
 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  

 

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาล  

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 งบแสดง 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะบริษทัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ

กิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์

เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ 

ไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

ท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 

ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบ 
 

ขา้พเจา้ไดเ้คยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 

จาํกดั (มหาชน)และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ยนูิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและเสนอรายงานไว ้

อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวนัที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ที่แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลงัจากวนัท่ีใน

รายงานนั้น 

 

 

 

ชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 

10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 30 กนัยายน 30 มิถุนายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 63,308,779 68,007,289 59,794,733 59,092,046

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5 859,353,588 657,471,216 846,471,298 650,061,432

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 - - 715,273 1,631,921

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 - - 1,500,000 -

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6 1,321,124,894 1,854,152,127 1,338,172,709 1,871,199,941

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 16,096,573 17,870,225 15,387,991 17,375,957

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,259,883,834 2,597,500,857 2,262,042,004 2,599,361,297

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 919,620,809 966,699,511 765,120,516 831,607,173

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 2,612,512 3,545,378 2,465,419 3,231,294

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,258,993 1,931,415 1,253,593 1,916,415

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 923,492,314 972,176,304 906,546,331 974,461,685

รวมสินทรัพย์ 3,183,376,148 3,569,677,161 3,168,588,335 3,573,822,982

กรรมการ     _____________________________________________

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 30 กนัยายน 30 มิถุนายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 9 1,486,044,790 1,406,285,760 1,486,044,790 1,406,276,713

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 170,447,430 257,830,082 168,226,267 254,166,487

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 2,047,150 2,752,409 5,015,901 9,446,571

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 - - 7,200,000 20,800,000

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

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

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 242,855 1,304,169 242,855 1,304,169

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 985,425 1,240,156 - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 46,355,205 51,902,326 45,073,449 50,761,775

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 6,425,630 19,867,398 6,175,738 19,357,371

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,977,844,485 1,942,146,300 1,971,275,000 1,951,077,086

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 10 334,548,309 578,520,309 310,162,000 545,134,000

- 112,432 - 112,432

3,556,084 9,207,554 3,246,702 8,675,718

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 338,104,393 587,840,295 313,408,702 553,922,150

รวมหนีสิ้น 2,315,948,878 2,529,986,595 2,284,683,702 2,504,999,236

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถุนายน 30 กนัยายน 30 มิถุนายน 30 กนัยายน

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

บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั จาํนวน 153,454,064 หุน้ 

   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 76,727,032 76,727,032 76,727,032 76,727,032

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 153,454,064 หุน้ 

   มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 76,727,032 76,727,032 76,727,032 76,727,032

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 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 538,213,085 710,476,381 555,286,850 740,205,963

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 867,427,270 1,039,690,566 883,904,633 1,068,823,746

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,183,376,148 3,569,677,161 3,168,588,335 3,573,822,982

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

4



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

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

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,005,463,152 900,931,929 1,005,463,152 900,931,929
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,440,637 9,262,416 - -

รวมรายได้ 1,012,903,789 910,194,345 1,005,463,152 900,931,929

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 933,028,140 781,760,634 935,875,039 784,573,205
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,992,097 9,522,638 - -

รวมต้นทุน 935,020,237 791,283,272 935,875,039 784,573,205

กาํไรข้ันต้น 77,883,552 118,911,073 69,588,113 116,358,724
รายไดอ่ื้น 9,157,762 10,989,402 9,592,822 9,643,961

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 87,041,314 129,900,475 79,180,935 126,002,685

ค่าใชจ่้ายในการขาย 93,831,844 55,302,114 94,318,463 58,208,263
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 46,651,782 40,873,735 43,858,118 52,267,806

รวมค่าใช้จ่าย 140,483,626 96,175,849 138,176,581 110,476,069

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (53,442,312) 33,724,626 (58,995,646) 15,526,616
ตน้ทุนทางการเงิน (30,235,829) (19,842,315) (29,730,240) (18,505,587)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (83,678,141) 13,882,311 (88,725,886) (2,978,971)
ภาษีเงินได้ 11 (14,989) (3,920,636) - (3,399,067)

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด (83,693,130) 9,961,675 (88,725,886) (6,378,038)
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (83,693,130) 9,961,675 (88,725,886) (6,378,038)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.55) 0.06 (0.58)                (0.04)

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (0.55) 0.06 (0.58) (0.04)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

5



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

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

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,578,481,460 2,358,876,575 2,578,481,460 2,358,876,575
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 22,871,638 25,588,030 - -

รวมรายได้ 2,601,353,098 2,384,464,605 2,578,481,460 2,358,876,575

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 2,322,399,447 1,917,366,284 2,329,745,436 1,920,181,873
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6,675,812 20,121,116 - -

รวมต้นทุน 2,329,075,259 1,937,487,400 2,329,745,436 1,920,181,873

กาํไรข้ันต้น 272,277,839 446,977,205 248,736,024 438,694,702
รายไดอ่ื้น 23,804,707 24,613,743 26,979,055 24,060,321

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 296,082,546 471,590,948 275,715,079 462,755,023

ค่าใชจ่้ายในการขาย 211,175,028 139,317,978 212,640,233 143,287,806
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 144,702,981 124,835,419 137,194,425 128,284,795

รวมค่าใช้จ่าย 355,878,009 264,153,397 349,834,658 271,572,601

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (59,795,463) 207,437,551 (74,119,579) 191,182,422
ตน้ทุนทางการเงิน (81,715,409) (60,466,690) (80,108,921) (56,451,072)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (141,510,872) 146,970,861 (154,228,500) 134,731,350
ภาษีเงินได้ 11 (61,811) (70,693,037) - (64,749,801)

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด (141,572,683) 76,277,824 (154,228,500) 69,981,549
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (141,572,683) 76,277,824 (154,228,500) 69,981,549

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.92) 0.50 (1.01) 0.46

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (0.92) 0.49 (1.01) 0.45

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ที่จัดสรรแล้ว -
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวดวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 11,096,402 710,476,381 1,039,690,566
เงินปันผลจ่าย 13 - - - (30,690,613) (30,690,613)
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (141,572,683) (141,572,683)

ยอดคงเหลอืปลายงวดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 76,727,032 241,390,751 11,096,402 538,213,085 867,427,270

ยอดยกมาต้นงวดวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 76,039,164 230,461,835 11,096,402 649,953,964 967,551,365
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 12 687,868 - - - 687,868
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ - 10,928,916 - - 10,928,916
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 76,277,824 76,277,824

ยอดคงเหลอืปลายงวดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 11,096,402 726,231,788 1,055,445,973

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม
ข้อมูลทางการเงนิรวม

7



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ที่จัดสรรแล้ว -
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวดวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 10,500,000 740,205,963 1,068,823,746
เงินปันผลจ่าย 13 - - - (30,690,613) (30,690,613)
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (154,228,500) (154,228,500)

ยอดคงเหลอืปลายงวดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 76,727,032 241,390,751 10,500,000 555,286,850 883,904,633

ยอดยกมาต้นงวดวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 76,039,164 230,461,835 10,500,000 691,276,009 1,008,277,008
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 12 687,868 - - - 687,868
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ - 10,928,916 - - 10,928,916
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 69,981,549 69,981,549

ยอดคงเหลอืปลายงวดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 10,500,000 761,257,558 1,089,875,341

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

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

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 14 144,874,424 67,601,680 132,765,318 55,826,177

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินจ่ายใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (1,500,000) (14,210,000)

เงินจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (24,442,156) (66,304,988) (23,699,831) (65,899,048)

6,047,013 10,049,533 28,905,944 3,149,533

เงินจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (40,594) (2,791,736) (40,594) (2,482,300)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (18,435,737) (59,047,191) 3,665,519 (79,441,815)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 80,363,333 (360,583,411) 80,372,380 (360,565,623)

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 20,800,000

เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (13,600,000) -

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - 500,000,000 - 500,000,000

เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 10 (179,640,000) (214,957,000) (170,640,000) (201,097,000)

เงินจ่ายคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,173,747) (19,085,506) (1,173,747) (2,380,500)

เงินรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 10,919,529 - 10,919,529

เงินปันผลจ่าย (30,686,783) - (30,686,783) -

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (131,137,197) (83,706,388) (135,728,150) (32,323,594)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (4,698,510) (75,151,899) 702,687 (55,939,232)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 68,007,289 108,164,824 59,092,046 79,718,433

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 63,308,779 33,012,925 59,794,733 23,779,201

รายการที่มิใช่เงนิสด

รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีสาํคญัระหวา่งงวดเกา้ดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงัต่อไปน้ี

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

บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินคงคา้งจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,604,865 11,786,634 3,604,865 11,786,634

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทข้อมูลทางการเงนิรวม

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

เงินรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
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-140,310,872 146,970,861 -153,028,500 134,731,350

-871,114 -2,391,083 -461,114 -2,293,877

-12,521,370 - -12,521,370 -

59,750,619 59,183,532 57,140,946 43,265,281

- 54,737 - 42,381

- - - 14,852,762

-2,482,983 -3,835,842 -4,233,602 -1,500,643

-1,038,383 5,521,177 -1,045,864 5,515,083

-559,340 -461,508 -545,558 -1,155,715

65,535,693 60,466,690 63,929,204 56,451,072

-199,837,941 -12,837,228 -194,775,435 -10,123,803

- - 924,129 -6,779,292

544,348,603 -148,003,398 544,348,603 -154,191,044

2,541,247 -13,425,582 2,424,481 -14,084,230

672,422 -780,579 662,823 -736,579

-79,091,892 93,710,877 -77,649,460 114,600,587

-705,259 538,166 -4,430,670 -11,722,587

571,671 9,683,769 632,523 7,832,934

-13,543,070 -92,493 -13,282,936 -2,151,829

-5,651,470 1,259,171 -5,429,016 1,185,674

216,806,561 195,561,267 202,659,184 173,737,525

559,340 461,508 545,558 1,192,070

-71,654,484 -59,297,985 -70,250,053 -55,279,227

-836,993 -69,123,110 -189,371 -63,824,191

144,874,424 67,601,680 132,765,318 55,826,177



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชน จาํกดั ซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย ตามท่ีอยู ่

ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัต่อไปน้ี  

 

สาํนกังานใหญ่ : 36/83 อาคารพี.เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

10110  

 

สาํนกังานสาขา ประกอบดว้ย 

1) เลขท่ี 20 หมู่ท่ี 2 ตาํบลชยัมงคล อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000  

2) เลขท่ี 88/8-9 หมู่ท่ี 5 ตาํบลสวนส้ม อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 74120  

3) เลขท่ี 108 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260  

 

หุน้สามญัของบริษทัไดจ้ดทะเบียนในตลาด Market for Alternative Investment (“mai”) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึง

รวมเรียกบริษทั และบริษทัยอ่ยวา่เป็น “กลุ่มบริษทั” 

 

บริษทัใหญ่ลาํดบัสุดทา้ยของบริษทั คือ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทย 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษัท 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลที่นาํเสนอน้ีไดรั้บการสอบทานแต่ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ 

 

2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน

ประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีไทยที่ออกภายใตพ้ระราชบญัญติั

วชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอ

รายงานขอ้มลูทางการเงิน งบการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

และงบกระแสเงินสด) ได้จัดทาํให้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินเป็นแบบยอ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล 

และไดเ้พ่ิมหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กับงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 
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2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน (ต่อ) 

 

ตวัเลขที่นาํมาแสดงเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพือ่ให้เปรียบเทียบไดก้บัการแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลงไปใน 

ปีปัจจุบนัและเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2554 เร่ืองกาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมี

ในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ผลกระทบของการจดัประเภทใหม่ดงักล่าว มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตามท่ีได้รายงาน การจัดประเภทใหม่ ตามท่ีจัด 

 ไว้เดมิ เพิ่มขึน้(ลดลง) ประเภทใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

งบแสดงฐานะการเงนิ    

   ณ วันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554    

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 590,346,363 67,124,853 657,471,216 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 83,580,565 (65,710,340) 17,870,225 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,345,928 (1,414,513) 1,931,415 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 227,355,374 30,474,708 257,830,082 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 50,342,106 (30,474,708) 19,867,398 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ตามท่ีได้รายงาน การจัดประเภทใหม่ ตามท่ีจัด 

 ไว้เดมิ เพิ่มขึน้(ลดลง) ประเภทใหม่ 

 บาท บาท บาท 
    

งบแสดงฐานะการเงนิ    

   ณ วันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554    

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 586,030,345 64,031,087 650,061,432 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 79,992,531 (62,616,574) 17,375,957 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,330,928 (1,414,513) 1,916,415 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 224,707,885 29,458,602 254,166,487 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 48,815,973 (29,458,602) 19,357,371 

 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลที่เป็นภาษาไทยที่จัดทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีความหมายขัดแยง้กันหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่าง 

สองภาษาใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบญัชีที่ใช้ในการจดัทาํ 

งบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายดงัต่อไปน้ี 

 

เร่ิมตั้ งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชีที่มีการปรับปรุง (รวมเรียก“มาตรฐานการบญัชี”) ท่ีมี 

ผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับ 

กลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 

• มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) กําหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนที่ประมาณในเบ้ืองต้นสําหรับการร้ือ  

การขนยา้ย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ อีกทั้งกิจการตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนประกอบของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน 

เมือ่ส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้ นมีต้นทุนที่มีนัยสําคัญเมือ่เทียบกับต้นทุนทั้ งหมดของสินทรัพย์น้ัน กลุ่มบริษัทได้แยก

ส่วนประกอบที่สําคญัของสินทรัพยแ์ละเลือกที่จะปรับปรุงผลกระทบโดยวิธีปรับไปขา้งหน้า ซ่ึงมีผลทาํให้ค่าเส่ือมราคา 

ในขอ้มลูทางการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะบริษทัเพ่ิมข้ึน 1,656,259 บาท นอกจากน้ี มาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงใหม่

ยงักาํหนดใหกิ้จการตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์ มลูค่าคงเหลือ และวธีิการคิดค่าเส่ือมราคาอยา่งนอ้ยทุกส้ินรอบปีบญัชี  

 

จากการสอบทานอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัไดเ้ปลี่ยนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์

ในระหวา่งงวด ดงัน้ี 

 

 อายุการให้ประโยชน์ (ปี) 

 สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
   

เรือลาํเลียง 15 - 29 5 - 10 

เคร่ืองจกัร 1 -10 5 - 10 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จํากดั (มหาชน)  
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง  

 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือ

หลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทแต่ยงัไม่ได้นํามาถือปฏิบัติก่อนวนัที่มีผลบังคับใช้มีดังต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

     เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ืองส่วนงานดาํเนินงาน 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีใหม่และมาตรฐานการบญัชีที่มีการปรับปรุงดงักล่าว 

จะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสาํคัญต่อขอ้มลูทางการเงินที่นาํเสนอ ยกเวน้ดังต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการบญัชีฉบบัที่ 8 กาํหนดให้กิจการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงานภายใน

เพือ่ให้ผูบ้ริหารใช้ กลุ่มบริษัทจะเร่ิมนํามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบติัตั้ งแต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

ผูบ้ริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียด แต่จาํนวนของส่วนงานที่รายงานตลอดจนวิธีการรายงาน 

ส่วนงานจะเปลี ่ยนแปลงไปเพือ่ให้สอดคล้องกับวิ ธีการนํา เสนอรายงานภายในต่อผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุด 

ดา้นการดาํเนินงาน 

 

รายจ่ายที่เกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 

การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินปีบญัชี 

 

4 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจในการนาํเขา้และจาํหน่ายถ่านหินใหก้บัอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามรายไดส่้วนใหญ่

เป็นการจาํหน่ายถ่านหินภายในประเทศ ส่วนบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการให้บริการขนส่งถ่านหินและบริการอื่น 

ท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บับริษทั ซ่ึงถือเป็นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้นจึงไม่มีการแสดงขอ้มลูจาํแนกตามส่วนงาน 
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5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 30 กนัยายน 30 มิถุนายน 30 กนัยายน 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 801,259,787 593,035,536 793,808,647 588,719,518 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 10,840,547 6,797,906 9,589,448 6,274,850 

รายไดค้า้งรับ 6,645,526 18,454,742 6,621,582 18,454,742 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 34,010,402 37,243,835 29,854,363 34,673,156 

ลูกหน้ีอ่ืน 17,693,569 13,906,554 17,693,501 13,496,523 

 870,449,831 669,438,573 857,567,541 661,618,789 

หกั    ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ    

         - ลูกหน้ีการคา้ (2,228,059) (2,689,173) (2,228,059) (2,689,173) 

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

 859,353,588 657,471,216 846,471,298 650,061,432 

 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 แยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 30 กนัยายน 30 มิถุนายน 30 กนัยายน 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไม่เกินกาํหนดชาํระ 395,807,108 313,067,991 393,035,067 312,966,635 

เกินกาํหนด      

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 402,561,314 275,741,755 397,890,705 271,534,382 

- 3 ถึง 6 เดือน 7,137 - 5,937 - 

- 6 ถึง 12 เดือน  282,093 418,556 282,092 418,555 

- เกินกวา่ 12 เดือน 2,602,135 3,807,234 2,594,846 3,799,946 

รวม 801,259,787 593,035,536 793,808,647 588,719,518 

หกั (2,228,059)   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,689,173) (2,228,059) (2,689,173) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 799,031,728 590,346,363 791,580,588 586,030,345 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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6 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 

 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บของสินคา้

คงเหลือเป็นจาํนวน 1.20 ลา้นบาท และไดก้ลบัรายการค่าเผือ่มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 11.32  

ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ือใหส้ะทอ้นถึงสถานการณ์และราคาขายของสินคา้คงเหลือในปัจจุบนั 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 สินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัซ่ึงมีมลูค่ารวม 613 ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 1,028 ลา้นบาท) 

ไดน้าํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึง (หมายเหตุ 10) 

 

7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 มีดงัต่อไปน้ี 

 

   อตัราร้อยละของหุ้นท่ีถือ 

  ประเทศ 30 มถิุนายน 30 กนัยายน 

บริษทัย่อย ลกัษณะธุรกิจ ท่ีจดทะเบียน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

- บริษทั ยเูอม็เอส ลอจิสติกส์          

แมแนจเมนท ์จาํกดั (เดิม : บริษทั  

ยเูอม็เอส โคลบริคเครท จาํกดั) 

บริการโลจิสติกส์ (เดิม : ผลิตและ

จาํหน่ายถ่านหินอดักอ้น) 

ประเทศไทย 100.0 100.0 

- บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั ขนส่งทางนํ้า 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 วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 30 มถิุนายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 
   

ราคาทุน 151,000,000 151,000,000 

หกั (13,293,197)   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (13,293,197) 

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



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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8 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 มีดงัต่อไปน้ี 

 

  

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  966,699,511 831,607,173 

ซ้ือสินทรัพย ์ 15,262,487 14,520,162 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - สุทธิ (3,564,030) (24,672,342) 

ค่าเส่ือมราคา (58,777,159) (56,334,477) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  919,620,809 765,120,516 

 

การเพ่ิมข้ึนท่ีสาํคญัระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 คือ การซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทั 

 

ในระหว่างงวดบริษทัได้ขายอาคารและอุปกรณ์บางส่วนให้แก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในราคา 22.86 ลา้นบาท บริษทัมีกาํไรจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยด์งักล่าวจาํนวน 1.75 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในระหวา่งงวด 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ท่ีใชค้ ํ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

• ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลกูสร้างบนท่ีดินบางส่วนของบริษทัท่ีตาํบลสวนส้ม อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาครไดถู้กจาํนองไว้

กับธนาคารแห่งหน่ึงเพือ่ค ํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามทีก่ล่าวในหมายเหตุ 10 ซ่ึงมีมูลค่าการจาํนองรวม 200 ลา้นบาท  

(30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 200 ลา้นบาท) 

 

• ที่ดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนที่ดินบางส่วนของบริษทัที่ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ได้ถูกจาํนองไวก้ับธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อคํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวในหมายเหตุ 10 ซ่ึงมีมูลค่าการจาํนองรวม  

240 ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 240 ลา้นบาท) 

 

• เรือขนลาํเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวน 12 ลาํ ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวในหมายเหตุ 9 และ 10 ตามลําดับ โดยมีมูลค่าการจํานองรวม 125 ล้านบาท  

(30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 125 ลา้นบาท) 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 30 กนัยายน 30 มิถุนายน 30 กนัยายน  

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี - 9,062 - 15 

ทรัสตรี์ซีท 1,346,044,790 1,246,276,698 1,346,044,790 1,246,276,698 

เงินกูย้มืระยะส้ัน 140,000,000 160,000,000 140,000,000  160,000,000 

รวม 1,486,044,790 1,406,285,760 1,486,044,790 1,406,276,713 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 วงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 5 ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 5 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยเรือขน

ลาํเลียงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 8 ทั้งน้ีวงเงินเบิกเกินบญัชีและทรัสตรี์ซีทของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน

มีจาํนวน 53 ลา้นบาท และ 896 ลา้นบาท ตามลาํดบั (30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 73 ลา้นบาท และ 1,413 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะส้ันในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงินและตัว๋แลกเงินท่ีไม่มีหลกัประกนัจาก 

สถาบนัการเงินในประเทศท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 365 ลา้นบาท (30 กนัยายน พ.ศ. 2554 : 365 ลา้นบาท) 

 

10 เงินกู้ยืมระยะยาว 

 

เงินกูย้มืระยะยาวประกอบดว้ย 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 มิถุนายน 30 กนัยายน 30 มิถุนายน 30 กนัยายน  

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ      

    - ภายในหน่ึงปี 265,296,000 200,964,000 253,296,000 188,964,000 

    - เกินกวา่หน่ึงปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 334,548,309 578,520,309 310,162,000 545,134,000 

 599,844,309 779,484,309 563,458,000 734,098,000 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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10 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 มีดงัต่อไปน้ี 
 

  

ข้อมูลทางการเงนิรวม 

ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะบริษัท 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้งวด 779,484,309 734,098,000 

ชาํระคืนระหวา่งงวด (179,640,000) (170,640,000) 

ยอดปลายงวด 599,844,309 563,458,000 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เงินกู้ยมืระยะยาวถูกคํ้ าประกนัโดยเรือขนลาํเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

บนท่ีดินบางส่วนของบริษทัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 8 และสินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 6 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูด้งักล่าว ผูบ้ริหารอยู่ในระหว่างการเจรจา

กบัธนาคาร ซ่ึงคาดวา่ผลการเจรจาจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั 

 

11 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษีเงินไดซ่ึ้งแสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทัระหว่างกาล คาํนวณจากกาํไรสุทธิ

ทางภาษีของกิจการซ่ึงไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและในอตัราภาษีท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในประเทศไทย กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุน ไดแ้ก่ การจาํหน่ายถ่านหิน การขนส่งทางบกและการบริการโลจิสติกส์ 

 

12 ทุนเรือนหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

 

ทุนเรือนหุ้น 

 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 จาํนวนหุ้นสามญัที่ออกและเรียกชาํระแลว้เพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิจากเดิม 152,078,328 หุน้ เป็น 153,454,064 หุ้น และบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ในระหวา่งงวดทาํใหทุ้นท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้เพ่ิมข้ึนจากเดิม 76,039,164 บาท เป็น 76,727,032 บาท 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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12 ทุนเรือนหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (ต่อ) 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

 

รายการเคล่ือนไหวของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 สิทธิ หุ้น สิทธิ หุ้น 
     

ยอดตน้งวด  - - 57,519,035 57,921,672 

หกั -   ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด - (1,366,212) (1,375,736) 

หกั -   ส้ินสุดการใชสิ้ทธิ - (56,152,823) (56,545,936) 

ยอดปลายงวด - - - - 

 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 สิทธิ ต่อหุน้สามญั 1.007 หุน้ 

 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัทั้งหมดส้ินสุดการใชสิ้ทธิในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

 

13 เงินปันผล 

 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษัท เมือ่วนัที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สําหรับหุ้นสามัญจาํนวน 153,454,064 หุ้น  

เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 30,690,613 บาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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14 กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

 

การกระทบยอดกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน มีดงัต่อไปน้ี  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้ (141,510,872) 146,970,861 (154,228,500) 134,731,350 

ปรับปรุงดว้ย:     

การกลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (871,114) (2,391,083) (461,114) (2,293,877) 

การกลบัรายการค่าเผือ่มลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ     

   ในสินคา้คงเหลือ (11,321,370) - (11,321,370) - 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 59,750,619 59,183,532 57,140,946 43,265,281 

ค่าตดัจาํหน่าย ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - 54,737 - 42,381 

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ     

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 14,852,762 

กาํไรจากการจาํหน่าย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,482,983) (3,835,842) (4,233,602) (1,500,643) 

(กาํไร)ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน     

   ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,038,383) 5,518,847 (1,045,864) 5,515,083 

รายไดด้อกเบ้ียรับ (559,340) (461,508) (545,558) (1,155,715) 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 65,535,693 60,466,690 63,929,204 56,451,072 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละ     

   หน้ีสินดาํเนินงาน     

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (199,837,940) (12,834,898) (194,775,434) (10,121,473) 

- ลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 924,129 (6,781,622) 

- สินคา้คงเหลือ 544,348,602 (148,003,398) 544,348,602 (154,191,044) 

- สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  2,541,247 (13,425,582) 2,424,481 (14,084,230) 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 672,422 (780,579) 662,823 (736,579) 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (79,091,892) 93,710,877 (77,649,460) 114,600,587 

- เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (705,259) 538,166 (4,430,670) (11,722,587) 

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  571,671 9,683,769 632,523 7,832,934 

- หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (13,543,070) (92,493) (13,282,936) (2,151,829) 

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (5,651,470) 1,259,171 (5,429,016) 1,185,674 

เงินสดจากการดาํเนินงาน 216,806,561 195,561,267 202,659,184 173,737,525 

- ดอกเบ้ียรับ 559,340 461,508 545,558 1,192,070 

- ดอกเบ้ียจ่าย (71,654,484) (59,297,985) (70,250,053) (55,279,227) 

- ภาษีเงินไดจ่้าย (836,993) (69,123,110) (189,371) (63,824,191) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 144,874,424 67,601,680 132,765,318 55,826,177 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั้งทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่า

จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกับบริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อย

ลาํดบัถดัไป บริษทัร่วมและบุคคลที่เป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือ

กิจการ ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการ

และบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์

มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธต์ามกฎหมาย 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

  ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

   บาท บาท 
     

ก) รายได้ค่าบริการ     

 บริษทัยอ่ย   448,380 810,000 

     
ข) ดอกเบีย้รับ     

 บริษทัยอ่ย   15,968 306,961 

     
ค) ค่าใช้จ่ายบริการ     

 บริษทัยอ่ย   4,480,285 8,919,244 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน*    (1,809,922) 2,281,517 

   2,670,363 11,200,761 

 

 

 

 

 

    
ง) ดอกเบีย้จ่าย     

 บริษทัยอ่ย   80,279 144,404 

 

* ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัไดมี้การจดัประเภทค่าใชจ่้ายบริการที่จ่ายให้แก่บุคคลหรือ

กิจการที่เกี ่ยวข้องกันอื ่นโดยแสดงรายการส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของกิจการ



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

  ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

   บาท บาท 

ก) รายได้ค่าบริการ     

 บริษทัยอ่ย   1,475,570 2,505,000 

 

 

 

 

    
ข) ดอกเบีย้รับ     

 บริษทัยอ่ย   34,920 795,602 

     
ค) ค่าใช้จ่ายบริการ     

 บริษทัยอ่ย   13,931,221 66,254,718 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน*   2,881,642 4,504,890 

   16,812,863 70,759,608 

ง) ดอกเบีย้จ่าย     

 บริษทัยอ่ย   295,830 320,826 

 

* ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัไดมี้การจดัประเภทค่าใชจ่้ายบริการที่จ่ายให้แก่บุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนโดยแสดงรายการส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการ 

 

จ) ลูกหนี้กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 30 มถิุนายน 30 กนัยายน  30 มถิุนายน 30 กนัยายน  

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 715,273 1,631,921 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ฉ) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 30 มถิุนายน 30 กนัยายน  30 มถิุนายน 30 กนัยายน  

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 1,500,000 - 

 

เงินให้กู ้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกันมีกาํหนดชาํระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลกัประกัน โดยคิดดอกเบ้ียใน

อตัราร้อยละ 4.27 ต่อปี  

 

ช) เจ้าหนี้กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 30 มถิุนายน 30 กนัยายน  30 มถิุนายน 30 กนัยายน  

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 2,968,751 6,694,162 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 2,047,150 2,752,409 2,047,150 2,752,409 

 2,047,150 2,752,409 5,015,901 9,446,571 

 

ซ) เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 30 มถิุนายน 30 กนัยายน  30 มถิุนายน 30 กนัยายน  

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 7,200,000 20,800,000 

 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัประกัน โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ  

4.00 - 4.50 ต่อปี (30 กันยายน พ.ศ. 2554 : ร้อยละ 2.65 - 3.65 ต่อปี) 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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15 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ฌ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของกจิการ 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 14,915,033 15,009,390 14,915,033 15,009,390 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (4,059,260) 506,311 (4,059,260) 506,311 

 10,855,773 15,515,701 10,855,773 15,515,701 

 

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2555 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

16 ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจเกดิขึน้ 

 

ก) ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

ยอดรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 มถิุนายน 30 กนัยายน  30 มถิุนายน 30 กนัยายน  

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 11,712,831 10,408,702 11,712,831 10,408,702 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,240,123 7,216,800 5,240,123 7,216,800 

 16,952,954 17,625,502 16,952,954 17,625,502 

 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัทระหว่างกาลอย่างย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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16 ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจเกดิขึน้ (ต่อ) 

 

ข) ภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายถ่านหิน 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายถ่านหินกบัผูผ้ลิตถ่านหินในต่างประเทศในปริมาณ 

ที่กาํหนดตามสัญญาบวกหรือหักร้อยละ 10 ราคาของถ่านหินสามารถเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับคุณภาพของถ่านหิน

ตามสูตรการคาํนวณท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ีบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาขายถ่านหินกับผูป้ระกอบการในประเทศ   

ในปริมาณท่ีกาํหนดตามสัญญาบวกหรือหกัร้อยละ 10 ดว้ยราคาคงท่ีตามสัญญา 

 

ค) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าเรือ 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าเรือขนาด 50,000-55,000 เมตริกตนั บวกหรือหักร้อยละ  

10 กบัผูใ้หเ้ช่าเรือในอตัราค่าระวางตามท่ีกาํหนดในสัญญา  

 

17 หนังสือคํา้ประกนั 

 

กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 30 มถิุนายน 30 กนัยายน  30 มถิุนายน 30 กนัยายน 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกให ้     

   ในนามกลุ่มบริษทั 3,044,000 3,044,000 3,044,000 3,044,000 
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