
 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน)  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถื้อหุน้ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษทั ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษทั 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ 
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของขอ้มลูในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษทั งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ 
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
และของเฉพาะบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็น
อยา่งไม่มีเง่ือนไข และมีวรรคเนน้เก่ียวกบัการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัส าหรับการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดและการน ามาตรฐานการบญัชีใหม่
มาถือปฏิบติัก่อนถึงวนัมีผลบงัคบัใชต้ามรายงานลงวนัที่ 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพ่ือให้ได้
ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการ
ทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชี 
ท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคัญซ่ึงผู ้บริหารเป็นผู ้จัดท าข้ึน ตลอดจนการประเมินถึง 
ความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเ งินโดยรวม  ข้าพเจ้าเช่ือว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ ์
อยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ผลการด าเนินงานรวม
และผลการด าเนินงานเฉพาะบริษทัและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  
พ.ศ. 2553 ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
 
 
ชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

งบดุล

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

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

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

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

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 9 563,862,416 341,600,889 558,788,311 338,221,842

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

เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการ

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

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

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 11 86,935,880 95,396,944 81,678,486 90,027,769

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 967,800,660 966,334,920 779,943,408 765,596,922

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 2,292,290 3,168,217 1,859,184 2,680,419

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

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

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

กรรมการ     _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงนิเฉพาะบริษัทงบการเงนิรวม
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

งบดุล

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

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

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

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

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 134,748,039 66,047,192 113,573,320 53,726,696

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

เงินรับล่วงหนา้จากการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 697,255 72,269 697,255 72,269

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 16 293,276,000 85,140,000 274,796,000 66,660,000

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 14,824,785 14,101,195 3,076,020 3,045,045

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

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

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

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

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

งบดุล

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

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

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 105,227,392 105,000,000 105,227,392 105,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ - หุน้สามญั 20 76,039,164 75,982,493 76,039,164 75,982,493

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 11,096,402 10,500,000 10,500,000 10,500,000

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สําหรับงวด สําหรับงวด

เก้าเดอืนส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด เก้าเดอืนส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด

 วนัที ่30 กนัยายน วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่30 กนัยายน วนัที ่31 ธันวาคม

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

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

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

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 20,339,054 20,430,418 - -

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

ต้นทุน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กาํไรสุทธิสําหรับงวด/ปี 71,211,544 88,308,237 87,504,259 88,364,896

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 26 0.47 0.58 0.58 0.58

กาํไรต่อหุน้ปรับลด 26 0.40 0.50 0.49 0.50

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ทุนสํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวดวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 75,982,493 229,561,429 10,500,000 579,338,822 895,382,744
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 20 56,671 - - - 56,671
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 - 900,406 - - 900,406
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 - - 596,402 (596,402) -
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - 71,211,544 71,211,544

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

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

ยอดยกมาต้นปีหลงัการปรับงบการเงนิย้อนหลงั 75,418,926 220,607,476 7,251,405 532,252,703 835,530,510
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 20 563,567 - - - 563,567
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 - 8,953,953 - - 8,953,953
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 - - 3,248,595 (3,248,595) -
เงินปันผล 23 - - - (37,973,523) (37,973,523)
กาํไรสุทธิสาํหรับปี - - - 88,308,237 88,308,237

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

กาํไรสะสม
งบการเงนิรวม
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ทุนสํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวดวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 75,982,493 229,561,429 10,500,000 603,771,750 919,815,672
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 20 56,671 - - - 56,671
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 - 900,406 - - 900,406
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - 87,504,259 87,504,259

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

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

ยอดยกมาต้นปีหลงัการปรับงบการเงนิย้อนหลงั 75,418,926 220,607,476 7,251,405 556,628,972 859,906,779
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 20 563,567 - - - 563,567
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 - 8,953,953 - - 8,953,953
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 - - 3,248,595 (3,248,595) -
เงินปันผล 23 - - - (37,973,523) (37,973,523)
กาํไรสุทธิสาํหรับปี - - - 88,364,896 88,364,896

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

กาํไรสะสม
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สําหรับงวด สําหรับงวด
เก้าเดอืนส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด เก้าเดอืนส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด

 วนัที ่30 กนัยายน วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่30 กนัยายน วนัที ่31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

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

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินจ่ายจากเงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (14,768,239) (16,215,621)
เงินจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (51,675,530) (75,182,318) (47,526,415) (71,738,594)
เงินรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,275 34,357 7,275 29,092
เงินจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 (220,900) (454,000) (112,440) (128,000)
เงินปันผลรับ - - 11,160,000 -

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

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 312,710,467 (71,962,803) 312,710,468 (71,962,615)
เงินรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 16 - 604,543,000 - 604,543,000
เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 16 (53,162,691) (49,462,000) (39,429,000) (32,522,000)
เงินรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,582,063 968,489 1,582,063 968,489
เงินจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (10,478,668) (12,793,604) (2,270,664) (2,911,681)
เงินปันผลจ่าย (5,107) (37,973,523) (5,107) (37,973,523)

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

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ประกอบดว้ย

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงนิเฉพาะบริษทังบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะบริษทังบการเงนิรวม
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บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีสาํคญัระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 มีดงัต่อไปน้ี

สําหรับงวด สําหรับงวด
เก้าเดอืนส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด เก้าเดอืนส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด

 วนัที ่30 กนัยายน วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่30 กนัยายน วนัที ่31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินคงคา้งจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 9,980,821 1,736,892 9,980,821 1,736,892
การทาํสญัญาเช่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - 8,416,890 - 972,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

รายการทีม่ใิช่เงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชน จ ากดั ซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย ตามท่ีอยู ่
ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัต่อไปน้ี  
 
ส านกังานใหญ่ : 36/83 อาคารพี.เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
10110  
 
ส านกังานสาขา ประกอบดว้ย 
1) เลขท่ี 20 หมู่ท่ี 2 ต าบลชยัมงคล อ  าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000  
2) เลขท่ี 88/8-9 หมู่ท่ี 5 ต าบลสวนส้ม อ  าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 74120  
3) เลขท่ี 108 หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองสะแก อ  าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260  
 
หุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัไดจ้ดทะเบียนในตลาด Market for Alternative Investment (“mai”) เพื่อวตัถุประสงค์
ในการรายงานขอ้มลูจึงรวมเรียกบริษทั และบริษทัยอ่ยวา่เป็น “กลุ่มบริษทั” 
 
บริษทัใหญ่ล าดบัสุดทา้ยของบริษทั คือ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทย 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญซ่ึงใช้ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดงัต่อไปน้ี นโยบายการบญัชีเหล่าน้ี 
ไดถื้อปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอกบังบการเงินทุกปีท่ีน าเสนอ ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการอธิบายไว ้
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมลูค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน (ต่อ) 
 
การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกับหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและก าหนด
สมมติฐานท่ีเก่ียวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้ งการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี 
อาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริง 
อาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้่าฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าตวัเลขประมาณการข้ึนจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีได้
กระท าไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 
 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนรอบระยะเวลาบญัชีจากเดิมส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธันวาคม เป็นส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงแสดงงบดุล งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 ท าให้งบการเงินดงักล่าวไม่สามารถ
เปรียบเทียบไดก้บังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
 
ตวัเลขเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนั ดงัต่อไปน้ี 
 
งบดุล 
 
สินทรัพย ์
 
(1) ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงถูกรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนส าหรับงบการเงินปีก่อน ไดถู้กจดัประเภทใหม่ให้แสดง

อยูใ่นลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงบการเงินงวดปัจจุบนั  เน่ืองจากลกัษณะของรายการ 
 
(2) วตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิตถ่านหินอดักอ้น ซ่ึงถูกรวมอยูใ่นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนส าหรับงบการเงินปีก่อน ไดถู้ก

จดัประเภทใหม่ใหร้วมอยูใ่นสินคา้คงเหลือส าหรับงบการเงินงวดปัจจุบนั เน่ืองจากลกัษณะของรายการ 
 

ผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัจากการจดัประเภทใหม่ส าหรับสินทรัพย ์มีดงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 

   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน - 331,180 
สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 4,651,728 4,651,728 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่นลดลง (4,651,728) (4,982,908) 
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ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  

 

12 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน (ต่อ) 

 
งบดุล (ต่อ) 
 
หน้ีสิน 
 
(1) เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ซ่ึงถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายส าหรับงบการเงินปีก่อน ไดถู้กจดัประเภทใหม่ให้แสดงอยู ่

ในเจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงบการเงินงวดปัจจุบนั เน่ืองจากลกัษณะของรายการ 
 
(2) เจา้หน้ีอ่ืน ซ่ึงถูกรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายส าหรับงบการเงินปีก่อน ไดถู้กจดัประเภทใหม่ให้รวมอยู่ในหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

ส าหรับงบการเงินงวดปัจจุบนั เน่ืองจากลกัษณะของรายการ 
 

ผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัจากการจดัประเภทใหม่ส าหรับหน้ีสิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 

   

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

 
งบก าไรขาดทุน 
 
(1) ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 บริษทัแสดงงบก าไรขาดทุนในรูปการจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี

และได้แยกแสดงค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีประกาศโดยกระทรวงพัฒนาธุรกิจการค้าวนัท่ี  
30 มกราคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชแ้ละประกาศเก่ียวกบัการก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 

 
(2) ค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการผลิตถ่านหินอดัก้อน ซ่ึงถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ส าหรับงบการเงินปีก่อน ไดถู้กจดัประเภทใหม่ให้รวมอยู่ในตน้ทุนขายส าหรับงบการเงินงวดปัจจุบนัเน่ืองจากลกัษณะของ
รายการ 

 
(3) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจ าหน่ายถ่านหิน ซ่ึงถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงบการเงินปีก่อน ได้ถูกจัด

ประเภทใหม่ใหร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายส าหรับงบการเงินงวดปัจจุบนั เน่ืองจากลกัษณะของรายการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน (ต่อ) 

 
งบก าไรขาดทุน (ต่อ) 
 

ผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัจากการจดัประเภทใหม่ส าหรับงบก าไรขาดทุน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 

   

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552   
ตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึน 42,702,158 42,702,158 
ค่าใชจ่้ายในการขายลดลง (9,412,911) (9,412,911) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน (33,289,247) (33,289,247) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง 
 

ก) แม่บทการบัญชี 
 

แม่บทการบญัชีฉบบัปรับปรุงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง 
 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และกลุ่มบริษัท 
ยงัไม่ไดน้ ามาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 
 

มีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบกระแสเงินสด 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง (ต่อ) 
 

มีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 (ต่อ) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองนโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ 

   ขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ืองประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์

   ท่ีอาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
   (ปรับปรุง 2552) 

เร่ืองการรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2552) 

เร่ืองสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6  เร่ืองการส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
 

มีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล  

   เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐาน
การบญัชีท่ีมีการปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินท่ีน าเสนอ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 12 ซ่ึงกลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐานฉบบัน้ี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอ  านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงาน และโดยทัว่ไปแลว้กลุ่มบริษทัจะ
ถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึง ในการประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีการควบคุมบริษทัอ่ืนหรือไม่ กิจการตอ้งพิจารณาถึงการมีอยู่
และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดท่ี้กิจการสามารถใชสิ้ทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปัจจุบนัรวมถึงสิทธิ 
ในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดซ่ึ้งกิจการอ่ืนถืออยูด่ว้ย กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทั
ควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ  านาจควบคุมจะหมดไป 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกการซ้ือบริษทัยอ่ยดว้ยวธีิการซ้ือและแสดงตน้ทุนดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์จ่ายไปหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ของตราสารทุนท่ีออกให ้หรือดว้ยภาระหน้ีสินซ่ึงกลุ่มบริษทัตอ้งรับผดิชอบตั้งแต่วนัท่ีไดบ้ริษทัยอ่ยมา รวมถึงตน้ทุนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงบริษทัย่อย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้ซ่ึงไดจ้ากการซ้ือบริษทัย่อยจะถูกวดัมูลค่าเร่ิมแรกในวนัท่ีได้
บริษทัยอ่ยนั้น ท่ีมลูค่ายติุธรรมโดยรวมส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยดว้ย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยแสดงดว้ยวธีิราคาทุน 
 
รายช่ือของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการต่างๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษทัวดัมลูค่าโดยใชส้กุลเงินบาท งบการเงินรวมน าเสนอในสกุลเงินบาท 
 
กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ และแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล 
รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว ไดบ้นัทึกไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภท 
ท่ีต้องจ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลาท่ีก าหนด เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีได้มา          
เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบดุล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.6 ลูกหนี้การค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมลูค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึง
ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้
เปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบก าไรขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

2.7 สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้และ
ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใช้จ่ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การด าเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกู้ยืม  
มลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูปรวมถึง
ค่าใชจ่้ายในการขาย  กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมลูค่าของสินคา้เท่าท่ีจ  าเป็น 
 

2.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยค านวณจากต้นทุนในการได้มาและ 
การด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน ามาใช้งานไดต้ามประสงค ์ โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 - 5 ปี 
 
ตน้ทุนท่ีใช้ในการพฒันาและบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนโดยตรงในการจดัท า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูดู้แลและมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมากกว่าตน้ทุนเป็น
เวลาเกินกว่าหน่ึงปีจึงจะบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตน้ทุนโดยตรงรวมถึงตน้ทุนพนักงานท่ีท างานในทีมพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 
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2.9 ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพ่ือลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไว้
ของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงถือวา่ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์มีไม่จ ากดั 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินเช่า ตามอายสัุญญาเช่าท่ีดิน 3 - 20 ปี 
อาคาร 3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
เรือล าเลียง 5 - 10 ปี 
เคร่ืองจกัร 5 - 10 ปี 
อุปกรณ์ส านกังาน 5 ปี 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 
 
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น ตน้ทุนของการปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีส าคญั
จะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะท าให้บริษทัไดป้ระโยชน์
กลบัคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุง สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการปรับปรุงหลกัจะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอาย ุ
การใหป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
รายการก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชี และจะรวมไวใ้นก าไร
จากการด าเนินงาน 
 
ดอกเบ้ียจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการได้มาซ่ึง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของสินทรัพยน์ั้ น 
ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพยน์ั้ นให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 
 

2.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยจ์ะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจต ่ากว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ี 
สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถ
แยกออกมาได ้เพ่ือวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยซ่ึ์งรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมิน
ความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัท่ีในงบดุล 
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2.11 สัญญาเช่าระยะยาว 
 
กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย 
ตามสัญญาเช่า แลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากวา่ จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ได้
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึก
เป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็น
อตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินทรัพยท่ี์เหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอาย ุ
การใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกใน 
งบก าไรขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 
 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพ่ิมท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า จะบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 
 
กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบดุลในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกันกบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน 
รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
 

2.12 ภาษีเงินได้ 
 
ภาษีเงินไดซ่ึ้งแสดงในงบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษทั ค านวณจากก าไรสุทธิทางภาษีของกิจการซ่ึงไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนและในอตัราภาษีท่ีใช้บงัคบัอยู่ในประเทศไทย กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ไดแ้ก่ การจ าหน่าย
ถ่านหิน และการขนส่งทางบก 
 
กลุ่มบริษทัไม่รับรู้ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและภาษีเงินไดค้า้งรับท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตในส่วนของผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.13 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มบริษทัจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ีก าหนดไว ้สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสะสมเขา้
กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไร
ขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 
 
กลุ่มบริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจา้งเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จ านวนเงิน
ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัฐานเงินเดือนและจ านวนปีท่ีพนกังานท างานใหบ้ริษทันบัถึงวนัท่ีส้ินสุดการท างานท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หน้ีสินท่ี
เกิดจากขอ้ก าหนดท่ีเป็นผลจากกฎหมายแรงงานไทยจะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะตอ้งจ่ายใน
อนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามอายเุง่ือนไขและระยะเวลาใกลเ้คียงกบัจ านวนหน้ีสินดงักล่าว 
 

2.14 ประมาณการหนี้สิน 
 
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินซ่ึงไม่รวมถึงประมาณการหน้ีสินส าหรับผลตอบแทนพนักงานอันเป็นภาระผูกพัน 
ในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงการช าระภาระผกูพนันั้นมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการท่ีน่าเช่ือถือของจ านวนท่ีตอ้งจ่าย  
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน เช่น ภายใตสั้ญญาประกนัภยั กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ยกต่างหากเม่ือคาดวา่น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน 
 

2.15 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกบัการออกหุน้ใหม่หรือสิทธิในการซ้ือขายหุน้ท่ีจ่ายออกไปโดยแสดงรายการดงักล่าวดว้ยจ านวนเงินสุทธิจาก
ภาษีไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ โดยน าไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุน้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.16 การรับรู้รายได้ 
 
รายไดป้ระกอบดว้ยมลูค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการท่ีใหเ้ป็นจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด 
โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษทัส าหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายไดจ้ากการให้บริการแก่ลูกคา้รับรู้โดยอา้งอิงตามขั้นของความส าเร็จ
ของงานท่ีท าเสร็จ โดยใชว้ธีิอตัราส่วนของบริการท่ีใหจ้นถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการทั้งส้ินท่ีตอ้งให ้
 
รายไดเ้ก่ียวกบัค่าสิทธิรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งซ่ึงเป็นไปตามเน้ือหาทางเศรษฐกิจของขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนรายไดด้อกเบ้ียรับรู้ 
ตามเกณฑสั์ดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุและพิจารณาจากจ านวนเงินตน้ 
ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีส าหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มบริษทั รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 

2.17 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 
 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 
 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาด
การเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีท าให้เสียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ี
เป็นไปได้ กลุ่มบริษัทจึงใช้เคร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สัญญาอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
 
การจัดการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง เป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนงาน
บริหารเงินของกลุ่มบริษทัจะช้ีประเดน็ ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทางการเงินดว้ยการร่วมมือกนัท างานอย่างใกลชิ้ดกบัหน่วย
ปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทั คณะกรรมการจัดการความเส่ียงจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพ่ือจดัการความเส่ียงและ
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือครอบคลุมความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงการใหสิ้นเช่ืออยา่งเจาะจง และใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินและใชก้ารลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการ
ความเส่ียง 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

3.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการด าเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากสกุลเงิน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินหลกั กิจการในกลุ่มบริษทัใชสั้ญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยมีคู่สัญญาเป็นบุคคลภายนอก 
 

3.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 

รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกับการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาดธุรกรรม
ทั้งหมดท่ีใชอ้นุพนัธ์ ดา้นอตัราดอกเบ้ียตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินก่อนเขา้ท ารายการ กลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยท่ี์
ตอ้งอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียอย่างมีนัยส าคัญ นโยบายของกลุ่มบริษทัคือตอ้งการคงจ านวนเงินกู้ยืมโดยใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
ก าหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
 

3.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอยา่งมีนยัส าคญั นโยบายของกลุ่มบริษทัคือท าใหเ้ช่ือมัน่ไดว้่าไดข้าย
สินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม คู่สัญญาในอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดไดเ้ลือกท่ี
จะท ารายการกบัสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพและมีความน่าเช่ือถือสูง กลุ่มบริษทัมีนโยบายจ ากัดวงเงินธุรกรรมการให้สินเช่ือกับ
สถาบนัการเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม 
 

4 ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 

กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี 
อาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด
การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 

การรับรู้รายได้ 
 

บริษทัย่อยบางแห่งใช้วิธีการรับรู้รายไดต้ามขั้นความส าเร็จ กลุ่มบริษทัตอ้งประมาณการการให้บริการ ณ วนัท่ีค  านวณเทียบเป็น
สัดส่วนของการบริการทั้งหมดท่ีตอ้งท า 
 

ค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าคงเหลือ 
 

บริษทัตอ้งประมาณค่าเผือ่มลูค่าสินคา้คงเหลือจากการเคล่ือนไหวชา้ของถ่านหิน โดยประมาณจากราคาถวัเฉล่ียของขอ้มูลการซ้ือขาย
ในอดีตและแนวโน้มราคาขายในอนาคต ทั้ งน้ีราคาท่ีจะขายไดใ้นอนาคตอาจมีความผนัผวนข้ึนอยู่กับราคาตลาดของถ่านหิน  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ถ่ า น หิ น ใ น ต ล า ด  แ ล ะ ส ภ า ว ะ ก า ร แ ข่ ง ขั น ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
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ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 
กลุ่มบริษัทเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 
ท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสิน 
 

6 การแก้ไขข้อผิดพลาดและการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติก่อนถึงวันมีผลบังคับใช้ 
 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 กลุ่มบริษทัไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดจากการค านวณภาษีเงินไดส้ าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และได้น ามาตรฐานการบัญชีใหม่เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงานมาถือปฏิบัติก่อนถึง 
วนัประกาศใช้ โดยกลุ่มบริษัทใช้วิธีปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลังตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการบัญชีตามท่ีได้เปิดเผยไวใ้น 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
 
(1) ผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัจากการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาดจากการค านวณภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 

   

งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง (15,121,375) (15,121,375) 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรปลายงวดเพ่ิมข้ึน 15,121,375 15,121,375 

 
(2) ค่าผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัจากการน านโยบายการบญัชีใหม่เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาถือปฏิบติัมีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 

   

งบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานเพ่ิมข้ึน 4,646,160 4,311,564 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรปลายงวดลดลง (4,646,160) (4,311,564) 

 
7 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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บริษทัด าเนินธุรกิจในการน าเขา้และจ าหน่ายถ่านหินให้กบัอุตสาหกรรมภายในประเทศ ส่วนบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั
การใหบ้ริการขนส่งถ่านหินและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งให้กบับริษทั ซ่ึงถือเป็นการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้นจึงไม่มีการแสดง
ขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงาน 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 474,721 450,125 55,393 425,024 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 107,690,103 87,881,467 79,663,040 57,311,661 
 108,164,824 88,331,592 79,718,433 57,736,685 
 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่ร้อยละ 0.50 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 0.50) 
 

9 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 570,039,613 351,807,358 564,793,637 348,256,440 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,177,197) (10,206,469) (6,005,326) (10,034,598) 
 563,862,416 341,600,889 558,788,311 338,221,842 
 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

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

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

 570,039,613 351,807,358 564,793,637 348,256,440 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,177,197) (10,206,469) (6,005,326) (10,034,598) 
 563,862,416 341,600,889 558,788,311 338,221,842 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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10 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินคา้คงเหลือ 1,862,245,160 1,681,703,000 1,872,362,746 1,684,134,064 
หกั  ค่าเผือ่มลูค่าสินคา้คงเหลือเคล่ือนไหวชา้ (130,508,302) (130,508,302) (130,508,302) (130,508,302) 
 1,731,736,858 1,551,194,698 1,741,854,444 1,553,625,762 
 

11 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,271,589 3,676,498 4,502,601 2,210,937 
รายไดค้า้งรับ 13,757,793 21,188,450 13,757,793 21,188,450 
ภาษีท่ีจะไดรั้บคืน 61,724,890 64,693,086 58,299,767 62,374,560 
ลูกหน้ีอ่ืน 15,787,571 16,365,381 15,268,265 14,389,688 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 4,917,031 5,322,438 3,865,849 3,879,922 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีอ่ืน (14,522,994) (15,848,909) (14,015,789) (14,015,788) 
 86,935,880 95,396,944 81,678,486 90,027,769 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ประกอบดว้ยเงินลงทุนในบริษทัดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราร้อยละของหุ้นท่ีถือ 

  ประเทศ 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  
บริษัทย่อย ลกัษณะธุรกจิ ที่จดทะเบียน พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

  - บริษทั ยเูอม็เอส โคลบริคเคท จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายถ่านหินอดักอ้น ประเทศไทย 100.0 100.0 
  - บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ  ากดั ขนส่งทางน ้า ประเทศไทย 100.0 100.0 
  - บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จ ากดั ขนส่งทางบก ประเทศไทย 100.0 100.0 
  - บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  บริการท่าเทียบเรือ ประเทศไทย 100.0 100.0 
   เซอร์วสิเซส จ ากดั     

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัย่อยระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
 วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดตน้งวด - - 111,000,000 111,000,000 
เงินลงทุนเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด/ปี - - - - 
ยอดปลายงวด - - 111,000,000 111,000,000 
 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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13 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

    ยานพาหนะและ   งานระหว่าง  
 ที่ดนิ ส่วนปรับปรุงท่ีดนิ อาคาร เรือล าเลยีง เคร่ืองจักร อุปกรณ์ส านักงาน ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553         
ราคาทุน 303,675,136 21,444,632 271,257,659 247,882,774 170,883,795 110,042,589 46,881 1,125,233,466 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (7,672,814) (28,419,915) (40,528,945) (28,201,398) (52,060,262) - (156,883,334) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (2,015,212) - - - - - - (2,015,212) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 301,659,924 13,771,818 242,837,744 207,353,829 142,682,397 57,982,327 46,881 966,334,920 
         

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด  
   วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 

        

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  301,659,924 13,771,818 242,837,744 207,353,829 142,682,397 57,982,327 46,881 966,334,920 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด - 1,381,220 - 3,545,488 404,972 3,919,807 50,667,972 59,919,459 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - - - - - (680,467) - (680,467) 
โอนยา้ย - 1,944,290 2,364,498 47,044 - - (4,355,832) - 
ค่าเส่ือมราคา - (1,407,948) (10,462,827) (18,070,347) (14,267,213) (13,564,917) - (57,773,252) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  301,659,924 15,689,380 234,739,415 192,876,014 128,820,156 47,656,750 46,359,021 967,800,660 
         

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553         
ราคาทุน 303,675,136 24,770,142 273,622,157 251,475,306 171,288,767 112,847,089 46,359,021 1,184,037,618 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (9,080,762) (38,882,742) (58,599,292) (42,468,611) (65,190,339) - (214,221,746) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (2,015,212) - - - - - - (2,015,212) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 301,659,924 15,689,380 234,739,415 192,876,014 128,820,156 47,656,750 46,359,021 967,800,660 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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13 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

       งานระหว่าง  
 ที่ดนิ ส่วนปรับปรุงท่ีดนิ อาคาร ยานพาหนะ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ส านักงาน ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

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

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด  
   วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 

        

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

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



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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13 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
บริษทับนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่า จ  านวนเงิน 2.02 ลา้นบาท ของท่ีดินจ านวน 3 แปลง จ านวนพ้ืนท่ี 22 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี
จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงมีราคาทุนจ านวนเงิน 4.73 ลา้นบาท เน่ืองจากพบขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่า ทั้งน้ีค่าเผื่อการดอ้ยค่าค านวณโดยเปรียบเทียบ
ราคาประเมินในปี พ.ศ. 2549 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระกบัราคาตามบญัชี 
 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ท่ีใชค้  ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 ท่ี ดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินบางส่วนของบริษัทท่ีต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

ได้ถูกจ านองไวก้ับธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือค ้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 16 ซ่ึงมีมูลค่าการจ านองรวม  
200 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 200 ลา้นบาท) 

 
 ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินบางส่วนของบริษทัท่ีต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ได้ถูกจ านองไวก้ับธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือค ้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 16 ซ่ึงมีมูลค่าการจ านองรวม  
240 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 240 ลา้นบาท) 

 
 เรือขนล าเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ านวน 12 ล  า ไดถู้กจ านองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคาร และเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 15 และ 16 ตามล าดบั โดยมีมูลค่าการจ านองรวม 125 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 : 125 ลา้นบาท) 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553   
ราคาทุน 6,625,163 5,916,632 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,456,946) (3,236,213) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,168,217 2,680,419 

   
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  3,168,217 2,680,419 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 220,900 112,440 
ค่าตดัจ าหน่าย (1,096,827) (933,675) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  2,292,290 1,859,184 

   
ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553   
ราคาทุน 6,846,063 6,029,072 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,553,773) (4,169,888) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,292,290 1,859,184 
 

15 เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี 17,788 2,248,338 - - 
ทรัสตรี์ซีท 1,102,982,823 1,279,162,168 1,102,982,823 1,279,162,168 
เงินกูย้มืระยะส้ัน 503,000,000 30,000,000 503,000,000 30,000,000 
 1,606,000,611 1,311,410,506 1,605,982,823 1,309,162,168 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 53 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 33 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยเรือ 
ขนล าเลียงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 13 วงเงินเบิกเกินบญัชีและทรัสตรี์ซีทของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน 
มีจ านวน 52.98 ลา้นบาท และ 1,553.53 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 30.75 ลา้นบาท และ 879.84 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 บริษทัไดกู้้เงินระยะส้ันในรูปแบบของตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋เงินท่ีไม่มีหลกัประกนัจากสถาบนั
การเงินในประเทศ วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมเงินทุนหมุนเวยีน โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย MLR ซ่ึงวงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินของบริษทัท่ียงัไม่ไดใ้ช้
มีจ  านวน 172 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 70 ลา้นบาท) 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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16 เงินกู้ยืมระยะยาว 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด      
     ช าระภายในหน่ึงปี 293,276,000 85,140,000 274,796,000 66,660,000 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด     
     ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 324,944,309 586,243,000 259,098,000 506,663,000 

เงินกูย้มืระยะยาว 618,220,309 671,383,000 533,894,000 573,323,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
 วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดตน้งวด 671,383,000 116,302,000 573,323,000 1,302,000 
กูเ้พ่ิมระหวา่งงวด/ปี - 604,543,000 - 604,543,000 
ช าระคืนระหวา่งงวด/ปี (53,162,691) (49,462,000) (39,429,000) (32,522,000) 

ยอดปลายงวด 618,220,309 671,383,000 533,894,000 573,323,000 

 
เงินกูย้มืระยะยาว ถูกค ้าประกนัโดยเรือขนล าเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินบางส่วนของบริษทั 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 13 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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17 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส าหรับยานพาหนะ โดยมียอดคงเหลือดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 25,965,770 38,238,402 4,727,433 7,270,102 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,838,430) (3,632,394) (234,811) (506,816) 

 24,127,340 34,606,008 4,492,622 6,763,286 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     
     ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14,824,785 14,101,195 3,076,020 3,045,045 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     
     ท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 9,302,555 20,504,813 1,416,602 3,718,241 

 24,127,340 34,606,008 4,492,622 6,763,286 

 
18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน ประกอบดว้ย ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ซ่ึงรับรู้เป็นหน้ีสินในงบดุลดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผกูพนัมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 
     

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



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายมีุดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
 วันที่ 30 กนัยายน วันที ่31 ธันวาคม วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมาตน้งวด/ปี 6,415,167 4,707,023 5,714,417 4,311,564 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,161,402 1,496,328 903,201 1,208,833 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 216,130 211,816 193,245 194,020 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด/ปี (88,595) - (88,595) - 
โอนยา้ยจากบริษทัยอ่ย - - 38,657 - 

ยอดคงเหลือส้ินงวด/ปี 7,704,104 6,415,167 6,760,925 5,714,417 

 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2553 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงโอนยา้ยพนกังานทั้งหมดไปใหบ้ริษทั ซ่ึงภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุทั้งหมด
ถูกโอนยา้ยไปใหบ้ริษทัทั้งหมด โดยบริษทัยอ่ยจะช าระเงินคืนแก่บริษทัในภายหลงั 
 
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนมีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
 วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,161,402 1,496,328 903,201 1,208,833 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 216,130 211,816 193,245 194,020 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด/ปี 72,405 - 72,405 - 

รวม (แสดงอยูใ่นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน) 1,449,937 1,708,144 1,168,851 1,402,853 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
สมมติฐานทางสถิติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
 วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคิดลด 4.5 4.5 4.5 4.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 6 6 6 6 
อตัราการตาย 0.01 0.01  0.01 0.01 
อตัราการลาออก 0 - 50 0 - 50 0 - 25 0 - 25 
 

19 ภาระผูกพนั 
 

19.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 11,278,090 13,930,000 11,278,090 13,930,000 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10,630,822 320,000 10,630,822 320,000 
 21,908,912 14,250,000 21,908,912 14,250,000 
 

19.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายถ่านหิน 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายถ่านหินกบัผูผ้ลิตถ่านหินในต่างประเทศในปริมาณ 290,000 
เมตริกตนั บวกหรือหักร้อยละ 10 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 968,000 เมตริกตนั บวกหรือหักร้อยละ 10) ราคาของถ่านหินสามารถ
เปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณภาพของถ่านหินตามสูตรการค านวณท่ีระบุในสัญญา 
 

19.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าเรือ 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าเรือขนาด 50,000 - 53,000 เมตริกตนับวกหรือหักร้อยละ 10 กบั
ผูใ้ห้เช่าเรือในอัตราค่าระวางตามท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงมีจ านวนคงเหลือ 7 เท่ียว (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 11 เท่ียว)



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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19 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
19.4 หนี้สินที่อาจจะเกดิขึน้ 

 
บริษทัและกลุ่มบริษทัค ้าประกนัเพ่ือประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

หนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคาร     
   ออกใหใ้นนามกลุ่มบริษทั 2,264,000 3,194,000 2,264,000 3,194,000 

 
20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 จ านวนหุ้นสามัญ หุ้นสามัญที่ออก   
 ที่ออกและช าระแล้ว และช าระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 150,837,851 75,418,926 220,607,476 296,026,402 
การออกหุน้ 1,127,134 563,567 8,953,953 9,517,520 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 151,964,985 75,982,493 229,561,429 305,543,922 
การออกหุน้ 113,343 56,671 900,406 957,077 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 152,078,328 76,039,164 230,461,835 306,500,999 

 
หุ้นสามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีราคามูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 0.5 บาท) มีจ านวน 210,454,783 หุ้น (31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 : 210,000,000 หุ้น) หุ้นสามญัออกและช าระเต็มมูลค่าแลว้บางส่วน หุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระเป็นหุ้นสามญั 
ท่ีส ารองไวเ้พ่ือออกใหต้ามการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้เพ่ิมข้ึนจาก
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิระหวา่งงวด และบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิในระหวา่งงวดแลว้ 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปี เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากหุ้นสามญั
จ านวน 210,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท เป็นหุ้นสามญัจ านวน 210,454,783 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  
0.5 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2553 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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21 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

 

บริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะท่ีจะซ้ือหุน้จ านวน 70 ลา้นสิทธิ ซ่ึงมีเง่ือนไขดงัน้ี 
 

อตัราส่วนการเสนอขาย : 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ : หุน้ละ 8.50 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 สิทธิ ต่อหุน้สามญั 1.007 หุน้ 
วนัที่ออกและเสนอขาย : วนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก : วนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 
วนัท่ีส้ินสุดการใชสิ้ทธิ : วนัที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 มีดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
 วันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2553 วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 สิทธิ หุ้น สิทธิ หุ้น 
     

ยอดตน้งวด/ปี 57,631,594 58,035,015 58,750,893 59,162,149 
หกั  ใชสิ้ทธิระหวา่งงวด/ปี (112,559) (113,343) (1,119,299) (1,127,134) 

ยอดปลายงวด/ปี 57,519,035 57,921,672 57,631,594 58,035,015 
 

เงินท่ีไดรั้บช าระจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนในงวดจ านวน 697,255 บาท ไดถู้กแสดงเป็น
หน้ีสินหมุนเวยีนในงบการเงิน (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 72,269 บาท) 
 

22 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
 วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดตน้งวด/ปี 10,500,000 7,251,405 10,500,000 7,251,405 
จดัสรรระหวา่งงวด/ปี 596,402 3,248,595 - 3,248,595 

ยอดปลายงวด/ปี 11, 096,402 10,500,000 10,500,000 10,500,000 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งตั้งทุนส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ5 ของก าไรสุทธิหลงัจาก
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองตามกฎหมายน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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ทุ น ส า ร อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย ดั ง ก ล่ า ว ไ ม่ ส า ม า ร ถ จั ด ส ร ร ไ ด้



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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23 เงินปันผล 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2552 เม่ือวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552 มีมติอนุมติั
ให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 อตัราหุ้นละ 0.25 บาท จ านวนหุ้นสามญั 
151,894,093 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 37,973,523 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และท่ีประชุม 
มีมติอนุมติัใหจ้ดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกเป็นจ านวนเงิน 3,248,595 บาท (หมายเหตุ 22) 
 

24 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริิษทั 

  ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
  เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
  วนัที่ 30 กนัยายน วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 30 กนัยายน วนัที่ 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 
      

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

25 รายได้จากการด าเนินงานอืน่ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
 วันที ่30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5,929,068 9,441,835 5,989,060 9,441,835 
รายไดด้อกเบ้ียรับ 205,572 675,980 823,839 926,190 
รายไดเ้งินปันผล - - 11,160,000 - 
รายไดอ่ื้น 8,532,410 15,212,175 9,021,728 13,373,157 

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



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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26 ก าไรต่อหุ้น   

 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งงวด/ปี 
 
ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับงวด/ปีดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ใน
ระหว่างงวด/ปีกับจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษัทอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิทั้ งส้ินให้เป็น 
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
 วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กนัยายน วันที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

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

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 152,011,775 151,925,896 152,011,775 151,925,896 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีบริษทั     
   ตอ้งออกใหต้ามสิทธิ - UMS-W1 (หุน้) 57,988,225 58,074,104 57,988,225 58,074,104 
จ านวนหุน้สามญัท่ีสมมติวา่ออกใน     
   มลูค่ายติุธรรม* - UMS-W1 (หุน้) (29,789,133) (33,398,504) (29,789,133) (33,398,504) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   รวมหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุน้) 180,210,867 176,601,496 180,210,867 176,601,496 
     

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.47 0.58 0.58 0.58 
     

ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.40 0.50 0.49 0.50 

 
* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัท่ีน ามาค านวณอตัราปรับลดจ านวนหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิไดม้าจากการ   
ถวัเฉล่ียราคาปิดของหุน้สามญัทุกวนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 ราคายติุธรรมถวัเฉล่ียของหุน้สามญัเท่ากบัหุน้ละ 16.44 บาท และ 14.78 บาท ตามล าดบั 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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27 กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
 
การกระทบยอดก าไรสุทธิส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552
ใหเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน มีดงัต่อไปน้ี  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
  เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
  วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที ่30 กนัยายน วันที ่31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
   ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 
 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 

      

ก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้  89,641,459 115,991,888 105,929,495 115,983,693 
ปรับปรุงดว้ย:      
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (4,029,272) (11,763,314) (4,029,272) (9,785,258) 
ค่าเผือ่มลูค่าสินคา้คงเหลือเคล่ือนไหวชา้  - 38,235,902 - 38,235,902 
ค่าเส่ือมราคา 13, 24 57,773,252 71,361,112 41,415,865 50,318,764 
รายไดเ้งินปันผล  - - (11,160,000) - 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14, 24 1,096,827 1,846,364 933,675 1,711,339 
การตดัจ าหน่าย ท่ีดิน อาคาร      
   และอุปกรณ์  673,295 - 821 - 
ก าไรจากการจ าหน่าย      
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   (103) (20,889) (103) (20,889) 
(ก าไร) ขาดทุนสุทธิจากอตัรา      
   แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  366,558 (508,085) 366,558 (508,085) 
รายไดด้อกเบ้ียรับ 25 (205,572) (675,980) (823,839) (926,190) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย  52,914,033 61,885,772 48,053,686 53,949,390 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละ      
   หน้ีสินด าเนินงาน      

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

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

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



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั้งทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่า
จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อย
ล าดบัถดัไป บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือ
กิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการ
และบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

28.1 รายได้ 
 
รายไดจ้ากบริษทัย่อย ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
มีดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

   ส าหรับงวด  
   เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
   วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

   บาท บาท 
     

รายไดค่้าเช่ารับ   945,000 1,425,000 
รายไดก้ารบริการอ่ืน   438,024 - 
รายไดด้อกเบ้ียรับ   717,428 449,289 
รายไดเ้งินปันผลรับ   11,160,000 - 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

28.2 ค่าใช้จ่าย 
 
ค่าใชจ่้ายแก่บริษทัย่อย ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
มีดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

   ส าหรับงวด  
   เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
   วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

   บาท บาท 
     

ตน้ทุนบริการ   9,037,985 8,297,294 
ตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้   92,363,840 121,065,550 
ค่าบริการอ่ืน   399,323 99,761 
 
ค่าใชจ่้ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  
 เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด เก้าเดอืนส้ินสุด ส าหรับปีส้ินสุด 
 วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กนัยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าประกนัภยัสินคา้ - 373,289 - 373,289 
ค่าท่ีปรึกษาธุรกิจ 2,257,727 - 2,116,359 - 
 
นโยบายของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวกบัรายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 

- ค่าเช่าสินทรัพย ์เป็นไปตามสัญญาเช่าท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาตลาด 
- การบริการ เป็นไปตามอตัราค่าบริการท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาตลาด 
- ดอกเบ้ีย เป็นไปตามสัญญาเงินกู ้โดยระบุอตัราดอกเบ้ียตามหมายเหตุขอ้ 28.5 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

28.3 ลูกหนี้กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 1,007,488 331,180 
 

28.4 เจ้าหนี้กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 17,253,449 12,971,182 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,533,057 - 2,391,689 - 
 2,533,057 - 19,645,138 12,971,182 
 

28.5 เงินให้กู้ระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 32,983,860 18,215,621 
 
เงินใหกู้ร้ะยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัประกนั โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.65 
ต่อปี (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 5.85 ต่อปี) 
 

28.6 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ผลตอบแทนทั้งหมดซ่ึงรวมทั้งเงินเดือนและผลประโยชน์อย่างอ่ืนของ
กรรมการเป็นจ านวนเงิน 8.00 ลา้นบาท (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 20.70 ลา้นบาท) 
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29 สิทธิพเิศษท่ีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัยอ่ย 2 แห่งไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมการ ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จ านวน 2 โครงการ 
 
โครงการท่ี 1 บตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1499(2)/2551 วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ในกิจการขนส่งทางเรือ ประเภท 7.2 
กิจการขนส่งมวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ 
 
สิทธิและประโยชนท่ี์ไดรั้บ ไดแ้ก่ การยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ
เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บสิทธิและประโยชน์ดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดป้ฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

โครงการที่ 2 บตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1047(2)/2552 วนัที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552 ในกิจการขนถ่ายสินคา้ส าหรับเรือเดินทะเล 

ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน 

 

สิทธิและประโยชน์ท่ีไดรั้บ ไดแ้ก่ การยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ

เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและประโยชน์ตามที่ระบุไวใ้นบัตร

ส่งเสริมการลงทุน และได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธินับจาก วนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2552 และส้ินสุด

ลงในวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2560 

 
30 การเปลีย่นรอบบัญชี 

 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้แกไ้ขรอบบญัชีของบริษทัจากเดิม
เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี เปล่ียนเป็น เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี  
30 กนัยายนของทุกปี เพื่อให้สอดคลอ้งกบับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ล าดบัสุดทา้ย ณ วนัที่  
30 กนัยายน พ.ศ. 2553 การเปล่ียนรอบบญัชีดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
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