
 
 
 
 
 
 
 
 

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

-- 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  



 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ 
 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกําไรขาดทุนรวม   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ 
แตละปของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 และ 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  
 
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ัง
ท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึนตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
ผลการดําเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน 
ของแตละปของ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสด สําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
 
 
 
      (นางสาวจันทรา  วองศรีอุดมพร) 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4996 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2551 
2008/125/8186 



หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3.14, 4 140,612,101.35 50,606,789.64       124,654,974.65        45,606,789.64        

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 3.2, 5 400,119,629.84 180,128,990.44     399,389,714.90        180,128,990.44      

สินคาคงเหลือ  - สุทธิ 3.3, 6 415,095,004.07 454,528,077.06     415,914,688.58        454,528,077.06      

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 7            10,395,907.37 6,085,416.61         8,863,349.84            6,197,459.61          

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 966,222,642.63 691,349,273.75     948,822,727.97        686,461,316.75      

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 3.5, 8 -                     -                  35,000,000.00          5,000,000.00          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 3.4, 9 479,022,924.34 156,440,061.92     448,066,608.30        156,440,061.92      

สวนปรับปรุงท่ีดินเชาและอาคารช่ัวคราวบนท่ีดินเชา - สุทธิ 3.4, 10 2,537,476.65 2,030,939.12         2,537,476.65            2,030,939.12          

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ 3.6, 11 2,709,000.00 2,709,000.00         2,709,000.00            2,709,000.00          

อ่ืน ๆ 3.8, 12 9,010,357.87 5,623,449.94         7,371,222.77            5,623,449.94          

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 493,279,758.86 166,803,450.98     495,684,307.72        171,803,450.98      

รวมสินทรัพย 1,459,502,401.49    858,152,724.73     1,444,507,035.69     858,264,767.73      

งบดุลรวม

บาท

งบดุลเฉพาะบริษัท

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

สินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 13         539,630,697.00 344,645,915.16  539,630,697.00     344,645,915.16   

เจาหนี้การคา 13,731,872.26 -               885,308.82            -                 

หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป 15         -                 9,056,557.17      -                  9,056,557.17       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป 16         5,940,000.00 -                     5,940,000.00         -                 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป 17         5,471,493.37 684,671.41         1,202,148.93         684,671.41          

หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป 18         208,283.22 180,655.00         208,283.22            180,655.00          

คาใชจายคางจาย 42,484,621.46 26,358,460.63    50,492,957.96       26,328,460.63     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 58,669,056.80 23,181,695.41    58,669,056.80       23,181,695.41     

เงินคาหุนรับลวงหนา 22         42,738,850.00 -               42,738,850.00       -                 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 33,598,341.37 11,524,248.71    34,265,190.03       11,524,248.71     

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 742,473,215.48    415,632,203.49  734,032,492.76     415,602,203.49   

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี - สุทธิ 15         -                       2,823,651.43      -                  2,823,651.43       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 16         1,302,000.00        -               1,302,000.00         -                 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 17         17,153,852.31      369,995.88         3,614,143.12         369,995.88          

หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 18         409,278.93           144,685.63         409,278.93            144,685.63          

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 18,865,131.24      3,338,332.94      5,325,422.05         3,338,332.94       

รวมหน้ีสิน 761,338,346.72    418,970,536.43  739,357,914.81     418,940,536.43   

 

งบดุลรวม

บาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

งบดุลเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549



หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 19

ทุนจดทะเบียน

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

หุนสามัญ 70,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 70,000,000.00    70,000,000.00     

ทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว

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

หุนสามัญ  70,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00  บาท 70,000,000.00    70,000,000.00     

สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุน

สวนเกินมูลคาหุน 134,230,000.00    134,230,000.00  134,230,000.00     134,230,000.00   

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 20, 21 7,000,000.00        7,000,000.00      7,000,000.00         7,000,000.00       

ยังไมไดจัดสรร 486,934,054.77    227,952,188.30  493,919,120.88     228,094,231.30   

รวมสวนของผูถือหุน 698,164,054.77    439,182,188.30  705,149,120.88     439,324,231.30   

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,459,502,401.49 858,152,724.73  1,444,507,035.69  858,264,767.73   

งบดุลเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล (ตอ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบดุลรวม

บาท

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549
รายได

รายไดจากการขาย 3.1 2,438,128,810.17 1,373,006,434.07   2,438,128,810.17  1,373,006,434.07  
รายไดจากการใหบริการ 30,604,327.57      -                   -                  -                  
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 1,998,415.27        286,835.70             1,998,415.27         286,835.70           
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 796,390.38           342,651.11             939,172.51            342,651.11           
รายไดอ่ืน 10,414,718.26      5,798,534.43          8,013,758.64         5,798,534.43        

รวมรายได 2,481,942,661.65 1,379,434,455.31   2,449,080,156.59  1,379,434,455.31  
คาใชจาย 3.1

ตนทุนขาย 1,687,182,066.74 953,335,711.76      1,687,182,066.74  953,335,711.76     
ตนทุนคาบริการ 27,859,849.99      -                   -                  -                  
คาใชจายในการขายและการบริหาร 286,668,963.19    190,657,189.09      275,905,754.76     190,515,146.09     

รวมคาใชจาย 2,001,710,879.92 1,143,992,900.85   1,963,087,821.50  1,143,850,857.85  
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 480,231,781.73    235,441,554.46      485,992,335.09     235,583,597.46     
ดอกเบ้ียจาย 3.1 21,838,879.63      16,989,849.89        21,676,487.70       16,989,849.89      
ภาษีเงินได 3.15 94,411,035.63      44,748,867.24        93,490,957.81       44,748,867.24      

กําไรสุทธิ 363,981,866.47    173,702,837.33      370,824,889.58     173,844,880.33     

กําไรตอหุน 3.18, 23

กําไรสุทธิ 2.60                      1.24                        2.65                       1.24                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท
บาท

งบกําไรขาดทุนรวม



ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกินมูลคาหุน รวม

และชําระแลว จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

และชําระแลว สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตนงวด 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549 70,000,000.00     134,230,000.00      6,726,962.16            194,522,388.81 405,479,350.97 

กําไรสุทธิสําหรับป 2549 -                 -                   -                      173,702,837.33      173,702,837.33      

สํารองตามกฎหมาย 20 -                 -                   273,037.84               (273,037.84) -                    

เงินปนผล 21 -                 -                   -                      (140,000,000.00) (140,000,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 70,000,000.00     134,230,000.00      7,000,000.00            227,952,188.30 439,182,188.30 

กําไรสุทธิสําหรับป 2550 -                 -                   -                      363,981,866.47      363,981,866.47      

สํารองตามกฎหมาย 20 -                 -                   -                      -                   -                    

เงินปนผล 21 -                 -                   -                      (105,000,000.00) (105,000,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 70,000,000.00     134,230,000.00      7,000,000.00            486,934,054.77      698,164,054.77      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินเปนน้ี

กําไรสะสมหมายเหตุ

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย

บาท



ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกินมูลคาหุน รวม

และชําระแลว จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

และชําระแลว สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตนงวด 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549 70,000,000.00      134,230,000.00       6,726,962.16             194,522,388.81 405,479,350.97 

กําไรสุทธิสําหรับป 2549 -                  -                    -                      173,844,880.33   173,844,880.33 

สํารองตามกฎหมาย 20 -                  -                    273,037.84                (273,037.84) -                   

เงินปนผล 21 -                  -                    -                      (140,000,000.00) (140,000,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 70,000,000.00      134,230,000.00       7,000,000.00             228,094,231.30 439,324,231.30 

กําไรสุทธิสําหรับป 2550 -                  -                    -                      370,824,889.58   370,824,889.58     

สํารองตามกฎหมาย 20 -                  -                    -                      -                -                   

เงินปนผล 21 -                  -                    -                      (105,000,000.00) (105,000,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 70,000,000.00      134,230,000.00       7,000,000.00             493,919,120.88   705,149,120.88     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินเปนน้ี

หมายเหตุ กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

บาท



2550 2549 2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 363,981,866.47  173,702,837.33  370,824,889.58  173,844,880.33  

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเผื่อการดอยคาของท่ีดิน -                2,015,212.00      -                2,015,212.00      

คาเส่ือมราคา 17,508,403.79    14,313,484.90    16,591,073.50    14,313,484.90    

หน้ีสงสัยจะสูญ (ลูกหน้ีอ่ืน) 7,894,516.43      -                1,559,822.39      -                

สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 561,475.74         666,078.96         560,116.84         666,078.96         

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (796,390.38) (342,651.11) (939,172.51) (342,651.11)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึน (1,176,064.85) 51,064.69 (1,176,064.85) 51,064.69 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย

และหน้ีสินดําเนินงาน 387,973,807.20  190,406,026.77  387,420,664.95  190,548,069.77  

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา (221,550,461.79) (27,746,218.56) (220,820,546.85) (27,746,218.56)

สินคาคงเหลือ 39,433,072.99 (114,473,582.61) 38,613,388.48 (114,473,582.61)

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (10,645,184.80) 4,166,518.85 (2,665,890.23) 4,054,475.85 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (1,908,383.67) (2,038,450.88) (427,889.67) (2,038,450.88)

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจาหน้ีการคา 13,731,872.26    -                885,308.82         -                

คาใชจายคางจาย 16,126,160.83    757,207.09         24,164,497.33    727,207.09         

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 35,487,361.39 637,782.39 35,487,361.39 637,782.39 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 22,074,092.66 8,180,203.40 22,740,941.32 8,180,203.40 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 280,722,337.07 59,889,486.45 285,397,835.54 59,889,486.45 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท

งบกระแสเงินสดรวม



2550 2549 2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายคาหุนในบริษัทยอย -                -                (30,000,000.00) (5,000,000.00)

เงินสดจายคาเชาท่ีดินลวงหนา (1,800,000.00) (2,000,000.00) (1,800,000.00) (2,000,000.00)

เงินสดจายซ้ือสินทรัพยถาวร (318,128,239.04) (43,904,802.72) (304,511,810.58) (43,904,802.72)

เงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 2,449,161.68      2,234,046.50      2,449,161.68      2,234,046.50      

สินทรัพยไมมีตัวตน (เพิ่มข้ึน) (240,000.00) (408,340.00) (80,000.00) (408,340.00)

เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกัน (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                339,090.91         -                339,090.91         

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (317,719,077.36) (43,740,005.31) (333,942,648.90) (48,740,005.31)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 196,160,846.69  100,335,360.81  196,160,846.69  100,335,360.81  

จายชําระหน้ีสินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี (11,880,208.60) (8,507,651.40) (11,880,208.60) (8,507,651.40)

เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14,852,000.00 -                14,852,000.00 -                

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (7,610,000.00) -                (7,610,000.00) -                

จายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (2,029,321.61) (2,324,632.13) (1,438,375.24) (2,324,632.13)

จายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือ (230,114.48) (274,692.77) (230,114.48) (274,692.77)

จายเงินสดปนผลหุนสามัญ (105,000,000.00) (140,000,000.00) (105,000,000.00) (140,000,000.00)

เงินรับจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 42,738,850.00 -                42,738,850.00 -                

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 127,002,052.00 (50,771,615.49) 127,592,998.37 (50,771,615.49)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 90,005,311.71 (34,622,134.35) 79,048,185.01    (39,622,134.35)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 50,606,789.64    85,228,923.99    45,606,789.64    85,228,923.99    

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

งบกระแสเงินสดรวม

บาท

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



2550 2549 2550 2549

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม

1. เงินสดจายในระหวางป

ดอกเบ้ียจาย 22,385,269.68    15,926,677.77    22,222,877.75    15,926,677.77    

ภาษีเงินได 58,923,674.24    44,111,084.85    58,003,596.42    44,111,084.85    

2. ในระหวางงวดป 2550 มีการซ้ือทรัพยสินโดยการกอหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนจํานวนเงิน 

23,600,000.00 และ 5,200,000.00  บาท ตามลําดับ และหน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือในงบการเงินเฉพาะบริษัท เปนจํานวนเงิน 522,336.00 บาท

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท

บาท

งบกระแสเงินสดรวม

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 (ก)  ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท 

  บริษัทไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 
2537 

  จากการประชุมผูถือหุนวิสามัญคร้ังท่ี 1/2547 และคร้ังท่ี 2/2547 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2547 
 และ วันท่ี 30 มกราคม 2547 ตามลําดับ ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหบริษัทแปรสภาพบริษัทเปนบริษัท
 มหาชนจํากัด บริษัทจดทะเบียนเร่ืองขางตนกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2547 

  บริษัทมีท่ีอยูตามท่ีไดจดทะเบียนไวดังนี้ 
36/83 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร ช้ัน 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
(ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก 

        บริษัทประกอบธุรกิจหลักเปนผูนําเขาเพื่อการจําหนายถานหินเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 
 บริษัทยอยของบริษัทประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทไดแก ผูผลิตและ
จําหนายถานหินอัดกอน ขนสงทางบกและทางน้ํา 

(ค) จํานวนพนักงาน 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานจํานวน 312 คน และ 238 

คน ตามลําดับ  
(ง) ขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจาย 

   รายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจายสําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 และ 2549 มีดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2550  2549  2550  2549 
คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 18,069,879.53  14,979,563.86  17,151,190.34  14,979,563.86 
คาใชจายพนักงาน 78,741,692.88  58,646,311.82  76,152,771.91  58,646,311.82 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 1,998,415.27  286,835.70  1,998,415.27  286,835.70 
คาตอบแทนกรรมการ 2,544,000.00  2,373,000.00  2,496,000.00  2,373,000.00 

 
 
 
 
 
 



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 2.1 เกณฑในการเสนองบการเงิน 
  2.1.1  งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายกําหนดและ

ใหจัดทําข้ึนตามแบบงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจํากัดท่ีกําหนดไวใน
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2544 ซ่ึงอยูภายใตพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนใน
นโยบายการบัญชี 

 
2.1.2 มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีประกาศใชในระหวางงวด 
  ในป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 9/2550 ลงวันท่ี        

2 พฤษภาคม 2550 ฉบับท่ี 38/2550 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2550 และ ฉบับท่ี 62/2550 ลงวันท่ี 7 
ธันวาคม 2550 เร่ือง มาตรฐานการบัญชี ซ่ึงไดถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยใหใช
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมป 2550 รวมทั้งหมดมีจํานวน 13 ฉบับ ดังตอไปนี้แทน
มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมท่ียกเลิกไป 

ฉบับท่ี 25 งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 33 ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 45 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับท่ี 46 สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับท่ี 49 สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 35 การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 39 นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 41 งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 29 สัญญาเชา (ยกเลิกฉบับท่ี 7 สัญญาเชาซ้ือ) 
ฉบับท่ี 31 สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 43 การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 
 
 
 



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
 มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีประกาศใชในระหวางงวดและมีผลบังคับใชแลวในปปจจุบัน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44  และฉบับท่ี 45 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2550 เปนตนไป  

  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 46 ไมเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทแตอยางใด 
 มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบันโดยใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหาร
ของบริษัทไดประเมินและจัดกลุมตามสาระสําคัญของผลกระทบไดดังนี้ 

  ผลกระทบตองบการเงินอยางไมเปนสาระสําคัญ ไดแก มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 
ฉบับท่ี 33 ฉบับท่ี 35 ฉบับท่ี 39 ฉบับท่ี 41 ฉบับท่ี 29 ฉบับท่ี 31 และฉบับท่ี 51 โดยฝาย
บริหารได ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไม
มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาว  

  ไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัท ไดแก มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 49 และฉบับ
ท่ี 43 เนื่องจากไมเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทแตอยางใด 

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

บริษัทยอยท่ีบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ถือหุนท้ังทางตรงและทางออม 
ดังตอไปนี้ 

 ทุนจดทะเบียน
แลว (ลานบาท) 

 อัตรารอยละของการถือหุน 
ทั้งทางตรงและทางออม 

 ลักษณะธุรกิจ 

   2550  2549   
บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด 20  100.00  100.00  ผลิตและจําหนายถานหินอัดกอน 
บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด 20  100.00  -  บริการขนสงทางนํ้า 
บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด 10  100.00  -  บริการขนสงทางบก 

  2.2.2 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ือ สําหรับการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 
  2.2.3 รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทยอยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดหักกลบลบกันแลว 
  2.2.4 งบการเงินรวมจัดทําข้ึน โดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ

เหตุการณทางบัญชีท่ีคลายคลึงกัน 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส ไลท

เตอร จํากัด และ บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด มีทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท 20 ลานบาท และ 
10 ลานบาท และชําระมูลคาแลว จํานวน 5 ลานบาท 20 ลานบาท และ 10 ลานบาท บริษัทได
จายเงินคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยนี้ เปนเงิน 5 ลานบาท 20 ลานบาท และ 
10 ลานบาท ตามลําดับ  



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเคท จํากัด มีทุนจดทะเบียน 20 

ลานบาทและชําระมูลคาแลว จํานวน 5 ลานบาท บริษัทไดจายเงินคาหุนสามัญเพื่อเปนการ
ลงทุนในบริษัทยอยนี้ เปนเงิน 5 ลานบาท  

 
3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
    บริษัทรับรูรายไดจากการขายเม่ือมีการสงมอบสินคาใหลูกคาแลวโดยบันทึกมูลคาใบแจงหนี้ไม

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและหลังหักสวนลดแลว 
  บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการใหบริการขนสงเม่ือใหบริการแกลูกคาเรียบรอยแลว

และตามเกณฑคงคาง 
 บริษัทและบริษัทยอยบันทึกรายไดอ่ืนและคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
    

3.2 หนี้สงสัยจะสูญ 
    บริษัทและบริษัทยอยต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนเงินเทากับผลขาดทุนโดยประมาณ ท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ผลขาดทุนโดยประมาณน้ีกําหนดข้ึนจากการ
พิจารณาฐานะของลูกหนี้ในปจจุบัน 

 
 3.3   สินคาคงเหลือ 

  สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุน
ของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ีย 

  บริษัทและบริษัทยอยมีการพิจารณาตั้งคาเผ่ือสินคาสูญหายทางกายภาพตามผลการตรวจนับ
ไดจริง 

 
 3.4  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคาและการตัดบัญชี 

 ท่ีดินแสดงในราคาทุน 
 อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสม 
 คาเส่ือมราคาและการตัดบัญชีคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ   
สินทรัพยดังตอไปนี้ 

    ท่ีดิน   ไมมีการคิดคาเส่ือมราคา 
                 คาปรับปรุงท่ีดินเชา ตามอายุสัญญาเชาท่ีดิน 3 ป และ 10 ป 
    อาคารช่ัวคราว  ตามอายุสัญญาเชาท่ีดิน 3 ป 
    อุปกรณ   5  ป 
    ยานพาหนะ  5  ป 



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
    เรือลําเลียง 10  ป 
    เคร่ืองใชสํานักงาน  5  ป 
    อุปกรณคอมพิวเตอร 5  ป 
 
 3.5 เงินลงทุน 
    เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยแสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) ในงบ

การเงินเฉพาะบริษัท 
   บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน 
 
 3.6 สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน 
   สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน ตีราคาในราคาทุนหักดวยคาเผ่ือดอยคาของสินทรัพยโดย

บริษัทตีราคาของที่ดินท่ีไมใชดําเนินงานจากผูเช่ียวชาญภายนอก และบริษัทมีนโยบายตีราคา
สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงานใหมทุก 3-5 ป 

 
 3.7 ดอกเบ้ียจายรอตัดบัญชี 
   บริษัทและบริษัทยอยตัดบัญชีดอกเบ้ียจายรอตัดบัญชี ตามสัญญาเชาซ้ือโดยวิธีเสนตรงตาม

อายุของสัญญาเชาซ้ือ และตามสัญญาเชาการเงินโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 
 3.8 สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน 
   สินทรัพยท่ีไมมีตัวตนแสดงตามราคาทุนหลังหักคาตัดจายสะสม คาตัดจายคํานวณจากราคา

ทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้ 
   คาสิทธ์ิในการใชโปรแกรม   3   ป 
 

3.9 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
    รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศไดบันทึกไวเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี

เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วันท่ีในงบดุลได
บันทึกไวเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาได
บันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดปจจุบัน 

 
 
 
 



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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 3.10 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูก
ควบคุมโดยบริษัทไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท 
รวมถึงบริษัทท่ีทําหนาท่ีถือหุน บริษัทยอย และกิจการท่ีเปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม
วาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการท่ีเกี่ยวของ
กับบุคคลเหลานั้น 

  ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ 
บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
 

 3.11 การใชประมาณการทางการบัญชี 
   ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการ

ประมาณและต้ังขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงาน
จํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย
และหนี้ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว การประมาณการ
และขอสมมติฐานดังกลาวจะมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ 

  
 3.12 สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาทรัพยสินท่ีไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนในความเปนเจาของในทรัพยสิน
ใหกับบริษัท และบริษัทมีความต้ังใจท่ีจะใชสิทธิในการซ้ือทรัพยสินเม่ือถึงวันท่ีครบกําหนดของ
สัญญาเชาถูกบันทึกเปนสัญญาเชาการเงิน  

ณ วันเร่ิมตนสัญญาเชาทางการเงิน ตนทุนของทรัพยสินถูกบันทึกไวพรอมกับภาระผูกพัน 
สําหรับการจายคาเชาในอนาคตโดยไมรวมจํานวนดอกเบ้ีย คาใชจายทางการเงินบันทึกเปนคาใชจาย 
ในงวดปปจจุบันตามสัดสวนของยอดคงเหลือ 

 ดอกเบ้ียจายรอตัดบัญชี ตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงตามอายุของสัญญาการเงิน 
 
 3.13 สัญญาเชาดําเนินงาน 

  สัญญาเชาทรัพยสินท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแกเจาของทรัพยสินยังเปนของผูใหเชาจะถูก
จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน โดยบริษัทจะบันทึกการจายชําระคาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานเปน
คาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลาของการเชา 
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 3.14 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินซ่ึง
มี อายุครบกําหนดไมเกิน 3 เดือน โดยไมรวมรายการเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน 
 

 3.15  ภาษีเงินได 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณข้ึนจากกําไรสุทธิสําหรับงวดปรับปรุงดวยรายการท่ีกําหนด

ภายใตประมวลรัษฎากร ไมใหหรือใหถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษีเงินได ในอัตรารอยละ 20  
 
 3.16  เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปน
ตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 
 3.17  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 บริษัทและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ.2530 โดยบริษัทและบริษัทยอยจะจายสมทบในอัตรารอย
ละท่ีกําหนดของเงินเดือนในแตละเดือนในอัตราเดียวกันกับเงินสะสมของพนักงาน พนักงานจะ
ไดรับการจายคืนเงินสะสมและเงินสมทบเม่ือส้ินสุดการเปนสมาชิกภาพตามระเบียบขอบังคับของ
กองทุนฯ 
 

 3.18  กําไรตอหุน 
   กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ีย

ถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจําหนายอยูในระหวางป 
 
 3.19  การดอยคาของสินทรัพย 
   บริษัทและบริษัทยอยสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเม่ือมีขอบงช้ีวาราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยมีมูลคาสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนซ่ึงหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของ
สินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา โดยฝายบริหารจะเปนผูคํานวณมูลคาจากการใชโดยวิธีการ
ประมาณการบนสมมติฐานท่ีกําหนดข้ึน 

   ในกรณีราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน บริษัทและบริษัทยอย
จะรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนและจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยเม่ือมีขอบงช้ีวาการลดมูลคาดังกลาวไมมีอยูอีกแลวหรือมีอยูแตเปนทิศทาง
ลดนอยลง 



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  2550  2549  2550  2549 
เงินสดในมือ  249,598.79  199,654.80  216,498.79  199,654.80 
เงินฝากสถาบันการเงิน - บัญชีกระแสรายวัน 51,158,565.89  8,959,275.06  51,394,246.01  3,959,275.06 
 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย 89,203,936.67  41,447,859.78  73,044,229.85  41,447,859.78 
  140,612,101.35  50,606,789.64  124,654,974.65  45,606,789.64 

 
5. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 
  ลูกหนี้การคา - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2550  2549  2550  2549 
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา 17,015,383.10  7,539,201.03  17,015,383.10  7,539,201.03 
ลูกหนี้การคา 384,664,069.13  172,597,093.59  383,934,154.19  172,597,093.59 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,559,822.39)  (7,304.18)  (1,559,822.39)  (7,304.18) 
สุทธิ 400,119,629.84  180,128,990.44  399,389,714.90  180,128,990.44 

 
  ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
  2550  2549 

  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน 

ไมเกิน 3 เดือน  150  382,547,944.85  126  171,628,797.95 
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน  1  1,896,978.65  3  437,706.11 
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน  1  219,145.63  2  523,285.35 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  -  -  1  7,304.18 
    384,664,069.13    172,597,093.59 

 
 บาท 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  2550  2549 

  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน 

ไมเกิน 3 เดือน  145  381,818,029.91  126  171,628,797.95 
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน  1  1,896,978.65  3  437,706.11 
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน  1  219,145.63  2  523,285.35 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  -  -  1  7,304.18 
    383,934,154.19    172,597,093.59 



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
6. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 สินคาคงเหลือ - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2550  2549  2550  2549 
ถานหิน 415,095,004.07  454,528,077.06  415,914,688.58  454,528,077.06 
หัก  คาเผ่ือสินคาสูญหายทางกายภาพ -  -  -  - 
รวม 415,095,004.07  454,528,077.06  415,914,688.58  454,528,077.06 

 
  บริษัทมีการตรวจนับถานหิน ณ วันส้ินงวดส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 และบันทึกปรับ
 ยอดทางบัญชีใหเทากับยอดตรวจนับจริง จึงไมมีการตั้งคาเผ่ือสินคาสูญหายทางกายภาพเกิดข้ึน 
 
7. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2550  2549  2550  2549 
ลูกหนี้กรมสรรพากร -  382,769.86  -  382,769.86 
วัสดุสิ้นเปลือง 3,553,564.01  1,339,861.50  3,516,684.02  1,339,861.50 
ลูกหนี้อื่น (ดูหมายเหตุขอ 28) 6,334,694.04  -  -  - 
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (6,334,694.04)  -  -  - 
ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ -  -  -  - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,842,343.36  4,362,785.25  5,346,665.82  4,474,828.25 
รวม 10,395,907.37  6,085,416.61  8,863,349.84  6,197,459.61 

 
8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
  เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน ประกอบดวย 

      งบการเงินเฉพาะบริษัท  

     ถือหุนรอยละ (%)  (พันบาท) 

       ทุนชําระแลว  จํานวนเงิน - ราคาทุน  จํานวนเงิน-วิธีสวนไดเสีย 

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

 ของธุรกิจ  ความสัมพันธ  ธันวาคม 

 2550 

 ธันวาคม  

2549 

 ธันวาคม  

2550 

 ธันวาคม 

 2549 

 ธันวาคม  

2550 

 ธันวาคม 

2549 

 ธันวาคม  

2550 

 ธันวาคม  

2549 

บริษัทยอย                    

บริษัท ยูเอ็มเอส ผลิตและจําหนายถาน  ถือหุนของบริษัท  100.00  100.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00  4,857.00  4,858.00 

 โคลบริคเคท จํากัด อัดกอน                   

บริษัท ยูเอ็มเอส เชาหรือใหเชา  ถือหุนของบริษัท  100.00  -  20,000.00  -  20,000.00  -  14,990.00  - 

 ไลทเตอร จํากัด เรือขนถายสินคา                   

บริษัท ยูเอ็มเอส เชาหรือใหเชา  ถือหุนของบริษัท  100.00  -  10,000.00  -  10,000.00  -  8,340.00  - 

 ขนสง จํากัด ยานพาหนะ                   

             35,000.00  5,000.00  28,187.00  4,858.00 

 



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน  มูลคาหุนละ 10 
บาท มูลคาจํานวน 20 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปน
การลงทุนในบริษัทยอยนี้เปนเงิน 5 ลานบาท 

  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 2.0 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 
บาท มูลคาจํานวน 20 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุน
ในบริษัทยอยนี้เปนเงิน 20 ลานบาท 

  เงินลงทุนในบริษัท ยเูอ็มเอส ขนสง จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 1.0 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
มูลคาจํานวน 10 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนใน
บริษัทยอยนี้เปนเงิน 10 ลานบาท 

 
9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 
 ณ  31 ธ.ค. 49  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  31 ธ.ค. 50 
ราคาทุน        
ที่ดิน  86,345,061.02  175,164,189.85  -  261,509,250.87 
ที่ดินของอาคารชุด 832,464.86  -  -  832,464.86 
อาคารชุด 1,323,535.14  -  -  1,323,535.14 
อาคารสํานักงานคลังสินคา 220,000.00  -  -  220,000.00 
ยานพาหนะ 39,728,362.63  31,376,586.52  (4,770,549.54)  66,334,399.61 
เคร่ืองจักร 8,637,611.00  8,217,878.74  -  16,855,489.74 
อุปกรณ 34,670,808.80  15,915,723.75  (421,326.02)  50,165,206.53 
เรือลําเลียง -  4,273,431.17  -  4,273,431.17 
คลังสินคาและทาเทียบเรือระหวางกอสราง 18,926,289.77  62,106,956.64  -  81,033,246.41 
เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 9,720,000.00  38,905,815.51  -  48,625,815.51 
อุปกรณระหวางติดต้ัง -  1,590,453.06  -  1,590,453.06 
เรือลําเลียงระหวางตอ -  2,721,754.72  -  2,721,754.72 
    รวม 200,404,133.22  340,272,789.96  (5,191,875.56)  535,485,047.62 
คาเส่ือมราคาสะสม        
อาคารชุด (121,656.43)  (66,176.80)  -  (187,833.23) 
อาคารสํานักงานคลังสินคา (13,501.36)  (43,999.97)  -  (57,501.33) 
ยานพาหนะ (26,152,805.56)  (6,106,207.89)  3,421,287.36  (28,837,726.09) 
เคร่ืองจักร (3,572,789.53)  (2,535,455.07)  -  (6,108,244.60) 
อุปกรณ (14,103,318.42)  (7,053,382.41)  260,599.03  (20,896,101.80) 
เรือลําเลียง -  (374,716.23)  -  (374,716.23) 
    รวม (43,964,071.30)  (16,179,938.37)  3,681,886.39  (56,462,123.28) 
สุทธิ 156,440,061.92      479,022,924.34 



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 
 ณ  31 ธ.ค. 49  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  31 ธ.ค. 50 
ราคาทุน        
ที่ดิน  86,345,061.02  175,164,189.85  -  261,509,250.87 
ที่ดินของอาคารชุด 832,464.86  -  -  832,464.86 
อาคารชุด 1,323,535.14  -  -  1,323,535.14 
อาคารสํานักงานคลังสินคา 220,000.00  -  -  220,000.00 
ยานพาหนะ 39,728,362.63  8,102,691.60  (4,770,549.54)  43,060,504.69 
เคร่ืองจักร 8,637,611.00  8,217,878.74  -  16,855,489.74 
อุปกรณ 34,670,808.80  14,375,358.23  (421,326.02)  48,624,841.01 
คลังสินคาและทาเทียบเรือระหวางกอสราง 18,926,289.77  62,106,956.64  -  81,033,246.41 
เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 9,720,000.00  38,905,815.51  -  48,625,815.51 
อุปกรณระหวางติดต้ัง -  1,526,253.06  -  1,526,253.06 
    รวม 200,404,133.22  308,399,143.63  (5,191,875.56)  503,611,401.29 
คาเส่ือมราคาสะสม        
อาคารชุด (121,656.43)  (66,176.80)  -  (187,833.23) 
อาคารสํานักงานคลังสินคา (13,501.36)  (43,999.97)  -  (57,501.33) 
ยานพาหนะ (26,152,805.56)  (5,628,291.07)  3,421,287.36  (28,359,809.27) 
เคร่ืองจักร (3,572,789.53)  (2,535,455.07)  -  (6,108,244.60) 
อุปกรณ (14,103,318.42)  (6,988,685.17)  260,599.03  (20,831,404.56) 
    รวม (43,964,071.30)  (15,262,608.08)  3,681,886.39  (55,544,792.99) 
สุทธิ 156,440,061.92      448,066,608.30 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมีท่ีดินท่ีใชดําเนินงานประกอบดวย 
  1) ท่ีดินบริเวณตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 5 โฉนดจํานวนพื้นท่ี 65 ไร 3 งาน 

81 ตารางวา ใชเปนคลังเก็บถานหิน ทาเทียบเรือและอาคารสํานักงานราคาทุนท่ีดินตามราคาซ้ือขายรวมคา
ปรับปรุงท่ีดินเพื่อการใชงานมีจํานวนเงิน 93 ลานบาท และ 80.29 ลานบาท ตามลําดับ 

  2) ท่ีดินบริเวณตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 โฉนด จํานวนพื้นท่ี 
84 ไร 1 งาน 28 ตารางวาใชเปนคลังเก็บถานหิน และบริษัทมีโครงการกอสรางทาเทียบเรือในอนาคตบน
ท่ีดินผืนนี้ดวย ราคาทุนท่ีดินตามราคาซ้ือขายมีจํานวนเงิน 170 ลานบาท 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ท่ีดินบางสวนท่ีต้ังอยูบริเวณตําบลสวนสมและส่ิงปลูกสราง
ระหวางกอสรางบนท่ีดินดังกลาวราคาตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 118.52  ลานบาท และ 79.78 ลานบาท ติด
ภาระคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 ใน
วงเงินรวม 215 ลานบาท 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีอาคาร ยานพาหนะ เคร่ืองจักร และอุปกรณท่ีคิดคาเส่ือมราคา
หมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยมีจํานวนเงินประมาณ 33.76 ลานบาท 



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
10. สวนปรับปรุงท่ีดินเชาและอาคารชั่วคราวบนท่ีดินเชา - สุทธิ 

  สวนปรับปรุงท่ีดินเชาและอาคารชั่วคราวบนท่ีดินเชา - สุทธิ ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบัญช ี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญช ี
 ณ  31 ธ.ค. 49  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  31 ธ.ค. 50 
ราคาทุน        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา 5,607,658.88  1,835,002.95  -  7,442,661.83 
อาคารชั่วคราว 10,189,561.87  -  -  10,189,561.87 
    รวม 15,797,220.75  1,835,002.95  -  17,632,223.70 
คาเส่ือมราคาสะสม        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา (4,398,971.47)  (625,029.66)  -  (5,024,001.13) 
อาคารชั่วคราว (9,367,310.16)  (703,435.76)  -  (10,070,745.92) 
    รวม (13,766,281.63)  (1,328,465.42)  -  (15,094,747.05) 
สุทธิ 2,030,939.12      2,537,476.65 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยอดตามบัญช ี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญช ี
 ณ  31 ธ.ค. 49  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  31 ธ.ค. 50 
ราคาทุน        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา 5,607,658.88  1,835,002.95  -  7,442,661.83 
อาคารชั่วคราว 10,189,561.87  -  -  10,189,561.87 
    รวม 15,797,220.75  1,835,002.95  -  17,632,223.70 
คาเส่ือมราคาสะสม        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา (4,398,971.47)  (625,029.66)  -  (5,024,001.13) 
อาคารชั่วคราว (9,367,310.16)  (703,435.76)  -  (10,070,745.92) 
    รวม (13,766,281.63)  (1,328,465.42)  -  (15,094,747.05) 
สุทธิ 2,030,939.12      2,537,476.65 

  บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อเก็บถานหิน ดังนี้ 
   1) สัญญาเชาท่ีดินตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 21 ไร 1 งาน 

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

      2) สัญญาเชาท่ีดินตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 38 ไร 2 
งาน 72 ตารางวา ซ่ึงมีระยะเวลาสัญญาเชา 3 ป นับต้ังแตวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม 
2553  



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
11. สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ 

 สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2550  2549  2550  2549 
ราคาทุน - ที่ดิน 4,724,212.00  4,724,212.00  4,724,212.00  4,724,212.00 
(หัก) คาเผ่ือการดอยคาของท่ีดิน (2,015,212.00)  (2,015,212.00)  (2,015,212.00)  (2,015,212.00) 
สุทธิ 2,709,000.00  2,709,000.00  2,709,000.00  2,709,000.00 

   
  สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงานเปนท่ีดินจํานวน 3 แปลง จํานวนพื้นท่ี 22 ไร 2 งาน 30 ตารางวา ราคา

ทุนจํานวนเงิน 4.72 ลานบาท  ต้ังอยูท่ีจังหวัดราชบุรี ซ่ึงไดมาต้ังแตป 2541 ซ่ึงมี     ท่ีดินแปลงอื่นลอมทําให
ไมมีทางเขาออกสูถนนสาธารณะบริษัทจึงเปนโจทกยื่นฟองเจาของท่ีดินขางเคียงเกี่ยวกับขอหาทางสาธารณะ
ภาระจํายอมทางจําเปนตามคดีหมายเลขดําท่ี 2239/2541 ต้ังแตป 2541 และคดีหมายเลขแดงท่ี 1065/2547 เม่ือ
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2547 โดยศาลพิพากษาวา อนุญาตใหบริษัทเปดถนนไดโดยจายผลตอบแทนแกท่ีดินของ
จําเลยจํานวนประมาณ 500,000 บาท แตไมอนุญาตใหขยายเขตไฟฟา และไมอนุญาตใหมีระบบระบายนํ้า 
ดังนั้นบริษัทจึงนําคดีข้ึนสูศาลอุทธรณตอไป ปจจุบันยังไมทราบผลการอุทธรณ 

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

 
12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2550  2549  2550  2549 
เงินมัดจําอื่น 5,066,110.85  1,975,271.04  3,585,616.85  1,975,271.04 
คาสิทธิ์ในการใชโปรแกรม - สุทธิ 1,806,235.30  2,127,711.04  1,647,594.20  2,127,711.04 
คาเชาท่ีดินจายลวงหนา 2,138,011.72  1,520,467.86  2,138,011.72  1,520,467.86 
 9,010,357.87  5,623,449.94  7,371,222.77  5,623,449.94 

 
 
 
 



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
13. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - ทรัสตรีซีท 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2550  2549  2550  2549 
ทรัสตรีซีท 539,630,697.00  329,766,748.06  539,630,697.00  329,766,748.06 
เงินกูยืมระยะส้ัน -  14,879,167.10  -  14,879,167.10 
    รวม 539,630,697.00  344,645,915.16  539,630,697.00  344,645,915.16 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินกูยืมระยะส้ันดังกลาวอยูภายใตวงเงินสินเช่ือตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 14 และเปนสวนท่ีบริษัทมิไดนําทรัพยสินใดของบริษัทไปคํ้าประกันการกูยืมหรือคํ้า
ประกันโดยกรรมการของบริษัทแตอยางใด 

 
14. วงเงินสินเช่ือ 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมีวงเงินสินเช่ือตางๆ กับธนาคารในประเทศ 
ประกอบดวย 

 14.1 วงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารหาแหงและส่ีแหง ในวงเงินรวม 36.50 ลานบาท และ 28 ลานบาท 
ตามลําดับ 

 14.2  วงเงินตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารหาแหง ในวงเงินรวม 660 ลานบาท      
5 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และ 380.80 ลานบาท ตามลําดับ 

 14.3  วงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและเจาหนี้ทรัสตรีซีทกับธนาคารเกาแหงและเจ็ดแหง ในวงเงินรวม 1,370 
ลานบาท และ 1,135 ลานบาท ตามลําดับ 

 14.4  วงเงินต๋ัวสัญญาใชเงินกับธนาคารหนึ่งแหง ในวงเงินรวม 2 ลานบาท และ 1 ลานบาท (ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2549) 

 14.5 วงเงินกูยืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานกับธนาคารแหงหนึ่ง      
ในวงเงินรวม 4 ลานบาท 

 14.6  วงเงินกูยืมระยะยาวในวงเงินรวม 212 ลานบาท  
 14.7 วงเงินหนังสือคํ้าประกันกับธนาคารหนึ่งแหง ในวงเงินรวม 2 ลานบาท และ 1 ลานบาท ตามลําดับ 
  วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 33.5 ลานบาท วงเงินตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

วงเงินเลตเตอรเครดิตและเจาหนี้ทรัสตรีซีท วงเงินกูยืมต๋ัวสัญญาใชเงิน และวงเงินหนังสือคํ้าประกัน บริษัท
มิไดนําทรัพยสินใดของบริษัทไปคํ้าประกันการกูยืมหรือคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัทแตอยางใด 

  วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 3 ลานบาท และวงเงินกูยืมระยะยาว คํ้าประกันโดย ท่ีดินบางสวนพรอม
ส่ิงปลูกสรางท่ีอยูในระหวางกอสราง (คลังสินคา อาคารและทาเทียบเรือ) (ดูหมายเหตุขอ 10) และท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตของบริษัท รวมท้ังเคร่ืองจักรท่ีจะติดต้ังในคลังสินคาบนท่ีดินดังกลาว ในวงเงินรวม 215 
ลานบาท  



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
15.  หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 
   หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2550  2549  2550  2549 
หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี -  11,880,208.60  -  11,880,208.60 
หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป -  (9,056,557.17)  -  (9,056,557.17) 
 -  2,823,651.43  -  2,823,651.43 

   
  เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2545 บริษัทไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารพาณิชยสําหรับเงินกูยืม

และดอกเบ้ียคางจายท่ีเกี่ยวของจํานวนเงินรวมประมาณ 36.33 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงกําหนดเวลา
ชําระคืนและอัตราดอกเบ้ียใหม โดยบริษัทไดรับสวนลดดอกเบ้ียคางจายจากเดิมซ่ึงบันทึกดวยอัตราผิดนัด
เปนเงินจํานวนประมาณ 0.96 ลานบาท และบริษัทมีภาระผูกพันจะตองจายชําระคืนหนี้สินดังกลาวใหม
ตามท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยมีภาระดอกเบ้ียในอัตรา MLR - 1 ตอป  และบริษัทจะตองจายชําระเงินตน
พรอมดอกเบ้ียท่ีจะเกิดข้ึนใหมแกธนาคารพาณิชยตามรายละเอียดดังนี้ 

ป  ยอดชําระข้ันตํ่าตอเดือน 
(บาท) 

2546  300,000 
2547  500,000 
2548  800,000 
2549  800,000 
2550  800,000 
2551  สวนท่ีเหลือท้ังหมด 

 
  หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้คํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัท 
  บริษัทบันทึกดอกเบ้ียจายในงบการเงินตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงในอัตรารอยละ 5.0569 ตอป 

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

 
 
 
 



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
16.  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
    เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 

 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2549 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 7,242,000.00  -  7,242,000.00  - 

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (5,940,000.00)  -  (5,940,000.00)  - 

 1,302,000.00  -  1,302,000.00  - 

 
  16.1 ต้ังแตวันท่ี 23 กันยายน 2549 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งใน

ประเทศในวงเงิน 17 ลานบาท เพื่อนําไปจายชําระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี (ดูหมายเหตุขอ 15)
และไดขอรับเงินกูมาจํานวน 11 ลานบาทแลวเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2550 โดยมีภาระดอกเบ้ียท่ีตองจาย
ทุกเดือนในอัตรา MLR-1 ตอป และบริษัทจะตองจายชําระเงินตนงวดละ 710,000.00 บาท ใหแกธนาคาร
พาณิชย ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันท่ีมีการเบิกเงินกูตามสัญญานี้คร้ังแรก (ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2552) 

 
  16.2 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2550 บริษัทไดรับเงินกูในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ

พลังงานจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในประเทศ จํานวนเงิน 3,852,000.00 บาท เพื่อนําไปสรางเคร่ืองจักร
ลดความชื้นถานหิน (Rotary Drum Dryer) ซ่ึงเปนโครงการรวมระหวางธนาคารกับภาครัฐ (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) โดยมีภาระดอกเบ้ียท่ีตองจายทุกเดือนในอัตรารอยละ 4 ตอป และ
จายชําระเงินตนงวดเดือนละ 170,000.00 บาท ภายในระยะเวลา 2 ป นับต้ังแตวันท่ีมีการเบิกเงินกูคร้ังแรก  

  เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวอยูภายใตวงเงินสินเช่ือตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 
 
17. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  

  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2550  2549  2550  2549 
 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  25,454,756.64  1,118,706.51  5,425,981.29  1,118,706.51 
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (2,829,410.96)  (64,039.22)  (609,689.24)  (64,039.22) 
 22,625,345.68  1,054,667.29  4,816,292.05  1,054,667.29 
 หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (5,471,493.37)  (684,671.41)  (1,202,148.93)  (684,671.41) 
     สุทธิ 17,153,852.31  369,995.88  3,614,143.12  369,995.88 

 



 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
 17.1 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 และวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2547 บริษัทไดทําสัญญาเชายานพาหนะใน

ลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับบริษัทในประเทศ โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 
2,799,400.00 บาท (ไมรวมดอกเบ้ีย) ท้ัง 2 สัญญามีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือน เดือนละ 
61,996.00 บาทตอสัญญา เร่ิมผอนชําระงวดแรกวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2547 และงวดสุดทายวันท่ี 24 
กุมภาพันธ 2550 

  เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2549 และวันท่ี 6 กันยายน 2550 บริษัทไดโอนขายยานพาหนะตามสัญญาเชา
การเงินท้ัง 2  สัญญาใหแกบุคคลภายนอกโดยวิธีประมูล และไดจายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
สวนท่ีเหลือตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,378,119.60 บาท และ 663,462.72 บาท (ไมรวมดอกเบ้ีย) 
ตามลําดับ\ 
 
17.2 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับ
บริษัทในประเทศ โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา 5,200,000.00 บาท (ไมรวมดอกเบ้ีย) มีระยะเวลาผอน
ชําระ 48 งวดเปนรายเดือนๆ ละ 123,317.76 บาท เร่ิมผอนชําระงวดแรกวันท่ี 25 กันยายน 2550 และงวด
สุดทายวันท่ี 25 กันยายน 2554  

  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือเม่ือส้ินสุดสัญญาเชาเปน
จํานวนเงิน 2,000,000.00 บาท ตอสัญญาและบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอจํากัดตางๆ ท่ีกําหนด
ไวในสัญญานี้ 

 
 17.3 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2550 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงิน

กับบริษัทในประเทศเจ็ดสัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 1,888,000.00 บาท (ไมรวม
ดอกเบ้ีย) ท้ัง 7 สัญญามีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 44,773.83 บาทตอสัญญา เร่ิมผอน
ชําระงวดแรกวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2550 และงวดสุดทายวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2554  

  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือเม่ือส้ินสุดสัญญาเชาเปน
จํานวนเงิน 441,121.50 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอสัญญา และบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ขอบังคับตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ 

 
 17.4 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2550 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับ

บริษัทในประเทศสามสัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 1,728,000.00 บาท (ไมรวม
ดอกเบ้ีย) ท้ัง 3 สัญญามีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 40,979.44 บาทตอสัญญา เร่ิมผอน
ชําระงวดแรกวันท่ี 25 ธันวาคม 2550 และงวดสุดทายวันท่ี 25 ธันวาคม 2554  



 

  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือเม่ือส้ินสุดสัญญาเชาเปน
จํานวนเงิน 403,738.32 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอสัญญา และบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ขอบังคับตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
18. หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือ 

  หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือเพื่อซ้ือรถยนตกระบะ ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2550  2549  2550  2549 
สัญญาเชาซ้ือ-ยานพาหนะ 690,583.87  359,784.87  690,583.87  359,784.87 
หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (73,021.72)  (34,444.24)  (73,021.72)  (34,444.24) 
 617,562.15  325,340.63  617,562.15  325,340.63 
หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (208,283.22)  (180,655.00)  (208,283.22)  (180,655.00) 
 409,278.93  144,685.63  409,278.93  144,685.63 

 
  กรรมสิทธิในทรัพยสินตามสัญญาเชาซ้ือนี้จะโอนเปนของบริษัทเม่ือไดรับชําระเงินครบถวนแลว  

 

19. ทุนเรือนหุน 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2550 มีมติอนุมัติใหบริษัทลดมูลคา

หุนจากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.50 บาท ทําใหจํานวนหุนท่ีมีอยูเพิ่มข้ึนเปน 140,000,000 หุน 
จากเดิม 70,000,000 หุน และมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 70 ลานบาท เปน 105 ลานบาท ซ่ึงได
จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2550 ทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มข้ึนจํานวน 35 
ลานบาทนี้ ไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนและหุนเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิตอผูถือหุนเดิม
โดยกําหนดเง่ือนไขดังนี้  (1) อัตราสวนการเสนอขาย : 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ (2) ราคาใช
สิทธิ : หุนละ 8.50 บาท  (3) อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน (4) วันท่ีออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2550 และ (5) วันท่ีใชสิทธิคร้ังแรก : วันท่ี 28 ธันวาคม 
2550 หากผูถือหุนใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญดังกลาว จะเกิดหุนสามัญจากการใชสิทธิดังกลาวรวมทั้งส้ิน
ประมาณ 70 ลานหุน 

  บริษัทไดรับอนุมัติการขออนุญาตเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนและหุนเพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอผูถือหุนเดิมจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลวตามหนังสือ
เลขท่ี กลต.จ. 2193/2550 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 

 
20. สํารองตามกฎหมาย 



 

  ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงกําหนดใหบริษัทจัดสรรสํารองตามกฎหมาย
ดวยจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิทุกคราวท่ีมีการประกาศจายเงินปนผลจนกวาสํารองนี้จะมี
ยอดเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารองดังกลาวจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  

 
 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
21. การจัดสรรกําไรสะสม 
  ป 2550 

  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2550 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปน
ผลจากผลการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549  อัตราหุนละ 0.50 บาท จํานวนหุนสามัญ 70,000,000 
หุนเปนจํานวนเงิน 35,000,000 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 27 เมษายน 2550 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2550 มีมติอนุมัติใหบริษัท
จายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน งวดหกเดือนในอัตราหุนละ  0.50 บาท จํานวน 
140,000,000 หุน เปนจํานวนเงิน 70,000,000 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 7 กันยายน 2550 

  ป 2549 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2549 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปน

ผลจากผลการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 อัตราหุนละ 1.00 บาท จํานวนหุนสามัญ 70,000,000 
หุนเปนจํานวนเงิน 70,000,000 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 4  พฤษภาคม 2549 และอนุมัติใหกัน
สํารองตามกฎหมายเปนจํานวน 273,037.84 บาท 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2549 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2549 คณะกรรมการบริษัท
มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลของผลประกอบการตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2549 ถึง 30 
กันยายน 2549 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.00 บาท จํานวนหุนสามัญ 70,000,000 หุน เปนจํานวนเงิน 
70,000,000 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 7 ธันวาคม 2549 

 
22. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 
  ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2550 มีการใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 

19) จํานวน 5,028,100 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 2,514,050.00 บาท ซ่ึงบริษัทไดจดทะเบียน
การเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุนสามัญคร้ังนี้ในวันท่ี 11 มกราคม 2551 
บริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนท่ีเกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาท่ีตราไวจํานวนรวม 40,224,800.00 บาท 
บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 42,738,850.00 บาท ในวันท่ีใชสิทธิ
คร้ังแรก บริษัทไดบันทึกเงินคาหุนรับลวงหนาจํานวน 42,738,850.00 บาท ภายใตช่ือบัญชีเงินรับคาหุน
ลวงหนาในหมวดหนี้สินหมุนเวียน 

  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีจํานวน 64.97 ลานหนวย 
 

23. กําไรตอหุน  



 

  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักท่ีออกและเรียกชําระแลวในระหวางป 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2550  2549 

(ปรับปรุงใหม) 
 2550  2549 

(ปรับปรุงใหม) 
กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ  (บาท) 363,981,866.47  173,702,837.33  370,824,889.58  173,844,880.33 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 140,000,000  140,000,000  140,000,000  140,000,000 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  (บาทตอหุน) 2.60  1.24  2.65  1.24 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
   เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบงบการเงิน บริษัทไดคํานวณกําไรตอหุน และกําไรตอหุนปรับลด

(เนื่องจากลดมูลคาหุนจากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.50 บาท) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2549 ข้ึนใหม โดยใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีถือเสมือนวาไดทําการเปล่ียนแปลง
มูลคาหุนท่ีตราไวและจํานวนหุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระแลว โดยใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง
มูลคาหุนท่ีตราไวและจํานวนหุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระแลว 

 
24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
  เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหน้ีสิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนอีกกิจการหนึ่งเพิ่มข้ึนในเวลาเดียวกัน 
  ความเส่ียงเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน (Financial Instruments) ท่ีมีสาระสําคัญ และนโยบายการ

บริหารความเส่ียงของบริษัทมีดังตอไปนี้ 
 

  ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ (Credit risk) 
  บริษัทมีความเส่ียงดานสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายในการใหสินเช่ือท่ี
ระมัดระวังและมีฐานะของลูกคาท่ีหลากหลาย โดยจํานวนท่ีอาจตองสูญเสียสูงสุดจากการใหสินเช่ือของ
บริษัทจะเทากับมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ในงบดุล 

 
  ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate risk) 

  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
เนื่องจากมีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน, เงินกูยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสราง
หนี้ ซ่ึงบริษัทจะตองจายชําระดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียลอยตัว  

 
 ความเส่ียงดานสภาพคลอง  (Liquidity risk) 
  ความเสี่ยงดานสภาพคลองหรือความเส่ียงในการระดมทุน คือความเส่ียงท่ีบริษัทจะเผชิญกับความ
ยุงยากในการระดมทุน ใหเพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทาง



 

การเงิน  ความเส่ียงดานสภาพคลองอาจเกิดจากการท่ีบริษัทไมสามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทันเวลา
ดวยราคาท่ีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

  สินทรัพยทางการเงินของบริษัทประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคาและสินคา
คงเหลือซ่ึงมีสภาพคลองและเปล่ียนเปนเงินไดเร็วในมูลคายุติธรรม 

 
 
 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
  ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน (Foreign currency risk) 

   บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีเจาหนี้ทรัสตรีซีทใน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในระหวางงวดบริษัทไดเขาทําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อลดความ
เส่ียงทางดานอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจายชําระคืนเจาหนี้ทรัสตรีซีปต  
 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 สรุปไดดังนี้ 

  สกุลเงิน  จํานวนเงิน 
(USD) 

 อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา 
(บาท / เหรียญสหรัฐ) 

 วันครบกําหนดตามสัญญา 
นับจากวันที่ ในงบดุล 

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

 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีรายการคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

สรุปไดดังนี้ 
  สกุลเงิน  จํานวนเงิน 

(USD) 
 อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 

(บาท / เหรียญสหรัฐ) 
 วันครบกําหนดตามสัญญา 

นับจากวันที่ ในงบดุล 
เจาหนี้ทรัสตรีซีท  เงินเหรียญสหรัฐ  155,500.00  35.955  8 มกราคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  300,000.00  35.758  8 มกราคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  37.520  10 มกราคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  200,000.00  37.570  12 มกราคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  300,000.00  35.700  12 มกราคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  200,000.00  37.500  16 มกราคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  300,000.00  37.450  16 มกราคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  300,000.00  35.640  16 มกราคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  900,000.00  35.560  16 มกราคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  115,782.91  35.325  16 มกราคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  185,320.73  37.490  17 มกราคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  112,050.00  36.790  2 กุมภาพันธ 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  150,000.00  36.710  5 กุมภาพันธ 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  200,000.00  36.240  1 มีนาคม 2550 



 

  เงินเหรียญสหรัฐ  300,000.00  36.160  6 มีนาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  300,000.00  36.060  6 มีนาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  300,000.00  37.440  15 มีนาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  202,692.50  37.370  19 มีนาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  37.346  21 มีนาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  200,000.00  37.310  26 มีนาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  300,000.00  37.600  26 มีนาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  200,000.00  37.497  26 มีนาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  200,000.00  37.547  26 มีนาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  44,400.10  37.548  2 เมษายน 2550 
    6,465,746.24     

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
  มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกันใน

ขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ
ในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน มูลคายุติธรรมไดมาจากราคาตลาดท่ีกําหนดหรือกระแสเงินสดคิด
ลด 

  สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัท สวนใหญมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
ยกเวนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซ้ือซ่ึงไมสามารถคํานวณหามูลคายุติธรรมได จึงไมมีการเปดเผย
ขอมูลดังกลาว 

 
25. รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

  บริษัทมีรายการท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึงรายการระหวางกันเปนไปตามขอตกลง
ปกติทางการคา ดังตอไปนี้ 

     บาท 

 ลักษณะของ  นโยบายราคา /  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ความสัมพันธ  อัตราดอกเบ้ีย  2550  2549  2550  2549 

รายการระหวางป            

รายไดดอกเบ้ียรับ            

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ  1.5 % ตอเดือน         

 กรรมการรวมกัน    -  -  102,532.58  - 

รายไดคาเชาทรัพยสิน            

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ  ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน  เทียบเทาราคาตลาด  -  -  119,684.22  - 

รายไดจากการขายทรัพยสิน            

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ  ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน  เทียบเทาราคาตลาด  -  -  416,677.05  - 

คาขนสงสินคา            

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ  ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน  เทียบเทาราคาตลาด  -  -  46,032,842.70  - 

คาประกันภัยสินคา            



 

    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด กรรมการรวมกัน  ราคาตลาด  932,753.00  2,090,498.47  932,753.00  2,090,498.47 

ยอดคงเหลือส้ินป            

เงินทดรองจาย            

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด     -  -  123,063.61  - 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด     -  -  80,000.00  - 

เจาหน้ีการคา            

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด     -  -  8,664,912.99  - 

คาใชจายคางจาย            

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด     -  -  774,419.65  - 

    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด     128,296.21  70,378.00  128,296.21  70,378.00 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
26. สัญญา 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีสัญญาท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 
 (ก) บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาท่ีดินกับบุคคลอ่ืนมีระยะเวลา 10 ปท่ีตองจายคาเชาต้ังแตป 

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

 
(ข) บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินและคลังสินคากับบุคคลอ่ืนระยะเวลาเชา 3 ป เร่ิมตนป 2549 ส้ินสุด

ป 2552 บริษัทไดจายเงินคาเชาลวงหนาท้ังจํานวนเปนเงินรวม 2.84 ลานบาท ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 บริษัทมีคาเชาจายลวงหนาท่ียังไมถึงกําหนดตัดจายเปนเงินรวม 0.82 ลานบาท 

 
(ค) บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับบุคคลอ่ืนระยะเวลาเชา 3 ป ท่ีตองจายคาเชาต้ังแตป 2550 - 2553 

บริษัทมีภาระผูกพันกับคาเชาท่ียังไมถึงกําหนดชําระจํานวนเงินประมาณ 3.26 ลานบาท เปนคา
เชาสําหรับงวดท่ี 9 - 36 งวดละ 150,000.00 บาท ท้ังนี้บริษัทไดชําระเงินมัดจําคาเชาลวงหนา
ใหแกผูเชาเปนจํานวนเงิน 1.8 ลานบาท 

 
 (ง) บริษัทมีสัญญาซ้ือขายถานหินท่ีสําคัญกับผูผลิตถานหินในตางประเทศโดยมีขอตกลงท่ีจะซ้ือ

ถานหินในป 2550 ถึงป 2552 ในปริมาณ ปละ 600,000 - 1,000,000 เมตริกตัน ปริมาณและราคา
ท่ีซ้ือขายท่ีกําหนดแนนอนแลวในป 2550 มีจํานวน 600,000 เมตริกตัน บวกลบ 10% นอกจากนี้
ในป 2550 บริษัทยังมีสัญญาซ้ือขายถานหินกับผูผลิตถานหินรายอ่ืนๆ ในตางประเทศอีกจํานวน 
200,000 - 450,000 เมตริกตัน บวกลบ 10% ราคาของถานหินท่ีกําหนดแลวจะสามารถ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคุณภาพของถานหินจะตองกําหนดราคาใหม  

 
   (จ) บริษัทไดทําสัญญาจางงานกับบริษัทในประเทศโดยบริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายเงินตามท่ี

กําหนดไวในสัญญาจางเหมาถมท่ีดินและสัญญาจางงานออกแบบราย ละเอียดบริหารโครงการ



 

และการควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางคลังสินคาและทาเทียบเรือรวมท้ังสัญญางาน
ออกแบบ สราง และติดต้ังเคร่ืองอบถานเคร่ืองผสมถาน รวมเปนจํานวนเงิน 43.53  ลานบาท 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
27. การจําแนกขอมูลตามสวนงานและตามภูมิศาสตร 

  บริษัทมีรายไดหลักจากการเปนผูจําหนายถานหินเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงโดยสวนใหญแลว 
บริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานภูมิศาสตรเดียวกันคือประเทศไทย  แตอยางไรก็ตามบริษัทยอยของบริษัท
ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ไดแก บริการขนสงทางบกและทางน้ําจึงมีขอมูลแยกตาม
สวนงานไดดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 รายไดจากการขาย  รายไดจากการใหบริการ  รวม 

 2550  2549  2550  2549  2550  2549 

รายได 2,438,128,810.17  1,373,006,434.07  30,604,327.57  -  2,468,733,137.74  1,373,006,434.07 

ตนทุน (1,687,182,066.74)  (953,335,711.76)  (27,859,849.99)  -  (1,715,041,916.73)  (953,335,711.76) 

กําไรข้ันตน 750,946,743.43  419,670,722.31  2,744,477.58  -  753,691,221.01  419,670,722.31 

สินทรัพยถาวร-สุทธิ         481,560,400.99  158,471,001.04 

 
28. ลูกหนี้อ่ืน 

  เนื่องจากบริษัทยอยแหงหนึ่งไดวาจางบุคคลธรรมดา (ผูรับจาง) ในการบรรทุกสินคาดวยเรือลําเลียง
ตามสัญญาจางฉบับลงวันท่ี 18 กันยายน 2550 ซ่ึงไดมีการจายเงินมัดจําตามสัญญาจางเปนจํานวนเงิน 7.0 
ลานบาท ตอมาผูรับจางไดผิดสัญญาจางโดยไมสามารถหาเรือลําเลียงมาปฏิบัติงานตามสัญญาจางไดและไม
สามารถหาเงินมัดจําตามสัญญาจางมาคืนใหแกบริษัทยอยได ดังนั้นบริษัทยอยจึงไดบังคับชําระหนี้จาก
บริษัทสองแหงในฐานะผูคํ้าประกันการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาว ดังนี้ 

  28.1 ตามหนังสือรับสภาพหนี้ ลงวันท่ี 24 กันยายน 2550 บริษัทแหงหนึ่งรับสภาพลูกหนี้ในวงเงิน 
3.5 ลานบาท โดยผอนชําระใหกับบริษัทยอยโดยวิธีการตัดชําระหน้ีคาบริการท่ีลูกหนี้ไดทํางานใหกับ
บริษัทบริษัทยอย และการผอนชําระเงินงวดรายเดือนงวดละ 84,000.00 บาท เร่ิมชําระงวดแรกในวันท่ี 31 
ตุลาคม 2550 และงวดตอๆไปของทุกๆส้ินเดือน ซ่ึงลูกหนี้จะตองชําระหนี้ใหกับบริษัทยอยจนครบเต็มตาม
จํานวนภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 



 

  28.2 ตามหนังสือเสนอราคาคาบริการและส่ังซ้ือสินคาเพื่อการชําระบัญชี ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2550 
บริษัทแหงหนึ่งรับสภาพลูกหนี้ในวงเงิน 3.5 ลานบาท โดยบริษัทดังกลาวนี้ไดยื่นขอเสนอการชําระหนี้ตอ
บริษัทยอยโดยวิธีการตัดชําระหนี้คาบริการที่ลูกหนี้ไดทํางานใหกับบริษัทยอยตามเง่ือนไขท่ีไดระบุไวใน
หนังสือเสนอราคาดังกลาว อยางไรก็ตามหนังสือเสนอราคานี้อยูระหวางการพิจารณาโดยบริษัท 

  บริษัทยอยไดมีการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวท้ังจํานวน 7.0 ลานบาท และจะบันทึกรายการรับ
ชําระหนี้เปนรายไดอ่ืนเม่ือบริษัทยอยไดรับชําระเงินจากบริษัทผูคํ้าประกันท้ังสองแหงดังกลาวตามเง่ือนไข
ท่ีกําหนดไว  อยางไรก็ตามในระหวางป 2550 บริษัทยอยไดรับชําระหนี้แลวเปนจํานวนเงิน 0.67 ลานบาท 
ดังนั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 คงเหลือคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจํานวนเงิน 6.33 ลานบาท 

 
บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

 
29. ภาระผูกพัน 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการตางๆ ท่ีจะตองจายชําระใน

อนาคตมีจํานวนดังนี้ 
จายชําระภายใน  ลานบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
1 ป  16.64  7.80 

2 ถึง 3 ป  10.95  8.11 
 
  ภาระผูกพันขางตนนี้ไดรวมสัญญาเชาตามท่ีระบุในหมายเหตุขอ 26 (ก)  (ข) และ (ค) แลว 
 

30. วันท่ีอนุมัติงบการเงินเพื่อเผยแพร 
  งบการเงินท่ีไดรับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทใหเผยแพรแลวเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2551 
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