,524,826 17,428,008 111,323,076

ตน้ทุนทางการเงิน 25,500,837 20,539,068 24,949,139 19,147,048

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (5,697,746) 89,985,758 (7,521,131) 92,176,028
ภาษีเงินได้ 11 - 21,908,662 - 21,845,362

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (5,697,746) 68,077,096 (7,521,131) 70,330,666
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (5,697,746) 68,077,096 (7,521,131) 70,330,666

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 12

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (0.04) 0.44 (0.05) 0.46

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (0.04) 0.38 (0.05) 0.39

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินนีเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลนี
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บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

ทุนทีออก ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว -
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ  ทุนสํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวดวนัท ี1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 11,096,402 710,476,381 1,039,690,566
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (5,697,746) (5,697,746)

ยอดคงเหลอืปลายงวดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 11,096,402 704,778,635 1,033,992,820

ยอดยกมาต้นงวดวนัที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 76,039,164 230,461,835 11,096,402 649,953,964 967,551,365
เพิมทุนจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 13 687,868 - - - 687,868
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - 10,928,916 - - 10,928,916
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 68,077,096 68,077,096

ยอดคงเหลอืปลายงวดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 76,727,032 241,390,751 11,096,402 718,031,060 1,047,245,245

หมายเหตุประกอบงบการเงินนีเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม
งบการเงนิรวม
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บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

ทุนทีออก ส่วนเกนิ จัดสรรแล้ว -
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ทุนสํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวดวนัที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 10,500,000 740,205,963 1,068,823,746
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (7,521,131) (7,521,131)

ยอดคงเหลอืปลายงวดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 10,500,000 732,684,832 1,061,302,615

ยอดยกมาต้นงวดวนัที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 76,039,164 230,461,835 10,500,000 691,276,009 1,008,277,008
เพิมทุนจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 13 687,868 - - - 687,868
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - 10,928,916 - - 10,928,916
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 70,330,666 70,330,666

ยอดคงเหลอืปลายงวดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 76,727,032 241,390,751 10,500,000 761,606,675 1,090,224,458

หมายเหตุประกอบงบการเงินนีเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 14 194,339,728 13,837,213 188,955,118 12,462,333

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินจ่ายใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - (1,500,000) (4,100,000)
เงินจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (14,970,975) (29,887,806) (14,499,775) (29,310,904)
เงินรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 - - 20,923,317 -

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทุน (14,970,975) (29,887,806) 4,923,542 (33,410,904)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง (124,590,662) (45,541,684) (124,581,615) (45,541,684)
เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (46,699,000) (21,289,843) (43,699,000) (16,669,843)
เงินรับชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - - 18,000,000
เงินจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั - - (14,000,000) -
เงินรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 10,919,528 - 10,919,528
เงินจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (446,993) (2,727,503) (446,993) (781,033)

เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (171,736,655) (58,639,502) (182,727,608) (34,073,032)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 7,632,098 (74,690,095) 11,151,052 (55,021,603)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 67,998,227 108,147,036 59,092,031 79,718,433

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 75,630,325 33,456,941 70,243,083 24,696,830

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 75,639,387 33,557,660 70,243,098 24,797,549
เงินเบิกเกินบญัชี (9,062) (100,719) (15) (100,719)

75,630,325 33,456,941 70,243,083 24,696,830

รายการทีมิใช่เงินสดทีสาํคญัระหวา่งงวดสามดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 มีดงัต่อไปนี

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

หนีสินคงคา้งจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 312,532 5,967,652 312,532 5,967,652

หมายเหตุประกอบงบการเงินนีเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลนี

รายการทีมิใช่เงนิสด

งบการเงนิเฉพาะบริษัทงบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  
 
งบการเงนิรวมระหว่างกาลและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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1 ข้อมูลทัวไป 
 
บริษทั ยนิูค ไมนิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชน จาํกดั ซึงจดัตงัและจดทะเบียนในประเทศไทย ตามทีอยู ่
ทีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัต่อไปนี  
 
สาํนกังานใหญ่ : 36/83 อาคารพี.เอส ทาวเวอร์ ชนั 24 ซอยสุขมุวทิ 21 (อโศก) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
10110  
 
สาํนกังานสาขา ประกอบดว้ย 
1) เลขที 20 หมู่ที 2 ตาํบลชยัมงคล อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000  
2) เลขที 88/8-9 หมู่ที 5 ตาํบลสวนสม้ อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 74120  
3) เลขที 108 หมู่ที 2 ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260  
 
หุน้สามญัของบริษทัไดจ้ดทะเบียนในตลาด Market for Alternative Investment (“mai”) เพือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึง
รวมเรียกบริษทั และบริษทัยอ่ยวา่เป็น “กลุ่มบริษทั” 
 
บริษทัใหญ่ลาํดบัสุดทา้ยของบริษทั คือ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทย 
 
งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมือวนัที  
10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
 
งบการเงินรวมระหวา่งกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลทีนาํเสนอนีไดรั้บการสอบทานแลว้แต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 
 
งบการเงินรวมระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึนตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปในประเทศไทย
ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีทีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน         
งบการเงินหลกั (คืองบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด) 
ไดจ้ดัทาํเป็นรูปแบบทีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เป็นแบบยอ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัที 34 เรืองงบการเงินระหวา่งกาล และไดเ้พิมหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินระหวา่งกาลนีควรอ่านควบคู่ไปกบังบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ (ต่อ) 
 

ตวัเลขเปรียบเทียบได้มีการปรับปรุงเพือให้สอดคลอ้งกับการนาํเสนอรายการในงบการเงินปีปัจจุบนั โดยมีรายการปรับปรุง
ดงัต่อไปนี 
 

ก) กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาจดัประเภทรายการ ลูกหนีอืน, ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ และรายไดรั้บล่วงหนา้ซึงเดิมถูกแสดงรวมไวใ้น
สินทรัพยห์มุนเวียนอืน มาแสดงรวมในลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เพือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ ผลกระทบจากการจดักลุ่มรายการใหม่ดงักล่าว มีดงันี 
 30 กนัยายน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน- สุทธิ เพิมขึน 67,124,853 64,031,087 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอืนลดลง (67,124,853) (64,031,087) 

 

ข) กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาจดัประเภทรายการเจา้หนีอืนซึงเดิมถูกแสดงรวมไวใ้นหนีสินหมุนเวียนอืน มาแสดงรวมไวใ้นเจา้หนี
การคา้และเจา้หนีอืน เพือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ผลกระทบจากการจดักลุ่มรายการใหม่
ดงักล่าว มีดงันี 
 30 กนัยายน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนเพิมขึน 30,474,708 29,458,602 
หนีสินหมุนเวยีนอืนลดลง (30,474,708) (29,458,602) 

 

ค) กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการเงินมดัจาํกรมศุลกากรระยะสนั ซึงเดิมถูกแสดงไวร้วมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน โดยใหแ้สดง
อยูภ่ายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวยีนอืน ผลกระทบจากการจดัประเภทรายการใหม่ดงักล่าวมีดงันี 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2554 
 บาท 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืนเพิมขึน   1,414,513 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืนลดลง (1,414,513) 

 

รายจ่ายทีเกิดขึนเป็นครังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกบั 
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสินงวดปีบญัชี 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากงบการเงินระหวา่งกาลทีเป็นภาษาไทย ในกรณีที 
มีความหมายขดัแยง้กนัหรือมีความแตกต่างในการตีความระหวา่งสองภาษาใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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3 นโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนโยบายการบญัชีทีใชเ้ป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน
สาํหรับปีบญัชีสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ยกเวน้เรืองทีอธิบายดงัต่อไปนี 
 
เริมตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชีทีมีการปรับปรุง (รวมเรียก“มาตรฐานการบญัชี”) ทีมี 
ผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2554 มาตรฐานการบญัชีทีเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั  
มีดงัต่อไปนี 
 

• มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2552) ไดก้าํหนดให้กิจการแสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
แทนงบดุลและงบกาํไรขาดทุนเดิม ในกรณีทีกิจการมีการปรับปรุงยอ้นหลงั หรือจดัประเภทรายการใหม่ กิจการตอ้งแสดง 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้งวดของงวดทีนาํมาเปรียบเทียบล่าสุด นอกเหนือจากการแสดงงบ ณ วนัสินงวดปัจจุบนั และ  
ณ วนัสินงวดก่อน อยา่งไรก็ดีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีแรกทีกิจการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2552) มาใช้
กิจการไม่ตอ้งแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัตน้งวดของงวดทีนาํมาเปรียบเทียบ  

 

• มาตรฐานการบัญชีฉบับที 16 (ปรับปรุง 2552) กําหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนทีประมาณในเบืองต้นสําหรับการรือ  
การขนยา้ย และการบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยซึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการเป็นส่วนหนึงของราคาทุนของทีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ อีกทงักิจการตอ้งคิดค่าเสือมราคาสาํหรับส่วนประกอบของทีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่างหากจาก
กนัเมือส่วนประกอบแต่ละส่วนนันมีตน้ทุนทีมีนัยสําคญัเมือเทียบกบัตน้ทุนทงัหมดของสินทรัพยน์ัน กลุ่มบริษทัไดแ้ยก
ส่วนประกอบทีสําคญัของสินทรัพยแ์ละเลือกทีจะปรับปรุงผลกระทบโดยวิธีปรับไปขา้งหน้า ซึงมีผลทาํให้ค่าเสือมราคา 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเพิมขึน 558,340 บาท นอกจากนี มาตรฐานทีมีการปรับปรุงใหม่ยงักาํหนดให้
กิจการตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวธีิการคิดค่าเสือมราคาอยา่งนอ้ยทุกสินรอบปีบญัชี  

 
จากการสอบทานอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัไดเ้ปลียนประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ในระหวา่งงวด ดงันี 
 
 อายุการให้ประโยชน์ (ปี) 

 สําหรับงวดสามเดอืน 
สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
   

เรือลาํเลียง 15 - 29 5 - 10 
เครืองจกัร 1 - 10 5 - 10 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบญัชีใหม่ทีมีผลบงัคบัใช้สําหรับ 
รอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ทีเกียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัแต่ยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั 
ก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใชมี้ดงัต่อไปนี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 เรืองภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2552) เรืองผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีทีมีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานบญัชีใหม่ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบทีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินทีนาํเสนอ  
 

4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจในการนาํเขา้และจาํหน่ายถ่านหินให้กบัอุตสาหกรรมภายในประเทศ ส่วนบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบั
การใหบ้ริการขนส่งถ่านหินและบริการอืนทีเกียวขอ้งใหก้บับริษทั ซึงถือเป็นการให้บริการทีเกียวเนืองกนั ดงันนัจึงไม่มีการแสดง
ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 
5 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีการคา้ 374,578,396 593,035,536 370,009,169 588,719,518 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 10,451,125 6,797,906 10,005,849 6,274,850 

รายไดค้า้งรับ 6,901,820 18,454,742 6,899,799 18,454,742 

ลูกหนีอืน 45,977,136 51,150,389 41,549,734 48,169,679 

 437,908,477 669,438,573 428,464,551 661,618,789 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ     

         - ลูกหนีการคา้ (2,122,609) (2,689,173) (2,122,609) (2,689,173) 

         - ลูกหนีอืน (9,278,184) (9,278,184) (8,868,184) (8,868,184) 

 426,507,684 657,471,216 417,473,758 650,061,432 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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5 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื - สุทธิ (ต่อ) 

 
ยอดคงเหลือของลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 แยกตามอายหุนีไดด้งันี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่เกินกาํหนดชาํระ 227,563,061 313,067,991 225,357,834 312,966,635 

เกินกาํหนด      

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 73,506,404 275,741,755 71,149,693 271,534,382 

- 3 ถึง 6 เดือน 70,465,096 - 70,465,096 - 

- 6 ถึง 12 เดือน  699,509 418,556 699,509 418,555 

- เกินกวา่ 12 เดือน 2,344,326 3,807,234 2,337,037 3,799,946 

รวม 374,578,396 593,035,536 370,009,169 588,719,518 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (2,122,609) (2,689,173) (2,122,609) (2,689,173) 

ลูกหนีการคา้ - สุทธิ 372,455,787 590,346,363 367,886,560 586,030,345 

 
6 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษทัได้กลบัรายการค่าเผือมูลค่าสินคา้คงเหลือเคลือนไหวช้า 
เป็นจาํนวน 12.5 ลา้นบาท เพือใหส้ะทอ้นถึงสถานการณ์และราคาขายของสินคา้คงเหลือในปัจจุบนั 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 สินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัซึงมีมูลค่ารวม 1,009 ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 1,028 ลา้นบาท) 
ไดน้าํไปเป็นหลกัทรัพยค์าํประกนั เงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารแห่งหนึง (หมายเหตุ 10) 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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7 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 มีดงัต่อไปนี 
 

   อตัราร้อยละของหุ้นทีถือ 

  ประเทศ 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 
บริษัทย่อย ลกัษณะธุรกจิ ทีจดทะเบียน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 

     

- บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์          
แมแนจเมนท ์จาํกดั (เดิม : บริษทั  
ยเูอม็เอส โคลบริคเครท จาํกดั) 

บริหารจดัการดา้นขนถ่ายสินคา้ (เดิม 
: ผลิตและจาํหน่ายถ่านหินอดักอ้น) 

ประเทศไทย 100.0 100.0 

- บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั ขนส่งทางนาํ ประเทศไทย 100.0 100.0 
- บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั ขนส่งทางบก ประเทศไทย 100.0 100.0 
- บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต บริการท่าเทียบเรือ ประเทศไทย 100.0 100.0 
     เซอร์วสิเซส จาํกดั     
 
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 มีดงัต่อไปนี 
 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท 
   

ราคาทุน 151,000,000 151,000,000 
หกั  ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (13,293,197) (13,293,197) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 137,706,803 137,706,803 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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8 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 
รายการเคลือนไหวของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 มีดงัต่อไปนี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  966,699,511 831,607,173 
เพิมขึนระหวา่งงวด 2,498,973 2,027,773 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - (19,319,446) 
ค่าเสือมราคา (19,700,316) (19,092,013) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  949,498,168 795,223,487 

 
การเพิมขึนทีสาํคญัระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 คือ การซือเครืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทั 
 
ในระหว่างงวดบริษทัได้ขายอาคารและอุปกรณ์ให้แก่บริษทัย่อยแห่งหนึงในราคา 20.9 ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรจากการจาํหน่าย
สินทรัพยด์งักล่าวจาํนวน 1.6 ลา้นบาท ซึงไดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในระหวา่งงวด 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทีใชค้าํประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งันี 
 
• ทีดินบางส่วนและสิงปลูกสร้างบนทีดินบางส่วนของบริษัททีตําบลสวนส้ม  อําเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 

ได้ถูกจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหนึงเพือคาํประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวตามทีกล่าวในหมายเหตุ 10 ซึงมีมูลค่าการจาํนองรวม  
200 ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 200 ลา้นบาท) 

 
• ทีดินบางส่วนและสิงปลูกสร้างบนทีดินบางส่วนของบริษทัทีตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ได้ถูกจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหนึงเพือคาํประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวตามทีกล่าวในหมายเหตุ 10 ซึงมีมูลค่าการจาํนองรวม  
240 ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 240 ลา้นบาท) 

 
• เรือขนลาํเลียงของบริษทัยอ่ยแห่งหนึงจาํนวน 12 ลาํ ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหนึงเพือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะยาวตามทีกล่าวในหมายเหตุ 9 และ 10 ตามลําดับ โดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 125 ล้านบาท  
(30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 125 ลา้นบาท) 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

 

16 

 
9 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสันจากสถาบันการเงนิ 

 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี - 9,062 - 15 
ทรัสตรี์ซีท 1,281,695,098 1,246,276,698 1,281,695,098 1,246,276,698 
เงินกูย้มืระยะสนั - 160,000,000 - 160,000,000 
รวม 1,281,695,098 1,406,285,760 1,281,695,098 1,406,276,713 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 วงเงินเบิกเกินบัญชีจาํนวน 5 ล้านบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 5 ล้านบาท) คาํประกันโดย 
เรือขนลาํเลียงของบริษทัยอ่ยแห่งหนึงตามทีกล่าวในหมายเหตุ 8 ทงันีวงเงินเบิกเกินบญัชีและทรัสตรี์ซีทของกลุ่มบริษทัทียงัไม่ได้
เบิกถอนมีจาํนวน 73 ลา้นบาท และ 1,377 ลา้นบาท ตามลาํดบั (30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 73 ลา้นบาท และ 1,413 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสันในรูปแบบของตวัสัญญาใชเ้งินและตวัแลกเงินทีไม่มีหลกัประกนัจาก 
สถาบนัการเงินในประเทศทียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 525 ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 365 ลา้นบาท) 
 

10 เงนิกู้ยมืระยะยาว 
 
เงินกูย้มืระยะยาวประกอบดว้ย 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ      
    - ภายในหนึงปี 265,589,000 200,964,000 253,589,000 188,964,000 
    - เกินกวา่หนึงปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 467,196,309 578,520,309 436,810,000 545,134,000 

 732,785,309 779,484,309 690,399,000 734,098,000 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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10 เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 

 
รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 มีดงัต่อไปนี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ยอดตน้งวด 779,484,309 734,098,000 
ชาํระคืนระหวา่งงวด (46,699,000) (43,699,000) 

ยอดปลายงวด 732,785,309 690,399,000 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 เงินกูย้ืมระยะยาว ถูกคาํประกนัโดยเรือขนลาํเลียงของบริษทัยอ่ยแห่งหนึง ทีดินและสิงปลูกสร้าง 
บนทีดินบางส่วนของบริษทั ตามทีกล่าวในหมายเหตุ 8 และสินคา้คงเหลือ ตามทีกล่าวในหมายเหตุ 6 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวทียงัไม่ไดเ้บิกถอน 
 

11 ภาษีเงนิได้ 
 
ภาษีเงินไดซึ้งแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทัระหว่างกาล คาํนวณจากกาํไรสุทธิ
ทางภาษีของกิจการซึงไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและในอตัราภาษีทีใชบ้งัคบัอยูใ่นประเทศไทย กิจการทีไม่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุน ไดแ้ก่ การจาํหน่ายถ่านหิน และการขนส่งทางบก  
 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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12 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพืนฐานส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด  
 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วง
นาํหนกัทีออกอยูใ่นระหว่างงวดกบัจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีบริษทัอาจตอ้งออกเพือแปลงใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ทงัสินใหเ้ป็นหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 
 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 มีดงัต่อไปนี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบร◌ิษัท 

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

สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม     
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดส่วนทีเป็น     
   ของบริษทัใหญ่ (บาท) (5,697,746) 68,077,096 (7,521,131) 70,330,666 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 153,454,064 153,454,064 153,454,064 153,454,064 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีบริษทั     
   ตอ้งออกใหต้ามสิทธิ - UMS-W1 (หุน้) - 56,545,936 - 56,545,936 
จาํนวนหุน้สามญัทีสมมติวา่ออกใน     
   มูลค่ายติุธรรม* UMS-W1 (หุน้) - (29,467,829) - (29,467,829) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั     
   รวมหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุน้) 153,454,064 180,532,171 153,454,064 180,532,171 
     

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาท) (0.04) 0.44 (0.05) 0.46 
     

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาท) (0.04) 0.38 (0.05) 0.39 
 
* มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัทีนาํมาคาํนวณอตัราปรับลดจาํนวนหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิไดม้าจากการ 
ถวัเฉลียราคาปิดของหุน้สามญัทุกวนัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ราคายติุธรรมถวัเฉลียของหุน้สามญั
เท่ากบัหุน้ละ 16.20 บาท  
 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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13 ทุนเรือนหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น 

 
ทุนเรือนหุ้น 
 
ในระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 จาํนวนหุน้สามญัทีออกและเรียกชาํระแลว้เพิมขึนจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจากเดิม 152,078,328 หุน้ เป็น 153,454,064 หุน้ และบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิมทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าว 
ในระหวา่งงวดทาํใหทุ้นทีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้เพิมขึนจากเดิม 76,039,164 บาท เป็น 76,727,032 บาท 
 
ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น 
 
รายการเคลือนไหวของใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัระหวา่งงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 สิทธิ หุ้น สิทธิ หุ้น 
     

ยอดตน้งวด  - - 57,519,035 57,921,672 
หกั  ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด - - (1,366,212) (1,375,736) 
หกั  สินสุดการใชสิ้ทธิ - - (56,152,823) (56,545,936) 

ยอดปลายงวด - - - - 
 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 สิทธิ ต่อหุน้สามญั 1.007 หุน้ 
 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทัทงัหมดสินสุดการใชสิ้ทธิในวนัที 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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14 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
 

การกระทบยอดกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม ให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดาํเนินงาน มีดงัต่อไปนี  
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท 
      

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้  (5,697,746) 89,985,758 (7,521,131) 92,176,028 
ปรับปรุงดว้ย:      

(กลบัรายการ)ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ  (566,564) 232,226 (566,564) 232,226 
กลบัรายการค่าเผอืมูลค่า      
   สินคา้คงเหลือเคลือนไหวชา้  (12,521,370) - (12,521,370) - 
ค่าเสือมราคา 8 19,700,316 19,410,871 19,092,013 13,848,873 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  326,582 588,635 270,512 533,653 
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายและ      
   ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์  - 18,654 (1,603,871) 18,654 
(กาํไร)ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลียน      
   ทียงัไม่เกิดขึนจริง  (2,879,951) 2,641,274 (2,877,773) 2,644,312 
กลบัรายการภาระผกูพนัผลประโยชน์      
   พนกังาน  (6,088,273) - (5,861,633) - 
ดอกเบียรับ  (305,404) (186,611) (272,396) (344,913) 
ดอกเบียจ่าย  25,500,837 20,539,068 24,949,139 19,147,048 

การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละ      
   หนีสินดาํเนินงาน      

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  233,001,450 58,779,552 234,529,989 63,304,991 
- ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั  - - 1,002,054 (587,455) 
- สินคา้คงเหลือ  82,687,999 (108,874,303) 82,630,265 (111,880,044) 
- สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน  (1,554,840) (1,397,614) (1,361,248) (1,490,734) 
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน  135,579 89,216 123,579 89,216 
- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  (88,136,019) (48,607,890) (85,959,272) (37,244,737) 
- เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั  (643,409) (1,028,674) (6,349,737) (2,672,887) 
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   (5,675,312) 7,525,118 (6,847,276) (1,431,039) 
- หนีสินหมุนเวยีนอืน  (11,322,454) (6,819,268) (10,884,032) (6,835,050) 
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  - 262,210 - 360,189 

เงินสดจากการดาํเนินงาน  225,961,421 33,158,222 219,971,248 29,868,331 
- ดอกเบียรับ  305,404 186,611 272,396 357,262 
- ดอกเบียจ่าย  (31,532,654) 

(394,443) 
(19,507,620) 

- 
(31,206,399) 

(82,127) 
(17,763,260) 

- - ภาษีเงินไดจ่้าย  
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  194,339,728 13,837,213 188,955,118 12,462,333 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

 

21 

15 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 
 
กิจการและบุคคลทีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทงัทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่า
จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัยอ่ย
ลาํดบัถดัไป บริษทัร่วมและบุคคลทีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือ
กิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทงักรรมการและพนกังานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านนั กิจการ
และบุคคลทงัหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัซึงอาจมีขึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
รายการต่อไปนีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 
  งบการเงนิเฉพาะบร◌ิษัท 

  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

   บาท บาท 
    

ก) รายได้ค่าบริการ     
บริษทัยอ่ย   598,000 885,000 

 
ข) ดอกเบียรับ     

บริษทัยอ่ย   2,983 236,192 

 
ค) ค่าใช้จ่ายบริการ 

บริษทัยอ่ย   2,290,431 36,766,213 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั     
   นอกเหนือจากขา้งตน้   2,109,000 1,077,584 

   4,399,431 37,843,797 

     

ง) ดอกเบียจ่าย     
บริษทัยอ่ย   135,222 43,126 

 
นโยบายของกลุ่มบริษทัทีเกียวกบัรายการคา้กบักิจการทีเกียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 
- ค่าเช่าสินทรัพย ์เป็นไปตามสญัญาเช่าทีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาทีคิดกบับุคคลภายนอก 
- การบริการ เป็นไปตามอตัราค่าบริการทีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาทีคิดกบับุคคลภายนอก 
- ดอกเบีย เป็นไปตามสญัญาเงินกู ้โดยระบุอตัราดอกเบียตามหมายเหตุขอ้ 15 ฉ) และ 15 ซ) 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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-  
15 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปนีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
จ) ลูกหนีกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 629,867 1,631,921 
 
ฉ) เงนิให้กู้ยมืระยะสันแก่กจิการทีเกยีวข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 1,500,000 - 
 
เงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถามและไม่มีหลกัประกนั โดยคิดดอกเบีย 
ในอตัราร้อยละ 4.27 ต่อปี  
 

ช) เจ้าหนีกจิการทีเกยีวข้องกนั 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 987,834 6,694,162 
บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั     
  นอกเหนือจากขา้งตน้ 2,109,000 2,752,409 2,109,000 2,752,409 

 2,109,000 2,752,409 3,096,834 9,446,571 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปนีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ซ) เงนิกู้ยมืระยะสันจากกจิการทีเกยีวข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 6,800,000 20,800,000 
 
เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถามและไม่มีหลกัประกนั โดยคิดดอกเบียในอตัราร้อย
ละ 4.50 ต่อปี (30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : ร้อยละ 2.65 - 3.65 ต่อปี) 
 

ฌ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญัของกจิการ 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสนั 5,133,007 3,433,053 5,133,007 3,433,053 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (3,851,329) 132,762 (3,851,329) 132,762 

 1,281,678 3,565,815 1,281,678 3,565,815 
 

นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทเกียวกับรายการค้ากับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั 



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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16 ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขนึ 

 
ก) ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 
ยอดรวมของจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานทีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงันี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 8,643,932 10,408,702 8,643,932 10,408,702 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,060,400 7,216,800 5,060,400 7,216,800 

 13,704,332 17,625,502 13,704,332 17,625,502 
 

ข) ภาระผูกพนัตามสัญญาซือขายถ่านหิน 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาซือขายถ่านหินกบัผูผ้ลิตถ่านหินในต่างประเทศในปริมาณ
คงเหลือ 700,000 เมตริกตนั บวกหรือหกัร้อยละ 10 (30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 850,000 เมตริกตนั บวกหรือหกัร้อยละ 10) 
ราคาของถ่านหินสามารถเปลียนแปลงได้ ทังนีขึนอยู่กับคุณภาพของถ่านหินตามสูตรการคาํนวณทีระบุในสัญญา 
นอกจากนีบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาขายถ่านหินผูป้ระกอบการในประเทศในปริมาณคงเหลือ 210,000 เมตริกตนั  
บวกหรือหกัร้อยละ 10 ดว้ยราคาคงทีตามสญัญา (30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 46,000 เมตริกตนับวกหรือหกัร้อยละ 10) 
 

ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าเรือ 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าเรือขนาด 50,000 - 55,000 เมตริกตนับวกหรือหกัร้อยละ  
10 กบัผูใ้หเ้ช่าเรือในอตัราค่าระวางตามทีกาํหนดในสญัญา ซึงมีจาํนวนคงเหลือ 12 เทียว (30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 3 เทียว) 
 

ง) หนีสินทีอาจจะเกดิขึน 
 
กลุ่มบริษทัคาํประกนัเพือประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดงันี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
  

หนงัสือคาํประกนัทีธนาคาร     



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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   ออกใหใ้นนามกลุ่มบริษทั 3,044,000 3,044,000 3,044,000 3,044,000 
17 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีในงบการเงนิ 

 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทั เมือวนัที 24 มกราคม พ.ศ. 2555 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานสําหรับปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 อตัราหุ้นละ 0.20 บาท สําหรับจาํนวนหุ้นสามญัทงัสิน 153,454,064 หุ้น  
เป็นจาํนวนเงิน 30,690,813 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในวนัที 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555  
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