
 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 
ขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล  
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
 
วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 



 

 

รายงานการสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดสอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด           
เฉพาะบริษัทสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลแบบยอ       
ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการเงินระหวางกาลเหลาน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 
สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอสรุปเก่ียวกับขอมูลทางการเงินระหวางกาลดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอมูลทางการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ
กิจการ” การสอบทานดังกลาวประกอบดวย การใชวิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งสวนใหญเปนผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชี และการวิเคราะห
เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําใหขาพเจาไมสามารถไดความ
เชื่อม่ันวาจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจากการตรวจสอบ ดังน้ันขาพเจาจึงไมแสดงความเห็นตอขอมูลทางการเงินระหวางกาลท่ี
สอบทาน 
 

ขอสรุป 
 

ขาพเจาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อไดวาขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลดังกลาวไมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของขาพเจา 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส 
จํากัด  (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท  ยูนิค  ไมน่ิง  เซอรวิสเซส  จํากัด  (มหาชน)  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ 
ไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวีธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลัง
วันที่ในรายงานน้ัน 
 
 
 
ชาญชัย  ชัยประสิทธิ์ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 

กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 73,655,274 68,007,289 67,419,594 59,092,046

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 5 799,420,642 657,471,216 790,057,340 650,061,432

ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 16 - - 3,375,935 1,631,921

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการ

ท่ีเกี่ยวของกัน 16 - - 1,500,000 -

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 6 1,673,239,545 1,854,152,127 1,690,287,359 1,871,199,941

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 19,254,878 17,870,225 18,704,096 17,375,957

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,565,570,339 2,597,500,857 2,571,344,324 2,599,361,297

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 7 - - 137,706,803 137,706,803

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8 928,839,434 966,699,511 773,521,907 831,607,173

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 2,901,358 3,545,378 2,698,804 3,231,294

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,620,147 1,931,415 1,617,147 1,916,415

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 933,360,939 972,176,304 915,544,661 974,461,685

รวมสินทรัพย 3,498,931,278 3,569,677,161 3,486,888,985 3,573,822,982

กรรมการ     _____________________________________________

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงิน 9 1,534,764,255 1,406,285,760 1,533,764,255 1,406,276,713

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 243,688,841 257,830,082 239,640,064 254,166,487

เจาหนี้กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 16 1,878,828 2,752,409 7,756,254 9,446,571

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 16 - - 7,200,000 20,800,000

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป 10 265,296,000 200,964,000 253,296,000 188,964,000

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 537,583 1,304,169 537,583 1,304,169

ภาษีเงินไดคางจาย 1,000,552 1,240,156 - -

คาใชจายคางจาย 44,131,299 51,902,326 43,614,730 50,761,775

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,424,712 19,867,398 7,024,315 19,357,371

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,098,722,070 1,942,146,300 2,092,833,201 1,951,077,086

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 10 445,872,309 578,520,309 418,486,000 545,134,000

- 112,432 - 112,432

3,216,500 9,207,554 2,939,266 8,675,718

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 449,088,809 587,840,295 421,425,266 553,922,150

รวมหนี้สิน 2,547,810,879 2,529,986,595 2,514,258,467 2,504,999,236

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 13

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ จํานวน 153,454,064 หุน 

   มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.50 บาท 76,727,032 76,727,032 76,727,032 76,727,032

ทุนท่ีออกและชําระแลว

หุนสามัญ จํานวน 153,454,064 หุน 

   มูลคาท่ีไดรับชําระแลวหุนละ 0.50 บาท 76,727,032 76,727,032 76,727,032 76,727,032

สวนเกินมูลคาหุน 241,390,751 241,390,751 241,390,751 241,390,751

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 11,096,402 11,096,402 10,500,000 10,500,000

ยังไมไดจัดสรร 621,906,214 710,476,381 644,012,735 740,205,963

รวมสวนของผูถือหุน 951,120,399 1,039,690,566 972,630,518 1,068,823,746

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,498,931,278 3,569,677,161 3,486,888,985 3,573,822,982

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได

รายไดจากการขาย 1,036,265,643 668,553,180 1,036,265,643 668,553,180
รายไดจากการใหบริการ 7,721,414 7,647,426 - -

รวมรายได 1,043,987,057 676,200,606 1,036,265,643 668,553,180

ตนทุน

ตนทุนขาย 935,841,700 533,155,937 939,251,989 533,158,955
ตนทุนการใหบริการ 2,354,299 5,405,827 - -

รวมตนทุน 938,195,999 538,561,764 939,251,989 533,158,955

กําไรขั้นตน 105,791,058 137,638,842 97,013,654 135,394,225
รายไดอื่น 5,893,896 6,133,644 6,477,937 6,674,190

กําไรกอนคาใชจาย 111,684,954 143,772,486 103,491,591 142,068,415

คาใชจายในการขาย 86,880,059 36,732,743 87,366,678 37,876,946
คาใชจายในการบริหาร 50,961,138 43,851,644 48,676,853 39,858,739

รวมคาใชจาย 137,841,197 80,584,387 136,043,531 77,735,685

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได (26,156,243) 63,188,099 (32,551,940) 64,332,730

ตนทุนทางการเงิน (25,978,744) (20,085,307) (25,429,543) (18,798,437)

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (52,134,987) 43,102,792 (57,981,483) 45,534,293
ภาษีเงินได 11 (46,822) (44,863,739) - (39,505,372)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (52,181,809) (1,760,947) (57,981,483) 6,028,921
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (52,181,809) (1,760,947) (57,981,483) 6,028,921

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 12

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (0.34) (0.01) (0.38) 0.04

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด (0.34) (0.01) (0.38) 0.04

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได

รายไดจากการขาย 1,573,018,308 1,457,944,646 1,573,018,308 1,457,944,646
รายไดจากการใหบริการ 15,431,001 16,325,614 - -

รวมรายได 1,588,449,309 1,474,270,260 1,573,018,308 1,457,944,646

ตนทุน

ตนทุนขาย 1,401,892,677 1,135,605,650 1,406,391,767 1,135,608,668
ตนทุนการใหบริการ 4,683,715 10,598,478 - -

รวมตนทุน 1,406,576,392 1,146,204,128 1,406,391,767 1,135,608,668

กําไรขั้นตน 181,872,917 328,066,132 166,626,541 322,335,978
รายไดอื่น 14,646,945 13,624,341 17,386,233 14,416,360

กําไรกอนคาใชจาย 196,519,862 341,690,473 184,012,774 336,752,338

คาใชจายในการขาย 117,343,185 84,015,864 118,321,770 85,079,543
คาใชจายในการบริหาร 85,529,828 83,961,684 80,814,937 76,016,989

รวมคาใชจาย 202,873,013 167,977,548 199,136,707 161,096,532

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได (6,353,151) 173,712,925 (15,123,933) 175,655,806

ตนทุนทางการเงิน (51,479,581) (40,624,375) (50,378,682) (37,945,485)

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (57,832,732) 133,088,550 (65,502,615) 137,710,321
ภาษีเงินได 11 (46,822) (66,772,401) - (61,350,734)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (57,879,554) 66,316,149 (65,502,615) 76,359,587
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (57,879,554) 66,316,149 (65,502,615) 76,359,587

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 12

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (0.38) 0.43 (0.43) 0.50

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด (0.38) 0.42 (0.43) 0.48

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ทุนที่ออก สวนเกิน จัดสรรแลว -
และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ  ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาตนงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 11,096,402 710,476,381 1,039,690,566
เงินปนผลจาย 14 - - - (30,690,613) (30,690,613)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - (57,879,554) (57,879,554)

ยอดคงเหลือปลายงวดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 76,727,032 241,390,751 11,096,402 621,906,214 951,120,399

ยอดยกมาตนงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 76,039,164 230,461,835 11,096,402 649,953,964 967,551,365
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 13 687,868 - - - 687,868
สวนเกินมูลคาหุน - 10,928,916 - - 10,928,916
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 66,316,149 66,316,149

ยอดคงเหลือปลายงวดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 11,096,402 716,270,113 1,045,484,298

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

กําไรสะสม
ขอมูลทางการเงินรวม
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ทุนที่ออก สวนเกิน จัดสรรแลว -
และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาตนงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 10,500,000 740,205,963 1,068,823,746
จายเงินปนผล 14 - - - (30,690,613) (30,690,613)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - (65,502,615) (65,502,615)

ยอดคงเหลือปลายงวดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 76,727,032 241,390,751 10,500,000 644,012,735 972,630,518

ยอดยกมาตนงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 76,039,164 230,461,835 10,500,000 691,276,009 1,008,277,008
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 13 687,868 - - - 687,868
สวนเกินมูลคาหุน - 10,928,916 - - 10,928,916
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 76,359,587 76,359,587

ยอดคงเหลือปลายงวดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 10,500,000 767,635,596 1,096,253,379

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

กําไรสะสม
 ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 15 (9,670,877) 57,150,079 (20,327,183) 53,332,416

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินจายใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - (1,500,000) (5,710,000)
เงินจายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (19,081,567) (49,484,110) (18,513,676) (49,274,900)
เงินรับจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 6,047,013 4,600,000 28,905,944 -
เงินจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (5,600) (2,767,935) (5,600) (2,458,500)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (13,040,154) (47,652,045) 8,886,668 (57,443,400)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 128,231,861 (538,636,477) 127,240,908 (538,636,477)
เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาว 10 - 500,000,000 - 500,000,000
เงินจายคืนเงินกูยืมระยะยาว 10 (68,316,000) (46,638,000) (62,316,000) (37,398,000)
เงินรับชําระเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - - 20,800,000
เงินจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - (13,600,000) -
เงินรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ - 10,919,529 - 10,919,529
เงินปนผลจาย (30,677,826) - (30,677,826) -
เงินจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (879,019) (8,836,602) (879,019) (1,574,466)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 28,359,016 (83,191,550) 19,768,063 (45,889,414)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 5,647,985 (73,693,516) 8,327,548 (50,000,398)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 68,007,289 108,147,036 59,092,046 79,718,433

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 73,655,274 34,453,520 67,419,594 29,718,035

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 73,655,274 34,453,520 67,419,594 29,718,035
เงินเบิกเกินบัญชี - - - -

73,655,274 34,453,520 67,419,594 29,718,035

รายการท่ีมิใชเงินสดท่ีสําคัญระหวางงวดหกดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดังตอไปนี้

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
บาท บาท บาท บาท

หนี้สินคงคางจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 396,411 3,681,469 396,411 3,681,469

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินระหวางกาลนี้

รายการที่มิใชเงินสด

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชน จํากัด ซ่ึงจัดต้ังและจดทะเบียนในประเทศไทย ตามที่อยู 
ที่ไดจดทะเบียนไวดังตอไปนี้  
 
สํานักงานใหญ : 36/83 อาคารพี.เอส ทาวเวอร ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
10110  
 
สํานักงานสาขา ประกอบดวย 
1) เลขที่ 20 หมูที่ 2 ตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
2) เลขที่ 88/8-9 หมูที่ 5 ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 74120  
3) เลขที่ 108 หมูที่ 2 ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
 
หุนสามัญของบริษัทไดจดทะเบียนในตลาด Market for Alternative Investment (“mai”) เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูลจึง
รวมเรียกบริษัท และบริษัทยอยวาเปน “กลุมบริษัท” 
 
บริษัทใหญลําดับสุดทายของบริษัท คือ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทย 
 
ขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท 
เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 
ขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลที่นําเสนอน้ีไดรับการสอบทาน แตยังไมได
ตรวจสอบ 
 

2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 
ขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลน้ีไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีไทยที่ออกภายใตพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอ
รายงานขอมูลทางการเงิน งบการเงินหลัก (คืองบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสด) ไดจัดทําใหเปนรูปแบบที่สมบูรณตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
สวนหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 34 เร่ืองงบการเงินระหวางกาล 
และไดเพิ่มหมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินตามขอกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ออกภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน (ตอ) 
 
ตัวเลขที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับการแสดงรายการท่ีเปลี่ยนแปลงไปในป
ปจจุบันและเพื่อใหเปนไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 เร่ืองกําหนดรายการยอที่ตองมี
ในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ผลกระทบของการจัดประเภทใหมดังกลาว มีดังนี้ 
 

 ขอมูลทางการเงินรวม 

 ตามที่ไดรายงาน การจัดประเภทใหม ตามที่จัด 
 ไวเดิม เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ประเภทใหม 
 บาท บาท บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน    
   ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554    
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 590,346,363 67,124,853 657,471,216 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 83,580,565 (65,710,340) 17,870,225 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,345,928 (1,414,513) 1,931,415 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 227,355,374 30,474,708 257,830,082 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 50,342,106 (30,474,708) 19,867,398 

 
 ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

 ตามที่ไดรายงาน การจัดประเภทใหม ตามที่จัด 
 ไวเดิม เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ประเภทใหม 
 บาท บาท บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน    
   ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554    
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 586,030,345 64,031,087 650,061,432 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 79,992,531 (62,616,574) 17,375,957 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,330,928 (1,414,513) 1,916,415 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 224,707,885 29,458,602 254,166,487 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 48,815,973 (29,458,602) 19,357,371 

 
ขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําข้ึนจากขอมูลทางการเงินระหวางกาล 
ที่เปนภาษาไทยที่จัดทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีความหมายขัดแยงกันหรือมีความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษาใหใช
ขอมูลทางการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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3 นโยบายการบัญชี 

 
นโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทําขอมูลทางการเงินระหวางกาลเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํา 
งบการเงินสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ยกเวนเร่ืองที่อธิบายดังตอไปนี้ 
 
เร่ิมต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (รวมเรียก“มาตรฐานการบัญชี”) ที่มี 
ผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของกับกลุม
บริษัท มีดังตอไปนี้ 
 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) กําหนดใหกิจการตองรวมตนทุนที่ประมาณในเบื้องตนสําหรับการร้ือ  

การขนยาย และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพยซ่ึงเปนภาระผูกพันของกิจการเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ อีกทั้งกิจการตองคิดคาเส่ือมราคาสําหรับสวนประกอบของท่ีดิน อาคารและอุปกรณแตละสวนแยกตางหากจาก
กันเม่ือสวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนที่มีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับตนทุนทั้งหมดของสินทรัพยนั้น กลุมบริษัทไดแยก
สวนประกอบที่สําคัญของสินทรัพยและเลือกที่จะปรับปรุงผลกระทบโดยวิธีปรับไปขางหนา ซ่ึงมีผลทําใหคาเส่ือมราคา 
ในขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทเพิ่มข้ึน 1,096,371 บาท นอกจากนี้ มาตรฐานที่มีการปรับปรุงใหม
ยังกําหนดใหกิจการตองทบทวนอายุการใหประโยชน มูลคาคงเหลือ และวิธีการคิดคาเส่ือมราคาอยางนอยทุกส้ินรอบปบัญชี  

 
จากการสอบทานอายุการใหประโยชนของสินทรัพย กลุมบริษัทไดเปลี่ยนประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพย 
ในระหวางงวด ดังนี้ 
 
 อายุการใหประโยชน (ป) 

 สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

เรือลําเลียง 15 - 29 5 - 10 
เคร่ืองจักร 1 - 10 5 - 10 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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3 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 
มาตรฐานการบัญชีใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง  
 
มาตรฐานการบัญชีใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง ที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่เกี่ยวของกับกลุมบริษัทแตยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใชมีดังตอไปนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เร่ืองสวนงานดําเนินงาน 
 
ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงดังกลาว 
จะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตอขอมูลทางการเงินที่นําเสนอ  
 
รายจายที่เกิดข้ึนเปนคร้ังคราวในระหวางงวดปบัญชีจะแสดงเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับ 
การแสดงรายจายเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันส้ินปบัญชี 
 

4 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจในการนําเขาและจําหนายถานหินใหกับอุตสาหกรรมภายในประเทศและตางประเทศ อยางไรก็ตามรายไดสวนใหญ
เปนการจําหนายถานหินภายในประเทศ สวนบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการใหบริการขนสงถานหินและบริการอื่น 
ที่เกี่ยวของใหกับบริษัท ซ่ึงถือเปนการใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นจึงไมมีการแสดงขอมูลจําแนกตามสวนงาน 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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5 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 

 
 ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

 ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การคา 746,812,101 593,035,536 741,932,113 588,719,518 
คาใชจายจายลวงหนา 9,516,380 6,797,906 9,262,823 6,274,850 
รายไดคางรับ 6,855,416 18,454,742 6,824,579 18,454,742 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 31,980,100 37,243,835 30,510,091 34,673,156 
ลูกหนี้อืน่ 15,339,060 13,906,554 12,610,149 13,496,523 

 810,503,057 669,438,573 801,139,755 661,618,789 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     
         - ลูกหนี้การคา (2,214,231) (2,689,173) (2,214,231) (2,689,173) 
         - ลูกหนี้อืน่ (8,868,184) (9,278,184) (8,868,184) (8,868,184) 

 799,420,642 657,471,216 790,057,340 650,061,432 

 
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 แยกตามอายุหนี้ไดดังนี้ 
 

 ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

 ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยังไมเกินกําหนดชําระ 385,595,729 313,067,991 383,143,263 312,966,635 
เกินกําหนด      

- นอยกวา 3 เดือน 354,608,991 275,741,755 352,188,759 271,534,382 
- 3 ถึง 6 เดือน 3,600,313 - 3,600,313 - 
- 6 ถึง 12 เดือน  294,932 418,556 294,932 418,555 
- เกินกวา 12 เดือน 2,712,136 3,807,234 2,704,846 3,799,946 

รวม 746,812,101 593,035,536 741,932,113 588,719,518 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,214,231) (2,689,173) (2,214,231) (2,689,173) 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 744,597,870 590,346,363 739,717,882 586,030,345 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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6 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 
ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 บริษัทไดกลับรายการคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือเคลื่อนไหวชา 
เปนจํานวน 12.52 ลานบาท เพื่อใหสะทอนถึงสถานการณและราคาขายของสินคาคงเหลือในปจจุบัน 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 สินคาคงเหลือบางสวนของบริษทัซ่ึงมีมูลคารวม 856 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 1,028 ลานบาท) 
ไดนําไปเปนหลกัทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารแหงหนึ่ง (หมายเหต ุ10) 
 

7 เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีดังตอไปนี ้
 

   อัตรารอยละของหุนท่ีถือ 

  ประเทศ 31 มีนาคม 30 กันยายน 
บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ ที่จดทะเบียน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

     

- บริษัท ยูเอ็มเอส ลอจิสติกส          
แมแนจเมนท จํากดั (เดิม : บริษัท  
ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด) 

บริการโลจิสติกส (เดิม : ผลิตและ
จําหนายถานหินอดักอน) 

ประเทศไทย 100.0 100.0 

- บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ขนสงทางน้ํา ประเทศไทย 100.0 100.0 
- บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ขนสงทางบก ประเทศไทย 100.0 100.0 
- บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต บริการทาเทียบเรือ ประเทศไทย 100.0 100.0 
     เซอรวิสเซส จํากัด     
 
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในบริษทัยอย ณ วันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีดังตอไปนี ้
 
 ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท 
   

ราคาทุน 151,000,000 151,000,000 
หัก  คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย (13,293,197) (13,293,197) 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 137,706,803 137,706,803 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

 
รายการเคลื่อนไหวของที่ดนิ อาคารและอุปกรณระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 มีดังตอไปนี ้
 
  

ขอมูลทางการเงินรวม 
ขอมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษทั 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ  966,699,511 831,607,173 
ซ้ือสินทรัพย 6,693,444 6,125,554 
จําหนายระหวางงวด (3,564,030) (24,672,342) 
คาเส่ือมราคา (40,989,491) (39,538,478) 

ราคาตามบัญชปีลายงวด - สุทธิ  928,839,434 773,521,907 

 
การเพิ่มข้ึนที่สําคัญระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 คือ การซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณของบริษัท 
 
ในระหวางงวดบริษัทไดขายอาคารและอุปกรณบางสวนใหแกบริษัทยอยแหงหนึ่งในราคา 22.86 ลานบาท บริษัทมีกําไรจากการ
จําหนายสินทรัพยดังกลาวจํานวน 1.75 ลานบาท ซ่ึงไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหวางงวด 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ที่ใชคํ้าประกนัวงเงินกูตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
 ที่ดินบางสวนและส่ิงปลูกสรางบนที่ดินบางสวนของบริษัทที่ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาครไดถูกจํานองไว

กับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 10 ซ่ึงมีมูลคาการจํานองรวม 200 ลานบาท  
(30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 200 ลานบาท) 

 
 ที่ดินบางสวนและส่ิงปลูกสรางบนที่ดินบางสวนของบริษัทที่ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวในหมายเหตุ 10 ซ่ึงมีมูลคาการจํานองรวม  
240 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 240 ลานบาท) 

 
 เรือขนลําเลียงของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 12 ลํา ไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคาร และเงินกู ยืมระยะยาวตามที่กลาวในหมายเหตุ 9 และ 10 ตามลําดับ โดยมีมูลคาการจํานองรวม 125 ลานบาท  
(30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 125 ลานบาท) 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ประกอบดวย 
 

 ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

 ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว 
 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเบิกเกินบัญช ี - 9,062 - 15 
ทรัสตรีซีท 1,383,764,255 1,246,276,698 1,383,764,255 1,246,276,698 
เงินกูยืมระยะส้ัน 151,000,000 160,000,000 150,000,000 160,000,000 
รวม 1,534,764,255 1,406,285,760 1,533,764,255 1,406,276,713 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 5 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 5 ลานบาท) คํ้าประกันโดย 
เรือขนลําเลียงของบริษัทยอยแหงหนึ่งตามที่กลาวในหมายเหตุ 8 ทั้งนี้วงเงินเบิกเกินบัญชีและทรัสตรีซีทของกลุมบริษัทที่ยังไมได
เบิกถอนมีจํานวน 73 ลานบาท และ 1,275 ลานบาท ตามลําดับ (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 73 ลานบาท และ 1,413 ลานบาท ตามลําดับ) 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะส้ันในรูปแบบของตั๋วสัญญาใชเงินและต๋ัวแลกเงินที่ไมมีหลักประกันจาก 
สถาบันการเงินในประเทศที่ยังไมไดใชจํานวน 375 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 365 ลานบาท) 
 

ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาขอวงเงินกูยืมระยะส้ันกับสถาบันการเงิน
แหงหนึ่งจํานวน 5 ลานบาท ซ่ึงวงเงินดังกลาวคํ้าประกันโดยบริษัทเต็มจํานวน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 บริษัทยอยดังกลาวยังคง
มีวงเงินคงเหลือที่ยังไมไดใชเปนจํานวน 4 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : ไมมี) 
 

10 เงินกูยืมระยะยาว 
 

เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวย 
 

 ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

 ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว 
 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ      
    - ภายในหนึ่งป 265,296,000 200,964,000 253,296,000 188,964,000 
    - เกินกวาหนึ่งป แตไมเกิน 5 ป 445,872,309 578,520,309 418,486,000 545,134,000 

 711,168,309 779,484,309 671,782,000 734,098,000 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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10 เงินกูยืมระยะยาว (ตอ) 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะยาวระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 มีดังตอไปน้ี 
 
  

ขอมูลทางการเงินรวม 
ขอมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษทั 
 บาท บาท 
   

ยอดตนงวด 779,484,309 734,098,000 
ชําระคืนระหวางงวด (68,316,000) (62,316,000) 

ยอดปลายงวด 711,168,309 671,782,000 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 เงินกูยืมระยะยาว ถูกคํ้าประกันโดยเรือขนลําเลียงของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ที่ดินและส่ิงปลูกสราง 
บนที่ดินบางสวนของบริษัท ตามที่กลาวในหมายเหตุ 8 และสินคาคงเหลือบางสวนของบริษัท ตามที่กลาวในหมายเหตุ 6 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 กลุมบริษัทและบริษัทไมมีวงเงินกูยืมระยะยาวที่ยังไมไดเบิกถอน 
 

11 ภาษีเงินได 
 
ภาษีเงินไดซ่ึงแสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทระหวางกาล คํานวณจากกําไรสุทธิ
ทางภาษีของกิจการซ่ึงไมไดรับการสงเสริมการลงทุนและในอัตราภาษีที่ใชบังคับอยูในประเทศไทย กิจการที่ไมไดรับการสงเสริม
การลงทุน ไดแก การจําหนายถานหิน และการขนสงทางบก  
 

12 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 
 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐานสวนที่เปนของบริษัทใหญคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวน
หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายในระหวางงวด  
 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักที่ออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทอาจตองออกเพื่อแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งส้ินใหเปนหุนสามัญ 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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13 ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

 
ทุนเรือนหุน 
 
ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 จํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึนจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิจากเดิม 152,078,328 หุน เปน 153,454,064 หุน และบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิดังกลาว 
ในระหวางงวดทําใหทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวเพิ่มข้ึนจากเดิม 76,039,164 บาท เปน 76,727,032 บาท 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
 
รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังตอไปนี้ 
 

 ขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 สิทธิ หุน สิทธิ หุน 
     

ยอดตนงวด  - - 57,519,035 57,921,672 
หัก  ใชสิทธิระหวางงวด - - (1,366,212) (1,375,736) 
หัก  ส้ินสุดการใชสิทธิ - - (56,152,823) (56,545,936) 
ยอดปลายงวด - - - - 
 
อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 สิทธิ ตอหุนสามัญ 1.007 หุน 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัททั้งหมดส้ินสุดการใชสิทธิในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 

14 เงินปนผล 

ในการประชุมผูถือหุนประจําปของบริษัท เม่ือวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท สําหรับหุนสามัญจํานวน 153,454,064 หุน  
เปนจํ านวนเ งินทั้ ง ส้ิน  30,690,613 บาท  โดยจ าย เ งินปนผลใหผู ถื อ หุนในวันที่  2 0  กุมภาพันธ  พ .ศ .  2 5 5 5 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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15 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 

การกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม ใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน มีดังตอไปนี้  
 

  ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 
  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท 
      

กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษเีงินได  (57,832,732) 133,088,550 (65,502,615) 137,710,321 
ปรับปรุงดวย:      
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (884,942) (640,259) (474,942) (543,054) 
คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือเคลื่อนไหวชา  (12,521,370) - (12,521,370) - 
คาเส่ือมราคา 8 40,989,491 38,630,097 39,538,478 27,925,746 
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  649,620 895,296 538,089 765,865 
การตัดจําหนาย ที่ดิน อาคาร      
   และอุปกรณ  - 39,615 - 36,538 
กําไรจากการจําหนาย ที่ดนิ 
   อาคาร และอุปกรณ 

 
(2,482,983) (219,561) (4,233,602) - 

(กําไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน      
   ที่ยังไมเกิดข้ึนจริง  (3,008,559) 2,869,679 (3,005,212) 2,870,991 
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงาน 

 
(6,344,400) - (6,057,651) - 

รายไดดอกเบี้ยรับ  (317,478) (235,378) (305,444) (646,129) 
คาใชจายดอกเบี้ยจาย  51,479,581 40,624,375 50,378,681 37,945,485 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยและ      
   หนี้สินดาํเนินงาน      

- ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อืน่  (139,891,166) 125,423,640 (138,347,649) 126,466,357 
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  - - (1,747,755) (646,640) 
- สินคาคงเหลือ  193,433,952 (140,623,944) 193,433,952 (145,820,276) 
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   (1,042,456) (4,478,331) (1,144,143) (5,010,872) 
- สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  311,268 120,810 299,269 122,310 
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อืน่  282,417 (69,236,794) (102,372) (52,550,449) 
- เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  (873,581) 265,953 (1,690,316) (11,011,495) 
- คาใชจายคางจาย   (9,140,587) (320,977) (8,300,889) (2,651,889) 
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (12,448,285) (6,369,381) (12,338,657) (6,094,490) 
- ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน  353,346 758,571 321,199 772,931 

เงินสดจากการดําเนินงาน  40,711,136 120,591,961 28,737,051 109,641,250 
- ดอกเบี้ยรับ  317,478 235,378 305,444 663,490 
- ดอกเบี้ยจาย  (50,110,022) (39,044,399) (49,224,837) (36,377,380) 
- ภาษีเงินไดจาย  (589,469) (24,632,861) (144,841) (20,594,944) 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดาํเนนิงาน  (9,670,877) 57,150,079 (20,327,183) 53,332,416 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางออมไมวา
จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท บริษัทยอยและบริษัทยอย
ลําดับถัดไป บริษัทรวมและบุคคลท่ีเปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือ
กิจการ ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการ
และบุคคลทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซ่ึงอาจมีข้ึนไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ
มากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
  ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

   บาท บาท 
     

ก) รายไดคาบริการ     
บริษัทยอย   429,190 810,000 

     
ข) ดอกเบี้ยรับ     

บริษัทยอย   15,969 252,449 

     
ค) คาใชจายบริการ     

บริษัทยอย   7,160,505 20,569,261 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอื่น   2,582,564 1,145,789 

   9,743,069 21,715,050 

     
ง) ดอกเบี้ยจาย     

บริษัทยอย   80,328 133,296 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 
  ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

   บาท บาท 

ก) รายไดคาบริการ     
บริษัทยอย   1,027,190 1,695,000 

     
ข) ดอกเบี้ยรับ     

บริษัทยอย   18,952 488,641 

     
ค) คาใชจายบริการ     

บริษัทยอย   9,450,936 57,335,474 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอื่น   4,691,564 2,223,373 

   14,142,500 59,558,847 

ง) ดอกเบี้ยจาย     
บริษัทยอย   215,551 176,422 

 
จ) ลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 

บริษัทยอย - - 3,375,935 1,631,921 
 
ฉ) เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

 ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทยอย - - 1,500,000 - 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 
รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
เง ินใหกู ย ืมระยะสั ้นแก ก ิจการที ่เกี ่ยวข องก ันมีกําหนดชําระคืนเ มื ่อทวงถามและไมม ีหล ักประกัน  โดยคิดดอกเบี ้ย 
ในอัตรารอยละ 4.27 ตอป  

 
ช) เจาหนี้กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทยอย - - 5,877,426 6,694,162 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันอื่น 1,878,828 2,752,409 1,878,828 2,752,409 
 1,878,828 2,752,409 7,756,254 9,446,571 

 
ซ) เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 
 ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทยอย - - 7,200,000 20,800,000 
 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ  
4.00-4.50 ตอป (30 กันยายน พ.ศ. 2554: รอยละ 2.65 - 3.65 ตอป) 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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16 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ฌ) คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกิจการ 

 
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม มีดังตอไปนี้ 
 
 ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชนระยะส้ัน 10,188,014 6,846,807 10,188,014 6,846,807 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน (3,790,656) 281,248 (3,790,656) 281,248 
 6,397,358 7,128,055 6,397,358 7,128,055 
 
นโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทเกี่ยวกับรายการคากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  
31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ไมมีการเปล่ียนแปลงอยางเปนสาระสําคัญ 
 

17 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

ก) ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน 
 
ยอดรวมของจํานวนเงินข้ันตํ่าทีต่องจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนนิงานทีไ่มสามารถยกเลิกได มีดังนี ้
 

 ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ป 10,596,458 10,408,702 10,596,458 10,408,702 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 7,083,230 7,216,800 7,083,230 7,216,800 
 17,679,688 17,625,502 17,679,688 17,625,502 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลอยางยอ (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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18 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน (ตอ) 

 
ข) ภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือขายถานหิน 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือขายถานหินกับผูผลิตถานหินในตางประเทศในปริมาณ
คงเหลือ 750,000 เมตริกตัน บวกหรือหักรอยละ 10  (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 850,000 เมตริกตัน บวกหรือหักรอยละ 10) 
ราคาของถานหินสามารถเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับคุณภาพของถานหินตามสูตรการคํานวณที่ระบุในสัญญา 
นอกจากนี้บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาขายถานหินผูประกอบการในประเทศในปริมาณคงเหลือ 263,965 เมตริกตัน  
บวกหรือหักรอยละ 10 ดวยราคาคงที่ตามสัญญา (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 46,000 เมตริกตันบวกหรือหักรอยละ 10) 
 

ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาเรือ 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาเรือขนาด 50,000-55,000 เมตริกตันบวกหรือหักรอยละ  
10 กับผูใหเชาเรือในอัตราคาระวางตามที่กําหนดในสัญญา ซ่ึงมีจํานวนคงเหลือ 8 เที่ยว (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : 3 เที่ยว) 
 

19 หนังสือค้ําประกัน 
 

กลุมบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันเพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดังนี้ 
 

 ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
  

หนังสือคํ้าประกันที่ธนาคารออกให     
   ในนามกลุมบริษัท 3,044,000 3,044,000 3,044,000 3,044,000 
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