
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550



 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ 
 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบกําไรขาดทุนรวม   
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของ
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 
2550 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกันของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความ
ถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบ
การเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  
 
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ัง
ท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึนตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเช่ือวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550   
ผลการดําเนินงานรวม การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน 
ของ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
และ 2550 ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกันของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
  
 
 
 

****/2 
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 โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตองบการเงินขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 30 ในป 2551 บริษัทมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีขอ
ผูกพันตามสัญญาซ้ือหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจากเดิมท่ีบริษัทเลือกใชวิธีการเปดเผยขอผูกพันตาม
สัญญาซ้ือหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ีคงเหลือ ณ วันส้ินป บริษัทไดมีการปรับปรุงงบการเงิน
ยอนหลังตามมาตรฐานการบัญชีแลว 
 
 
 
      (นางสาวจันทรา  วองศรีอุดมพร) 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4996 
 
 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 
2009/122/8906 



 2551  2550  2551  2550

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4          180,170,726.25 140,612,101.35 144,735,888.20    124,654,974.65    

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 5          396,711,598.81 400,119,629.84 392,625,308.95    399,389,714.90    

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 25         -                 -                 2,000,000.00        -                  

สินคาคงเหลือ  - สุทธิ 6          964,238,520.46 415,095,004.07 966,158,922.75    415,914,688.58    

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7          50,276,297.85 10,716,653.88 56,277,420.06      9,184,096.35        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,591,397,143.37 966,543,389.14 1,561,797,539.96 949,143,474.48    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 8          -                       -                 111,000,000.00    35,000,000.00      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9          949,720,522.85 479,022,924.34 738,823,524.92    448,066,608.30    

สวนปรับปรุงท่ีดินเชาและอาคารช่ัวคราว

บนท่ีดินเชา - สุทธิ 10         1,680,770.33 2,537,476.65 1,680,770.33        2,537,476.65        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

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

อ่ืน ๆ 12         7,945,018.49 9,010,357.87 7,642,194.92        7,371,222.77        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 962,055,311.67 493,279,758.86 861,855,490.17    495,684,307.72    

รวมสินทรัพย 2,553,452,455.04 ############## 2,423,653,030.13 1,444,827,782.20 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

สินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



 2551  2550  2551  2550

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 13         1,384,412,861.32 539,630,697.00 1,384,412,673.89 539,630,697.00    

เจาหน้ีการคา 23,887,857.30 13,731,872.26 2,824,747.14        885,308.82           

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป 16         12,082,000.00 5,940,000.00 1,302,000.00        5,940,000.00        

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป 17         6,520,165.10 5,471,493.37 1,923,604.80        1,202,148.93        

หน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป 18         4,762,203.93 208,283.22 801,095.58           208,283.22           

คาใชจายคางจาย 44,687,697.91 42,484,621.46 57,271,112.70      50,492,957.96      

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 66,750,546.51 58,669,056.80 66,750,546.51      58,669,056.80      

เงินคาหุนรับลวงหนา 22         8,621,299.99 42,738,850.00 8,621,299.99        42,738,850.00      

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 44,752,175.90 33,598,341.37 44,670,715.78      34,265,190.03      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,596,476,807.96 742,473,215.48   1,568,577,796.39 734,032,492.76    

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 16         104,220,000.00    1,302,000.00       -                 1,302,000.00        

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 17         13,572,637.22      17,153,852.31     4,180,875.77        3,614,143.12        

หน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 18         14,127,715.52      409,278.93          1,797,391.36        409,278.93           

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 131,920,352.74    18,865,131.24     5,978,267.13        5,325,422.05        

รวมหน้ีสิน 1,728,397,160.70 761,338,346.72   1,574,556,063.52 739,357,914.81    

 

งบดุล (ตอ)

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

บาท
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 2551  2550  2551  2550

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 19

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกจําหนายและเรียกชําระแลว

หุนสามัญ 150,837,851 หุน มูลคาหุนละ 0.50  บาท 75,418,925.50      75,418,925.50      

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

สวนเกินทุน

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 220,607,475.53    134,230,000.00   220,607,475.53    134,230,000.00    

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 20, 21 7,251,405.00        7,000,000.00       7,251,405.00        7,000,000.00        

ยังไมไดจัดสรร 521,777,488.31    487,254,801.28   545,819,160.58    494,239,867.39    

รวมสวนของผูถือหุน 825,055,294.34    698,484,801.28   849,096,966.61    705,469,867.39    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 2,553,452,455.04 ############## 2,423,653,030.13 1,444,827,782.20 

งบดุล (ตอ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



2551 2550 2551 2550
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได
รายไดจากการขาย 3,411,966,488.34 2,438,128,810.17   3,411,966,488.34  2,438,128,810.17  
รายไดจากการใหบริการ 12,670,250.80      30,604,327.57        -                  -                  
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร -                 796,390.38             15,138,060.03       939,172.51            
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,288,824.64        -                   1,288,824.64         -                  
รายไดอ่ืน 21,600,654.99      10,414,718.26        22,251,731.76       8,013,758.64         

รวมรายได 3,447,526,218.77 2,479,944,246.38   3,450,645,104.77  2,447,081,741.32  
คาใชจาย

ตนทุนขาย 2,358,416,135.18 1,687,182,066.74   2,367,199,416.57  1,687,182,066.74  
ตนทุนคาบริการ 11,271,613.14      27,859,849.99        -                  -                  
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 221,291.92           -                   -                  -                  
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -                 1,032,313.32          -                  1,032,313.32         
ขาดทุนจากการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 92,272,400.94      -                   92,272,400.94       -                  
คาใชจายในการขายและการบริหาร 401,864,861.26    286,668,963.19      393,234,027.31     275,905,754.76     

รวมคาใชจาย 2,864,046,302.44 2,002,743,193.24   2,852,705,844.82  1,964,120,134.82  
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 583,479,916.33    477,201,053.14      597,939,259.95     482,961,606.50     
ดอกเบ้ียจาย 44,512,098.85      21,838,879.63        42,704,713.91       21,676,487.70       
ภาษีเงินได 136,030,449.45    94,411,035.63        135,240,571.85     93,490,957.81       
กําไรสุทธิ 402,937,368.03    360,951,137.88      419,993,974.19     367,794,160.99     

การแบงกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 402,937,368.03    360,951,137.88      419,993,974.19     367,794,160.99     
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -                 -                   -                  -                  

402,937,368.03    360,951,137.88      419,993,974.19     367,794,160.99     
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 23            

กําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2.72 2.58 2.83 2.63
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -      -      -      -      

2.72                      2.58                        2.83                       2.63                      
กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน) 23            

กําไรสุทธิ 2.14 -      2.23 -      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม



สวนของผูถือหุน รวม

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกินมูลคาหุน รวม สวนนอย (ปรับปรุงใหม)

และชําระแลว สามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตนป

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 70,000,000.00  134,230,000.00 7,000,000.00         227,952,188.30 439,182,188.30 -               439,182,188.30 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีสุทธิจากภาษี 31 -              -               -                  3,351,475.10 3,351,475.10 -               3,351,475.10 

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง 70,000,000.00  134,230,000.00 7,000,000.00         231,303,663.40  442,533,663.40   -               442,533,663.40 

กําไรสุทธิสําหรับป -              -               -                  360,951,137.88 360,951,137.88 -               360,951,137.88 

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

ยอดคงเหลือปลายป 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 70,000,000.00  134,230,000.00 7,000,000.00         487,254,801.28  698,484,801.28   -               698,484,801.28 

ยอดคงเหลือตนป

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 70,000,000.00  134,230,000.00 7,000,000.00         487,254,801.28  698,484,801.28   -               698,484,801.28 

เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 5,418,925.50    -               -                  -               5,418,925.50 -               5,418,925.50 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ -              86,377,475.53   -                  -               86,377,475.53     -               86,377,475.53 

กําไรสุทธิสําหรับป -              -               -                  402,937,368.03  402,937,368.03   -               402,937,368.03 

สํารองตามกฎหมาย 20 -              -               251,405.00 (251,405.00) -                -               -               

เงินปนผล                     21 -              -               -                  (368,163,276.00) (368,163,276.00) -               (368,163,276.00)

ยอดคงเหลือปลายป

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 75,418,925.50  220,607,475.53 7,251,405.00         521,777,488.31 825,055,294.34 -               825,055,294.34 

   

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสมหมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ



สวนของผูถือหุน รวม

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกินมูลคาหุน รวม สวนนอย (ปรับปรุงใหม)

และชําระแลว สามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตนป

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2550 70,000,000.00    134,230,000.00  7,000,000.00         228,094,231.30 439,324,231.30 -               439,324,231.30 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีสุทธิจากภาษี 31 -                     -               -                        3,351,475.10 3,351,475.10 -               3,351,475.10 

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง 70,000,000.00    134,230,000.00  7,000,000.00         231,445,706.40 442,675,706.40 -               442,675,706.40 

กําไรสุทธิสําหรับป -               -               -                  367,794,160.99 367,794,160.99  -               367,794,160.99  

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

ยอดคงเหลือปลายป

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 70,000,000.00    134,230,000.00  7,000,000.00         494,239,867.39 705,469,867.39  -               705,469,867.39  

ยอดคงเหลือตนป

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 70,000,000.00    134,230,000.00  7,000,000.00         439,239,867.39 705,469,867.39  -               705,469,867.39  

เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 5,418,925.50      -               -                  -               5,418,925.50 -               5,418,925.50 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ -               86,377,475.53    -                  -               86,377,475.53    -               86,377,475.53 

กําไรสุทธิสําหรับป -               -               -                  419,993,974.19 419,993,974.19  -               419,993,974.19  

สํารองตามกฎหมาย 20 -               -               251,405.00            (251,405.00) -               -               -               

เงินปนผล 21 -               -               -                  (368,163,276.00) (368,163,276.00) -               (368,163,276.00)

ยอดคงเหลือปลายป

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 75,418,925.50    220,607,475.53  7,251,405.00         545,819,160.58 849,096,966.61  -               849,096,966.61  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุ กําไรสะสม



2551 2550 2551 2550
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 402,937,368.03   360,951,137.88   419,993,974.19   367,794,160.99    
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
   จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคา 42,218,049.00     17,508,403.79     30,666,776.65     16,591,073.50      
หน้ีสงสัยจะสูญ 33,927,483.78     7,894,516.43       29,944,434.64     1,559,822.39        
ขาดทุนจากสินคาสูญหายทางกายภาพ 740,895.46          -                740,895.46          -                  
คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 92,272,400.94     -                92,272,400.94     -                  
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 929,777.98          561,475.74          871,682.70          560,116.84           
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 221,291.92 (796,390.38) (15,138,060.03) (939,172.51)
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้น (1,763,992.19) 1,854,663.74 (1,763,992.19) 1,854,663.74 
รายไดดอกเบ้ียรับ (1,979,855.65) (878,036.17) (3,072,834.50) (784,205.61)
คาใชจายดอกเบ้ียจาย 44,512,098.85 21,838,879.63 42,704,713.91 21,676,487.70 
คาใชจายภาษีเงินได 136,435,200.05 94,411,035.63 135,240,571.85 93,490,957.81 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย
และหน้ีสินดําเนินงาน 750,450,718.17   503,345,686.29   732,460,563.62   501,803,904.85    

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหน้ีการคา 1,785,714.69 (221,550,461.79) 5,142,089.61 (220,820,546.85)
สินคาคงเหลือ (642,156,812.79) 39,433,072.99 (643,257,530.57) 38,613,388.48 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (72,536,998.77) (8,290,159.35) (75,413,228.90) (310,864.78)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,074,681.40 (1,908,383.67) 1,600,187.40 (427,889.67)

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหน้ีการคา 10,156,621.93 13,731,872.26     1,940,075.21 885,308.82           
คาใชจายคางจาย (3,496,863.72) 16,672,550.88     1,078,214.57       24,710,887.38      
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 11,153,834.53 21,531,289.57 9,733,338.39 22,740,941.32 

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 58,430,895.44 362,965,467.18 33,283,709.33 367,195,129.55 
รับดอกเบ้ียรับ 1,979,855.65 878,036.17 3,070,621.39 784,205.61 
จายภาษีเงินได (128,353,710.34) (58,380,871.15) (127,159,082.14) (58,003,596.42)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (67,942,959.25) 305,462,632.20 (90,804,751.42) 309,975,738.74 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2551 2550 2551 2550
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายคาหุนในบริษัทยอย -                -                (76,000,000.00) (30,000,000.00)
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย -                -                (112,500,000.00) -                  
เงินรับจากเงินใหกูยืมบริษัทยอย -                -                110,500,000.00   -                  
เงินสดจายคาเชาท่ีดินลวงหนา -                (1,800,000.00) -                 (1,800,000.00)
เงินสดจายซ้ือสินทรัพยถาวร (488,716,221.19) (318,128,239.04) (319,703,143.41) (304,511,810.58)
เงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 84,669.82            2,449,161.68       19,617,380.07     2,449,161.68        
เงินสดจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (2,939,120.00) (240,000.00) (2,742,842.25) (80,000.00)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (491,570,671.37) (317,719,077.36) (380,828,605.59) (333,942,648.90)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 847,217,706.98   193,805,821.24 847,217,519.55   193,805,821.24

จายชําระหน้ีสินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี -                (11,880,208.60) -                 (11,880,208.60)
เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 119,543,000.00   14,852,000.00     4,543,000.00       14,852,000.00      
จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (10,483,000.00) (7,610,000.00) (10,483,000.00) (7,610,000.00)
จายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (5,772,625.10) (2,029,321.61) (1,471,975.06) (1,438,375.24)
จายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือ (2,136,242.70) (230,114.48) (602,075.21) (230,114.48)
จายเงินสดปนผลหุนสามัญ (368,163,276.00) (105,000,000.00) (368,163,276.00) (105,000,000.00)
เงินรับลวงหนาเพื่อการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 8,621,299.99       42,738,850.00 8,621,299.99 42,738,850.00 
เงินรับจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 49,057,551.03     -                49,057,551.03     -                  
จายชําระดอกเบ้ียจาย (38,812,158.68) (22,385,269.68) (37,004,773.74) (22,222,877.75)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 599,072,255.52   102,261,756.87 491,714,270.56   103,015,095.17 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 39,558,624.90     90,005,311.71 20,080,913.55 79,048,185.01 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 140,612,101.35   50,606,789.64     124,654,974.65   45,606,789.64      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 180,170,726.25   140,612,101.35   144,735,888.20   124,654,974.65    
ขอมูลงบกระแสเงินสดเพิ่มเติม
1. ในระหวางงวดป 2551 บริษัทและบริษัทยอยมีการซ้ือทรัพยสิน โดยการกอหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

เปนจํานวนเงิน 3,240,081.67 บาท และ 2,760,163.58 บาท และหน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนจํานวนเงิน
20,408,600 บาท และ 2,583,000 บาท ตามลําดับ 

2. ในระหวางงวดป 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีการซ้ือทรัพยสิน โดยการกอหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
เปนจํานวนเงิน 5,200,000 บาท 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
 

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 
สํานักงานแหงใหญ ต้ังอยูเลขท่ี 36/83 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร ช้ัน 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) 

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
สํานักงานสาขา ต้ังอยู เลขท่ี 20 หมูท่ี 2 ตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย 
(ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก 

        บริษัทประกอบธุรกิจหลักเปนผูนําเขาเพื่อการจําหนายถานหินเพื่อใชเปนเช้ือเพลิงภายใน
โรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
 บริษัทยอยของบริษัทประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทไดแก ผูผลิตและ
จําหนายถานหินฝุนอัดกอน ขนสงทางบกและทางน้ําและบริการทาเทียบเรือ 

(ค) จํานวนพนักงาน 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานจํานวน 385 คน และ 312 

คน ตามลําดับ  
(ง) ขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจาย 

   รายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจายสําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2551 และ 2550 มีดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 43,147,826.98  18,069,879.53  31,538,459.35  17,151,190.34 
คาใชจายพนักงาน 100,394,707.20  78,741,692.88  89,278,255.52  76,152,771.91 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 1,288,824.64  (1,032,313.32)  1,288,824.64  (1,032,313.32) 
คาตอบแทนกรรมการ 2,612,000.00  2,544,000.00  2,496,000.00  2,496,000.00 
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2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 2.1 เกณฑในการเสนองบการเงิน 
  2.1.1   งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมาย

กําหนดและใหจัดทําข้ึนตามแบบงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจํากัดท่ีกําหนด
ไวในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2544 ซ่ึงอยูภายใต
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนใน
นโยบายการบัญชี 

 
  2.1.2 มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีประกาศใช 

 2.1.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 9/2550  ฉบับท่ี 38/2550 
และฉบับท่ี 62/2550 เร่ืองมาตรฐานการบัญชี ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยให
ใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมป  2550   ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับ
เดิมท่ียกเลิกไปซ่ึงใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี      1 มกราคม 2551  เปนตนไป 

  ฉบับท่ี  25  งบกระแสเงินสด 
  ฉบับท่ี  29  สัญญาเชา  
  ฉบับท่ี  31 สินคาคงเหลือ  
  ฉบับท่ี  33  ตนทุนการกูยืม 
  ฉบับท่ี  35  การนําเสนองบการเงิน 
  ฉบับท่ี  39  นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
  ฉบับท่ี  41  งบการเงินระหวางกาล 
  ฉบับท่ี  43  การรวมธุรกิจ 
  ฉบับท่ี  49  สัญญากอสราง 
  ฉบับท่ี  51  สินทรัพยไมมีตัวตน (มาตรฐานออกใหม) 
 

    มาตรฐานการบัญชีฉบับขางตน ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินและจัดกลุมตาม
สาระสําคัญของผลกระทบไดดังนี้ 

  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 
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 2.1.2.2 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 86/2551 เร่ืองมาตรฐานการ

บัญชี ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม
ป 2550   ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมท่ียกเลิกไปซ่ึงใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552   เปนตนไป 

  ฉบับท่ี  36   การดอยคาของสินทรัพย 
  ฉบับท่ี  54   สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

  มาตรฐานการบัญชีฉบับขางตน ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวา
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับ
ปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

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

บริษัทยอยท่ีบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ถือหุนท้ังทางตรงและทางออม 
ดังตอไปนี้ 

 ทุนจดทะเบียนแลว (ลานบาท)  อัตรารอยละของการถือหุน 

ท้ังทางตรงและทางออม 

 ลักษณะธุรกิจ 

 2551  2550  2551  2550    

บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด 20  20  100.00  100.00  ผลิตและจําหนายถานหินอัดกอน

บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด 70  20  100.00  100.00  บริการขนสงทางน้ํา 

บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด 18  10  100.00  100.00  บริการขนสงทางบก 

บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด 18  -  100.00  -  บริการทาเทียบเรือ 

 
  2.2.2 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ือ สําหรับการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 
  2.2.3 รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทยอยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดหักกลบลบกันแลว 
  2.2.4 งบการเงินรวมจัดทําข้ึน โดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ

เหตุการณทางบัญชีท่ีคลายคลึงกัน 
    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดจายเงินคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัท 

ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส   ไลทเตอร จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด 
และบริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด เปนเงิน 5 ลานบาท 70 ลานบาท 18 ลานบาท 
และ 18 ลานบาท ตามลําดับ  
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
    บริษัทรับรูรายไดจากการขายเม่ือมีการสงมอบสินคาใหลูกคาแลวโดยบันทึกมูลคาใบแจงหนี้ไม

รวมภาษีมูลคาเพิ่มและหลังหักสวนลดแลว 
  บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการใหบริการขนสงเม่ือใหบริการแกลูกคาเรียบรอยแลว

และตามเกณฑคงคาง 
 บริษัทและบริษัทยอยบันทึกรายไดอ่ืนและคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
    

3.2 หนี้สงสัยจะสูญ 
    บริษัทและบริษัทยอยต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนเงินเทากับผลขาดทุนโดยประมาณ ท่ี

อาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ผลขาดทุนโดยประมาณน้ีกําหนดข้ึนจากการ
พิจารณาฐานะของลูกหนี้ในปจจุบัน 

 
 3.3   สินคาคงเหลือ 

  สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุน
ของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉล่ีย 

  บริษัทมีการพิจารณาต้ังคาเผ่ือสินคาสูญหายทางกายภาพตามผลการตรวจนับไดจริง 
 

 3.4  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคาและการตัดบัญชี 
 ท่ีดินแสดงในราคาทุน 
 อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสม ยกเวนเรือลําเลียง แสดงใน
ราคาทุนหลังหักมูลคาซากและคาเส่ือมราคาสะสม 
 คาเส่ือมราคาและการตัดบัญชีคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ   
สินทรัพยดังตอไปนี้ 

    ที่ดิน   ไมมีการคิดคาเส่ือมราคา 
                 คาปรับปรุงท่ีดินเชา ตามอายุสัญญาเชาท่ีดิน 3 ป และ 10 ป 
    อาคารช่ัวคราว  ตามอายุสัญญาเชาท่ีดิน 3 ป 
    อุปกรณ   5  ป 
    ยานพาหนะ  5  ป 
    เรือลําเลียง  5-10  ป 
    เคร่ืองใชสํานักงาน  5  ป 
    อุปกรณคอมพิวเตอร 5  ป 
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 3.5 การบันทึกตนทุนการกูยืมเปนตนทุนของสินทรัพย 
   บริษัทและบริษัทยอยบันทึกตนทุนการกูยืมท่ีเกิดจากเงินกูยืมเพื่อใชในการกอสรางเรือลําเลียง

เปนตนทุนของสินทรัพย บริษัทและบริษัทยอยจะหยุดบันทึกตนทุนการกูยืมเปนตนทุนของ
สินทรัพยเม่ือการกอสรางแลวเสร็จ 

 
 3.6 เงินลงทุน 
    เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยแสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) ในงบ

การเงินเฉพาะบริษัท 
   บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน 
 
 3.7 สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน 
   สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน ตีราคาในราคาทุนหักดวยคาเผ่ือดอยคาของสินทรัพยโดย

บริษัทตีราคาของที่ดินท่ีไมใชดําเนินงานจากผูเช่ียวชาญภายนอก และบริษัทมีนโยบายตีราคา
สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงานใหมทุก 3-5 ป 

 
 3.8 ดอกเบ้ียจายรอตัดบัญชี 
   บริษัทและบริษัทยอยตัดบัญชีดอกเบ้ียจายรอตัดบัญชีโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 
 3.9 สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน 
   สินทรัพยท่ีไมมีตัวตนแสดงตามราคาทุนหลังหักคาตัดจายสะสม คาตัดจายคํานวณจากราคา

ทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้ 
   คาสิทธ์ิในการใชโปรแกรม   5   ป 
 

3.10 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
    รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศไดบันทึกไวเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ี

เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีมียอดคงเหลือ ณ วันท่ีในงบดุลได
บันทึกไวเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาได
บันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดปจจุบัน 

   ในกรณีบริษัทมีขอผูกพันตามสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปนภาระเงินบาทเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทรับรูโดยใชอัตรา
แลกเปล่ียนลวงหนาตามสัญญา สําหรับสวนเกินหรือสวนลดจากการซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา
จะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายตามวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา 
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วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
   หนี้สินตามขอผูกพันในสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดซึ่งเปน

จํานวนเงินตราตางประเทศท่ีจะไดรับจากธนาคาร ณ วันที่กําหนดจะปรับมูลคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใชเปนอัตราอางอิง ผลตางจากการปรับมูลคา
รับรูเปนรายไดหรือคาใชจายท้ังจํานวน 

   สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาที่คงเหลืออยู ณ วันสิ้นงวดจะแสดงหักกลบกันไว
เปนบัญชีลูกหนี้หรือเจาหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 
 3.11 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

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

  ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ 
บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
 

 3.12 การใชประมาณการทางการบัญชี 
   ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารตองใชการ

ประมาณและต้ังขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงาน
จํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย
และหนี้ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณไว การประมาณการ
และขอสมมติฐานดังกลาวจะมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ 

  
 3.13 สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาทรัพยสินท่ีไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนในความเปนเจาของในทรัพยสิน
ใหกับบริษัท และบริษัทมีความต้ังใจท่ีจะใชสิทธิในการซ้ือทรัพยสินเม่ือถึงวันท่ีครบกําหนดของ
สัญญาเชาถูกบันทึกเปนสัญญาเชาการเงิน  

ณ วันเร่ิมตนสัญญาเชาทางการเงิน ตนทุนของทรัพยสินถูกบันทึกไวพรอมกับภาระผูกพัน 
สําหรับการจายคาเชาในอนาคตโดยไมรวมจํานวนดอกเบ้ีย คาใชจายทางการเงินบันทึกเปนคาใชจาย 
ในงวดปปจจุบันตามสัดสวนของยอดคงเหลือ 

 ดอกเบ้ียจายรอตัดบัญชี ตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงตามอายุของสัญญาการเงิน 
 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 3.14 สัญญาเชาดําเนินงาน 

  สัญญาเชาทรัพยสินท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแกเจาของทรัพยสินยังเปนของผูใหเชาจะถูก
จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน โดยบริษัทจะบันทึกการจายชําระคาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานเปน
คาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลาของการเชา 

 
 3.15 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินซ่ึง
มี อายุครบกําหนดไมเกิน 3 เดือน โดยไมรวมรายการเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน 
 

 3.16  ภาษีเงินได 
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณข้ึนจากกําไรสุทธิสําหรับปปรับปรุงดวยรายการท่ีกําหนดภายใต

ประมวลรัษฎากร ไมใหหรือใหถือเปนรายไดหรือคาใชจายทางภาษีเงินได ในอัตรารอยละ 20 ต้ังแต
ป 2548 ถึงป 2552 (5 ป) 

 
 3.17  เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปน
ตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 
 3.18  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

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

 3.19  กําไรตอหุน 
   กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ีย

ถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจําหนายอยูในระหวางป 
 
 3.20  การดอยคาของสินทรัพย 
   บริษัทและบริษัทยอยสอบทานการดอยคาของสินทรัพยเม่ือมีขอบงช้ีวาราคาตามบัญชีของ

สินทรัพยมีมูลคาสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนซ่ึงหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของ
สินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา โดยฝายบริหารจะเปนผูคํานวณมูลคาจากการใชโดยวิธีการ
ประมาณการบนสมมติฐานท่ีกําหนดข้ึน 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
   ในกรณีราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน บริษัทและบริษัทยอย

จะรับรูขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนและจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจาก
การดอยคาของสินทรัพยเม่ือมีขอบงช้ีวาการลดมูลคาดังกลาวไมมีอยูอีกแลวหรือมีอยูแตเปนทิศทาง
ลดนอยลง 

 
4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2551  2550  2551  2550 
เงินสดในมือ  141,029.66  249,598.79  68,991.16  216,498.79 
เงินฝากสถาบันการเงิน - บัญชีกระแสรายวัน 6,058,686.98  51,158,565.89  14,114,097.24  51,394,246.01 
 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย 173,971,009.61  89,203,936.67  130,552,799.80  73,044,229.85 
  180,170,726.25  140,612,101.35  144,735,888.20  124,654,974.65 

 
5. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 
  ลูกหนี้การคา - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 
เช็ครับลงวันที่ลวงหนา 12,370,214.27  17,015,383.10  12,370,214.27  17,015,383.10 
ลูกหนี้การคา 387,496,646.15  384,664,069.13  383,410,356.29  383,934,154.19 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,155,261.61)  (1,559,822.39)  (3,155,261.61)  (1,559,822.39) 
สุทธิ 396,711,598.81  400,119,629.84  392,625,308.95  399,389,714.90 

 
  ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
  2551  2550 

  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน 

ไมเกิน 3 เดือน  164  385,028,532.91  150  382,547,944.85 
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน  2  273,527.68  1  1,896,978.65 
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน  -  -  1  219,145.63 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  3  2,194,585.56  -  - 
    387,496,646.15    384,664,069.13 

 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2551  2550 

  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน 

ไมเกิน 3 เดือน  156  381,019,782.41  145  381,818,029.91 
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน  1  195,988.32  1  1,896,978.65 
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน  -  -  1  219,145.63 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  3  2,194,585.56  -  - 
    383,410,356.29    383,934,154.19 

 
6. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 สินคาคงเหลือ - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 
ถานหิน 1,056,510,921.40  415,095,004.07  1,058,431,323.69  415,914,688.58 
หัก  คาเผ่ือสินคาสูญหายทางกายภาพ -  -  -  - 
 คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา (92,272,400.94)  -  (92,272,400.94)  - 
รวม 964,238,520.46  415,095,004.07  966,158,922.75  415,914,688.58 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาในสินคาคงเหลือ จํานวน 
92,272,400.94 บาท เนื่องจากปจจัยราคาตลาดท่ีลดตํ่าลง 
 บริษัทมีการตรวจนับถานหิน ณ วันส้ินปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 และบันทึกปรับ
ยอดทางบัญชีใหเทากับยอดตรวจนับจริง จึงไมมีการตั้งคาเผ่ือสินคาสูญหายทางกายภาพเกิดข้ึน 
 

7. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 23,550,475.10  -  22,950,501.99  - 
วัสดุสิ้นเปลือง 3,850,224.60  3,553,564.01  3,277,331.25  3,516,684.02 
รายไดคางรับ 14,661,259.94  1,243,044.57  14,661,259.94  1,243,044.57 
ลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตรา        
 ตางประเทศลวงหนา -  240,248.62  -  240,248.62 
ลูกหนี้อื่น (ดูหมายเหตุขอ 28) 30,355,167.44  6,334,694.04  26,372,118.30  - 
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (30,355,167.44)  (6,334,694.04)  (26,372,118.30)  - 
ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ -  -  -  - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 8,214,338.21  5,679,796.68  15,388,326.88  4,184,119.14 
รวม 50,276,297.85  10,716,653.88  56,277,420.06  9,184,096.35 

 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
  เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน ประกอบดวย 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ถือหุนรอยละ (%)  (พันบาท) 

       ทุนชําระแลว  จํานวนเงิน - ราคาทุน  จํานวนเงิน-วิธีสวนไดเสีย 

 ประเภท  ลักษณะ                 

 ของธุรกิจ  ความสัมพันธ  2551  2550  2551  2550  2551  2550  2551  2550 

บริษัทยอย                    

บริษัท ยูเอ็มเอส ผลิตและจําหนายถาน  ถือหุนของบริษัท  100  100  5,000  5,000  5,000  5,000  4,878  4,857 

 โคลบริคเคท จํากัด อัดกอน                   

บริษัท ยูเอ็มเอส เชาหรือใหเชา  ถือหุนของบริษัท  100  100  70,000  20,000  70,000  20,000  70,176  14,990 

 ไลทเตอร จํากัด เรือขนถายสินคา                   

บริษัท ยูเอ็มเอส เชาหรือใหเชา  ถือหุนของบริษัท  100  100  18,000  10,000  18,000  10,000  11,408  8,340 

 ขนสง จํากัด ยานพาหนะ                   

บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต บริการทาเทียบเรือ  ถือหุนของบริษัท  100  -  18,000  -  18,000  -  17,886  - 

 เซอรวิสเซส จํากัด                    

             111,000  35,000  104,348  28,187 

 
  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 
บาท มูลคาจํานวน 20 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปน
การลงทุนในบริษัทยอยนี้เปนเงิน 5 ลานบาท 

  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 7 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
มูลคาจํานวน 70 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนใน
บริษัทยอยนี้เปนเงิน 70 ลานบาท และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด  
เปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคาจํานวน 20 ลานบาท บริษัทไดชําระมูลคาหุน
สามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่งนี้เปนเงิน 20 ลานบาท  

  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 1.8 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
มูลคาจํานวน 18 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนใน
บริษัทยอยนี้เปนเงิน 18 ลานบาท และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด 
เปนหุนสามัญจํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคาจํานวน 10 ลานบาท บริษัทไดชําระมูลคาหุน
สามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่งนี้เปนเงิน 10 ลานบาท 

  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 1.8 ลานหุน มูลคาหุน
ละ 10 บาท มูลคาจํานวน 18 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการ
ลงทุนในบริษัทยอยนี้เปนเงิน 18 ลานบาท 

 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 
 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  31 ธ.ค. 51 
ราคาทุน        
ที่ดิน  261,509,250.87  36,609,208.25  -  298,118,459.12 
ที่ดินของอาคารชุด 832,464.86  -  -  832,464.86 
สวนปรับปรุงพื้นที่ -  10,384,540.33  -  10,384,540.33 
อาคารชุด 1,323,535.14  -  -  1,323,535.14 
อาคารสํานักงานคลังสินคา 220,000.00  14,461,670.73  -  14,681,670.73 
คลังสินคาและทาเทียบเรือ -  218,202,973.26  -  218,202,973.26 
ยานพาหนะ 66,334,399.61  14,239,151.43  (614,018.70)  79,959,532.34 
เคร่ืองจักร 16,855,489.74  125,883,034.60  -  142,738,524.34 
อุปกรณ 50,165,206.53  46,404,303.20  (180,745.41)  96,388,764.32 
เรือลําเลียง 4,273,431.17  115,895,535.39  -  120,168,966.56 
คลังสินคาและทาเทียบเรือระหวางกอสราง 81,033,246.41  151,246,885.32  (232,119,797.26)  160,334.47 
เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 48,625,815.51  79,217,219.09  (127,843,034.60)  - 
อุปกรณระหวางติดต้ัง 1,590,453.06  22,128,258.30  (23,718,711.36)  - 
เรือลําเลียงระหวางตอ 2,721,754.72  88,738,886.05  (28,408,979.80)  63,051,660.97 
สวนปรับปรุงพื้นที่ระหวางกอสราง -  10,053,801.33  (10,053,801.33)  - 
ยานพาหนะระหวางติดต้ังอุปกรณ -  2,379,310.00  (1,659,100.00)  720,210.00 
    รวม 535,485,047.62  935,844,777.28  (424,598,188.46)  1,046,731,636.44 
คาเส่ือมราคาสะสม        
สวนปรับปรุงพื้นที่ -  (91,151.35)  -  (91,151.35) 
อาคารชุด (187,833.23)  (66,358.10)  -  (254,191.33) 
อาคารสํานักงานคลังสินคา (57,501.33)  (779,744.94)  -  (837,246.27) 
คลังสินคาและทาเทียบเรือ -  (4,466,386.98)  -  (4,466,386.98) 
ยานพาหนะ (28,837,726.09)  (10,852,147.33)  332,942.34  (39,356,931.08) 
เคร่ืองจักร (6,108,244.60)  (7,074,111.53)  -  (13,182,356.13) 
อุปกรณ (20,896,101.80)  (12,780,247.43)  155,860.03  (33,520,489.20) 
เรือลําเลียง (374,716.23)  (4,927,645.02)  -  (5,302,361.25) 
    รวม (56,462,123.28)  (41,037,792.68)  488,802.37  (97,011,113.59) 
สุทธิ 479,022,924.34      949,720,522.85 

 
  บริษัทยอยแหงหนึ่งบันทึกดอกเบี้ยจายเปนตนทุนของเรือลําเลียงสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2551 จํานวน 2,946,178.07 บาท 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 

 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  31 ธ.ค. 51 

ราคาทุน        

ที่ดิน  261,509,250.87  36,609,208.25  -  298,118,459.12 

ที่ดินของอาคารชุด 832,464.86  -  -  832,464.86 

สวนปรับปรุงพื้นที่ -  10,384,540.33  -  10,384,540.33 

อาคารชุด 1,323,535.14  -  -  1,323,535.14 

อาคารสํานักงานคลังสินคา 220,000.00  14,301,670.73  -  14,521,670.73 

คลังสินคาและทาเทียบเรือ -  218,202,973.26  -  218,202,973.26 

ยานพาหนะ 43,060,504.69  6,592,561.68  (32,426,971.97)  17,226,094.40 

เคร่ืองจักร 16,855,489.74  125,883,034.60  -  142,738,524.34 

อุปกรณ 48,624,841.01  43,934,083.12  (180,745.41)  92,378,178.72 

คลังสินคาและทาเทียบเรือระหวางกอสราง 81,033,246.41  151,086,550.85  (232,119,797.26)  - 

เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 48,625,815.51  79,217,219.09  (127,843,034.60)  - 

อุปกรณระหวางติดต้ัง 1,526,253.06  21,981,133.30  (23,507,386.36)  - 

สวนปรับปรุงพื้นที่ระหวางกอสราง -  10,053,801.33  (10,053,801.33)  - 

    รวม 503,611,401.29  718,246,776.54  (426,131,736.93)  795,726,440.90 

คาเส่ือมราคาสะสม        

สวนปรับปรุงพื้นที่ -  (91,151.35)  -  (91,151.35) 

อาคารชุด (187,833.23)  (66,358.10)  -  (254,191.33) 

อาคารสํานักงานคลังสินคา (57,501.33)  (757,244.91)  -  (814,746.24) 

คลังสินคาและทาเทียบเรือ -  (4,466,386.98)  -  (4,466,386.98) 

ยานพาหนะ (28,359,809.27)  (4,899,229.30)  27,972,537.31  (5,286,501.26) 

เคร่ืองจักร (6,108,244.60)  (7,074,111.53)  -  (13,182,356.13) 

อุปกรณ (20,831,404.56)  (12,132,038.16)  155,860.03  (32,807,582.69) 

    รวม (55,544,792.99)  (29,486,520.33)  28,128,397.34  (56,902,915.98) 

สุทธิ 448,066,608.30      738,823,524.92 

 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีท่ีดินท่ีใชดําเนินงานประกอบดวย 

  1) ท่ีดินบริเวณตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 7 โฉนด และ 5 โฉนดจํานวน
พื้นท่ี 71 ไร 1 งาน 91 ตารางวา และ 65 ไร 3 งาน 81 ตารางวา  ใชเปนคลังเก็บถานหิน ทาเทียบเรือและ
อาคารสํานักงานราคาทุนท่ีดินตามราคาซ้ือขายรวมคาปรับปรุงท่ีดินเพื่อการใชงานมีจํานวนเงิน 99.7 ลาน
บาท และ 93 ลานบาท ตามลําดับ    

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ท่ีดินบางสวนท่ีต้ังอยูบริเวณตําบลสวนสมและส่ิงปลูกสรางระหวาง
กอสรางบนท่ีดินดังกลาวราคาตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 118.52 ลานบาท   ติดภาระคํ้าประกันวงเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูยืมระยะยาวแหงหนึ่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 ในวงเงินรวม 200 ลานบาท เม่ือ
วันท่ี 19 ธันวาคม 2551 บริษัทไดปลดภาระคํ้าประกันหลักทรัพยดังกลาวเน่ืองจากไดมีการยกเลิกวงเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาว ตอมาในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2552 บริษัทไดนําหลักทรัพยดังกลาวนี้ไปคํ้า
ประกันวงเงินกูยืมระยะยาวตอธนาคารพาณิชยอีกแหงหนึ่งในวงเงิน 200 ลานบาท 

  2) ท่ีดินบริเวณตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14 โฉนด จํานวนพื้นท่ี 
112 ไร 0 งาน 17 ตารางวา ใชเปนคลังเก็บถานหิน และบริษัทมีโครงการกอสรางทาเทียบเรือในอนาคตบน
ท่ีดินผืนนี้ดวย ราคาทุนท่ีดินตามราคาซ้ือขายมีจํานวนเงิน 200 ลานบาท  

   ในไตรมาสท่ี 3/2551 บริษัทไดจําหนายยานพาหนะใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 29 คัน ใน
มูลคายุติธรรมโดยราคาทุนของสินทรัพยมีจํานวนเงินประมาณ 31.36 ลานบาท บริษัทไดกําไรจากการจําหนาย
ยานพาหนะท้ังส้ิน 15.40 ลานบาท 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีอาคาร ยานพาหนะ เคร่ืองจักร และอุปกรณท่ีคิดคา
เส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยมีจํานวนเงินประมาณ 20.86 ลานบาท และ 33.76 
ลานบาท 

   เรือลําเลียงของบริษัทยอยแหงหนึ่งติดภาระคํ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูยืมระยะยาว
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 ในวงเงินรวม 125 ลานบาท 

 
10. สวนปรับปรุงท่ีดินเชาและอาคารชั่วคราวบนท่ีดินเชา - สุทธิ 

  สวนปรับปรุงท่ีดินเชาและอาคารชั่วคราวบนท่ีดินเชา - สุทธิ ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบัญช ี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญช ี
 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  31 ธ.ค. 51 
ราคาทุน        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา 7,442,661.83  -  -  7,442,661.83 
อาคารชั่วคราว 10,189,561.87  323,550.00  -  10,513,111.87 
    รวม 17,632,223.70  323,550.00  -  17,955,773.70 
คาเส่ือมราคาสะสม        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา (5,024,001.13)  (1,067,841.13)  -  (6,091,842.26) 
อาคารชั่วคราว (10,070,745.92)  (112,415.19)  -  (10,183,161.11) 
    รวม (15,094,747.05)  (1,180,256.32)  -  (16,275,003.37) 
สุทธิ 2,537,476.65      1,680,770.33 

 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบัญช ี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญช ี
 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  31 ธ.ค. 51 

ราคาทุน        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา 7,442,661.83  -  -  7,442,661.83 
อาคารชั่วคราว 10,189,561.87  323,550.00  -  10,513,111.87 
    รวม 17,632,223.70  323,550.00  -  17,955,773.70 
คาเส่ือมราคาสะสม        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา (5,024,001.13)  (1,067,841.13)  -  (6,091,842.26) 
อาคารชั่วคราว (10,070,745.92)  (112,415.19)  -  (10,183,161.11) 
    รวม (15,094,747.05)  (1,180,256.32)  -  (16,275,003.37) 
สุทธิ 2,537,476.65      1,680,770.33 

   
  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
วันที่ 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  

   
11. สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ 

 สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ ประกอบดวย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

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 
  
 
 
  



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
  สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงานเปนท่ีดินจํานวน 3 แปลง จํานวนพื้นท่ี 22 ไร 2 งาน 30 ตารางวา ราคา

ทุนจํานวนเงิน 4.72 ลานบาท  ตั้งอยูท่ีจังหวัดราชบุรี 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 เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2551 ศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาให
บริษัทไมตองจายคาตอบแทนใหแกจําเลยเจาของท่ีดิน แตไมตัดสิทธิจําเลยท่ีจะฟองเรียกคาตอบแทนจาก
บริษัท เนื่องจากเปนอีกคดีหนึ่ง    หากจําเลยไดรับคาตอบแทนจากบริษัทแลวตองยอมใหบริษัทวางทอ
ระบายนํ้า ต้ังเสาและพาดสายไฟฟาตามแนวทางจําเปนได 

  เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2549  บริษัทไดใหบริษัท ชาเตอร เชอรเวเยอรส (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนผู
ประเมินราคาอิสระจากในประเทศทําการประเมินราคาที่ดินดังกลาว โดยมีราคาประเมินเปนจํานวนเงิน 2.71 
ลานบาท และบริษัทบันทึกการดอยคาของท่ีดินในงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
เปนจํานวนเงิน 2.02 ลานบาท 

 
12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
เงินมัดจําอื่น 3,379,441.17  5,066,110.85  3,373,441.17  3,585,616.85 
คาสิทธิ์ในการใชโปรแกรม - สุทธิ 3,815,577.32  1,806,235.30  3,518,753.75  1,647,594.20 
คาเชาท่ีดินจายลวงหนา 750,000.00  2,138,011.72  750,000.00  2,138,011.72 
 7,945,018.49  9,010,357.87  7,642,194.92  7,371,222.77 

 
13. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
   เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
ทรัสตรีซีท 1,384,412,861.32  539,630,697.00  1,384,412,673.89  539,630,697.00 
เงินกูยืมระยะส้ัน -  -  -  - 
    รวม 1,384,412,861.32  539,630,697.00  1,384,412,673.89  539,630,697.00 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 เงินกูยืมระยะส้ันดังกลาวอยูภายใตวงเงินสินเช่ือตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 14 และเปนสวนท่ีบริษัทมิไดนําทรัพยสินใดของบริษัทไปคํ้าประกันการกูยืมหรือคํ้า
ประกันโดยกรรมการของบริษัทแตอยางใด 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
14. วงเงินสินเช่ือ 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินสินเช่ือตางๆ กับธนาคารใน
ประเทศในวงเงินรวม 4,458 ลานบาท และ 16.846 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เฉพาะของบริษัทในวงเงิน
รวม 4,333 ลานบาท และ 16.846 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เฉพาะของบริษัท
ในวงเงินรวม 2,272.50 ลานบาท และ 5 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)  ประกอบดวย 

 14.1 วงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารส่ีแหง ในวงเงินรวม 25 ลานบาท และของบริษัทยอยวงเงิน 5.0 ลาน
บาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เฉพาะบริษัทในวงเงินรวม 36.50 ลานบาท) 

 14.2  วงเงินตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารหาแหง ในวงเงินรวม 1,620 ลานบาท      
12.346 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ในวงเงินรวม 660 ลานบาท 5 
ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา) 

 14.3  วงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและเจาหนี้ทรัสตรีซีทกับธนาคารสิบแหง   ในวงเงินรวม 2,449 ลานบาท  
4.5 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ในวงเงินรวม 1,370 ลานบาท) 

 14.4  วงเงินต๋ัวสัญญาใชเงินกับธนาคารหนึ่งแหง ในวงเงินรวม 30 ลานบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551) 
 14.5 วงเงินกูยืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานกับธนาคารแหงหนึ่ง      

ในวงเงินรวม 4 ลานบาท 
 14.6  วงเงินกูยืมระยะยาวในวงเงินรวม 200 ลานบาท และของบริษัทยอยวงเงิน 120 ลานบาท (ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2550 เฉพาะของบริษัทในวงเงินรวม 200 ลานบาท) 
 14.7 วงเงินหนังสือคํ้าประกันกับธนาคารหนึ่งแหง ในวงเงินรวม 5 ลานบาท  
  วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 25 ลานบาท วงเงินตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา วงเงิน

เลตเตอรเครดิตและเจาหนี้ทรัสตรีซีท วงเงินกูยืมต๋ัวสัญญาใชเงิน และวงเงินหนังสือคํ้าประกัน บริษัทมิได
นําทรัพยสินใดของบริษัทไปคํ้าประกันการกูยืมหรือคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัทแตอยางใด 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 วงเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 200 ลานบาท ยังไมมีการนําหลักทรัพยมาคํ้า
ประกัน ตอมาในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2552 บริษัทไดนําท่ีดินบางสวนพรอมส่ิงปลูกสราง (ดูหมายเหตุ 9)  
มาคํ้าประกันเต็มวงเงิน 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 3 ลานบาท และวงเงินกูยืมระยะยาว คํ้าประกัน
โดย ท่ีดินบางสวนพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีอยูในระหวางกอสราง (คลังสินคา อาคารและทาเทียบเรือ) (ดูหมาย
เหตุขอ 9) และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของบริษัท รวมท้ังเคร่ืองจักรท่ีจะติดต้ังในคลังสินคาบนท่ีดินดังกลาว 
ในวงเงินรวม 200 ลานบาท ตอมาในวันท่ี 19 ธันวาคม 2551 บริษัทไดมีการยกเลิกวงเงินและปลด
หลักทรัพยคํ้าประกันท้ังจํานวนแลว 

  วงเงินสินเช่ือของบริษัทยอย คํ้าประกันโดยเรือกรรมสิทธ์ิของบริษัทจดจํานองเปนประกัน มูลคา
จํานอง 125 ลานบาท และประกันภัยยกประโยชนใหธนาคาร 

 
15.  หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 

เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2545 บริษัทไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารพาณิชยสําหรับเงินกูยืม
และดอกเบ้ียคางจายท่ีเกี่ยวของจํานวนเงินรวมประมาณ 36.33 ลานบาท โดยมีการเปล่ียนแปลงกําหนดเวลา
ชําระคืนและอัตราดอกเบ้ียใหม โดยบริษัทไดรับสวนลดดอกเบ้ียคางจายจากเดิมซ่ึงบันทึกดวยอัตราผิดนัด
เปนเงินจํานวนประมาณ 0.96 ลานบาท และบริษัทมีภาระผูกพันจะตองจายชําระคืนหนี้สินดังกลาวใหม
ตามท่ีกําหนดไวในสัญญา โดยมีภาระดอกเบ้ียในอัตรา MLR - 1 ตอป   



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
  เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2550 บริษัทกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งเพื่อนําไปจาย

ชําระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีดังกลาว (ดูหมายเหตุขอ 16) ซ่ึงเปนการจายคืนเร็วกวากําหนด
เดิมในสัญญา อยางไรก็ตามบริษัทไมถูกปรับจากธนาคารเดิม เนื่องจากสาเหตุการจายชําระเร็วกวากําหนด
ในสัญญา 

 
16.  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
    เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 116,302,000.00  7,242,000.00  1,302,000.00  7,242,000.00 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (12,082,000.00)  (5,940,000.00)  (1,302,000.00)  (5,940,000.00) 

 104,220,000.00  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  

 
  16.3 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2551 บริษัทไดรับเงินกูในโครงการ Machine Fund จากธนาคารพาณิชย

แหงหนึ่งในประเทศจํานวน 4,543,000.00 บาท โดยมีภาระจายชําระเงินตนงวดเดือนละ 76,700.00 บาท 
ภายในระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีมีการเบิกเงินกูคร้ังแรก และจายชําระดอกเบ้ียทุกเดือนในอัตราดังนี้ 

    ปท่ี 1 - 2 อัตรารอยละ MLR - 1.25% ตอป 
    ปท่ี 3 - 4 อัตรารอยละ MLR - 1.00% ตอป 
    ปท่ี 5 อัตรารอยละ MLR - 0.50% ตอป 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
  16.4 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2551 บริษัทยอยไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศ

แหงหนึ่งในวงเงิน 120.0 ลานบาท เพื่อใชจายในการตอเรือและจัดซ้ือเรือลําเลียง และไดขอรับเงินกูมา
จํานวน 115.0 ลานบาท เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2551 และ 30 กันยายน 2551 บริษัทจะตองจายชําระเงินตน
งวดละ 1.54 ลานบาท โดยจายชําระเงินตนงวดแรกเม่ือครบกําหนด 7 เดือน นับจากวันเบิกเงินกูคร้ังแรก 
และตองจายชําระคืนหนี้ตามสัญญาดังกลาวใหแลวเสร็จท้ังหมดภายในระยะเวลา 7 ป นับแตวันท่ีเบิกเงินกู
คร้ังแรกและจายชําระดอกเบ้ียทุกเดือนในอัตราดังนี้ 

ปท่ี 1 - 2 อัตรารอยละ MLR - 1.25%  ตอป 
ปท่ี 3 เปนตนไป อัตรารอยละ MLR - 1.00%  ตอป 

 
  เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวอยูภายใตวงเงินสินเช่ือตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 

 
17. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  

  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  22,088,174.78  25,454,756.64  6,728,053.17  5,425,981.29 
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (1,995,372.46)  (2,829,410.96)  (623,572.60)  (609,689.24) 
 20,092,802.32  22,625,345.68  6,104,480.57  4,816,292.05 
 หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (6,520,165.10)  (5,471,493.37)  (1,923,604.80)  (1,202,148.93) 
     สุทธิ 13,572,637.22  17,153,852.31  4,180,875.77  3,614,143.12 

 
 งบการเงินรวม 
 2551  2550 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก            
 หนึ่งปแตไมเกินหาป 13,572,637.22  893,033.47  14,465,670.69  17,153,852.31  1,751,328.25  18,905,180.56 
ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป -  -  -  -  -  - 
  รวม 13,572,637.22  893,033.47  14,465,670.69  17,153,852.31  1,751,328.25  18,905,180.56 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก            
 หนึ่งปแตไมเกินหาป 4,180,875.77  291,024.28  4,471,900.05  3,614,143.12  332,025.05  3,946,168.17 
ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป -  -  -  -  -  - 
  รวม 4,180,875.77  291,024.28  4,471,900.05  3,614,143.12  332,025.05  3,946,168.17 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 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 บริษัทมีสิทธิในการเลือกที่จะซ้ือเม่ือส้ินสุดสัญญาเชาเปน
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 2551 และ 2550 

 
 17.5 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2551 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงิน

กับบริษัทในประเทศจํานวนหนึ่งสัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 408,800.00 บาท 
(ไมรวมดอกเบ้ีย) มีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 10,840.79 บาทตอสัญญา เร่ิมผอน
ชําระงวดแรกวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2551 และงวดสุดทายวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2555 

   ภายใตเง่ือนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือเม่ือส้ินสุดสัญญาเชาเปน
จํานวนเงิน 109,532.71 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และบริษัทจะตองปฏิบัติเง่ือนไขและขอบังคับตางๆ 
ท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ 

 
 17.6 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2551 บริษัทไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับ

บริษัทในประเทศ สองสัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญาสัญญาละ 1,278,504.67 บาท  
(ไมรวมดอกเบ้ีย) มีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 32,347.50 บาท เร่ิมผอนชําระงวดแรก
วันท่ี 5 สิงหาคม 2551 และงวดสุดทายวันท่ี 5 สิงหาคม 2555  

  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือเม่ือส้ินสุดสัญญาเชาเปน
จํานวนเงิน 342,000.00 บาทตอสัญญา และบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอจํากัดตางๆ ท่ีกําหนดไว
ในสัญญานี้ 

 
18. หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือ 

  หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือเพื่อซ้ือยานพาหนะ ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 
สัญญาเชาซ้ือ-ยานพาหนะ 22,423,300.87  690,583.87  2,866,943.87  690,583.87 
หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (3,533,814.20)  (73,021.72)  (268,456.93) (73,021.72)
 18,889,919.45  617,562.15  2,598,486.94  617,562.15 
หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (4,762,203.93)  (208,283.22)  (801,095.58) (208,283.22)
 14,127,715.52  409,278.93  1,797,391.36  409,278.93 

  
 งบการเงินรวม 
 2551  2550 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก            
 หนึ่งปแตไมเกินหาป 14,127,715.52  1,901,259.48  16,028,975.00  409,278.93  48,360.94  457,639.87 
ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป -  -  -  -  -  - 
  รวม 14,127,715.52  1,901,259.48  16,028,975.00  409,278.93  48,360.94  457,639.87 

   
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก            
 หนึ่งปแตไมเกินหาป 1,797,391.36  132,814.64  1,930,206.00  409,278.93  48,360.94  457,639.87 
ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป -  -  -  -  -  - 
  รวม 1,797,391.36  132,814.64  1,930,206.00  409,278.93  48,360.94  457,639.87 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
  เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2551 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญา

เชาซ้ือกับบริษัทในประเทศจํานวน 30 สัญญา โดยสัญญาท้ังหมดมีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เร่ิมผอน
ชําระงวดแรกวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 และงวดสุดทายวันท่ี 26 สิงหาคม 2555 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 มูลคาตามสัญญา (ไมรวมดอกเบ้ีย)  จํานวนสัญญา  มูลคาเชาซ้ือ  คางวด/เดือน/สัญญา 
1. 600,000.00   3  1,800,000.00  15,350.00 
2. 880,000.00   4  3,520,000.00  22,514.00 
3. 1,040,000.00   7  7,280,000.00  26,607.00 
4. 303,999.00   7  2,127,993.00  7,778.00 
5. 264,001.00   7  1,848,007.00  6,754.00 
6. 624,800.00   2  1,249,600.00  15,360.00 

    30  17,825,600.00   

  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  และอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามหนังสือช้ีชวนสวนท่ี 3 
(3) อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน (4) วันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ : วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2550 และ (5) วันท่ีใชสิทธิคร้ังแรก : วันท่ี 28 ธันวาคม 2550 หากผูถือหุนใช
สิทธิในการซ้ือหุนสามัญดังกลาว จะเกิดหุนสามัญจากการใชสิทธิดังกลาวรวมท้ังส้ินประมาณ 70 ลานหุน 

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

 
 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

 หุน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550  2551  2550 
หุนสามัญจดทะเบียน        
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป 210,000,000  140,000,000  210,000,000  140,000,000 
เพิ่มขึ้นเพื่อรับรองการใชสิทธิตามใบสําคัญ        
 แสดงสิทธิ -  70,000,000  -  70,000,000 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป 210,000,000  210,000,000  210,000,000  210,000,000 
หุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว        
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป 140,000,000  140,000,000  140,000,000  140,000,000 
เพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 10,837,851  -  10,837,851  - 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป 150,837,851  140,000,000  150,837,851  140,000,000 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ ไดดําเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2551 (ดูหมายเหตุขอ 22) 
 หุนสามัญจดทะเบียนท่ียังไมไดเรียกชําระเปนหุนสามัญท่ีสํารองไวเพื่อออกใหตามการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 

 
20. สํารองตามกฎหมาย 
  ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงกําหนดใหบริษัทจัดสรรสํารองตามกฎหมาย

ดวยจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิทุกคราวท่ีมีการประกาศจายเงินปนผลจนกวาสํารองนี้จะมี
ยอดเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารองดังกลาวจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  

 
21. การจัดสรรกําไรสะสม 
  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปน
ผลจากผลการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 อัตราหุนละ 1.50 บาท จํานวนหุนสามัญ 
145,028,000 หุน เปนจํานวนเงิน 217,542,000.00 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 20 มีนาคม 2551 
และท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเปนจํานวนเงิน 251,405.00 
บาท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2551 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2551 มีมติอนุมัติใหบริษัท
จายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานงวดหกเดือนในอัตราหุนละ 1.00 บาท จํานวน 150,621,276 
หุน เปนจํานวนเงิน 150,621,276.00 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 11 กันยายน 2551 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 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 

 
22. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทในระหวางปมีการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
 หนวย 

 
 

ประเภท 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

คงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2550 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

ที่มีการใชสิทธิใน
ระหวางงวด 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 
ที่หมดอายุใน 
ระหวางงวด 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

คงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2551 

UMS-W1  70,000,000  (10,837,851)  -  59,162,149 



  70,000,000  (10,837,851)  -  59,162,149 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
  ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2550 มีการใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังแรก (ดูหมายเหตุ

ขอ 19) จํานวน 5,028,100 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 2,514,050.00 บาท เพื่อซ้ือหุนสามัญใน
ราคาหุนละ 8.50 บาท ณ วันท่ีใชสิทธิหุนสามัญราคาปดหุนละ 27.75 บาท ซ่ึงบริษัทไดจดทะเบียนการเพ่ิม
ทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุนสามัญคร้ังนี้ในวันท่ี 11 มกราคม 2551 บริษัทมี
สวนเกินมูลคาหุนท่ีเกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาท่ีตราไวจํานวนรวม 40,224,800.00 บาท บริษัทไดรับ
ชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 42,738,850.00 บาท ในวันท่ีใชสิทธิคร้ังแรก 
บริษัทไดบันทึกเงินคาหุนรับลวงหนาจํานวน 42,738,850.00 บาท ภายใตช่ือบัญชีเงินรับคาหุนลวงหนาใน
หมวดหนี้สินหมุนเวียน 

  ในไตรมาสท่ี 1 ป 2551 มีการใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 2 (ดูหมายเหตุ
ขอ 19) จํานวน 987,107 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 493,553.50 บาท ซ่ึงบริษัทไดจดทะเบียน
การเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุนสามัญคร้ังนี้ในวันท่ี 10 เมษายน 2551 บริษัท
มีสวนเกินมูลคาหุนสามัญท่ีเกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาท่ีตราไวคิดเปนจํานวนรวม 7,841,585.82 บาท 
บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 8,335,139.32 บาท ในวันท่ีใชสิทธิ
คร้ังท่ีสองบริษัทไดบันทึกเงินคาหุนรับลวงหนาจํานวน 8,335,139.32 บาท ภายใตช่ือบัญชีเงินรับคาหุน
ลวงหนาในหมวดหนี้สินหมุนเวียน 

  ในไตรมาสท่ี 2 ป 2551 มีการใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (ดูหมายเหตุขอ 
19) จํานวน 4,606,069 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 2,303,034.50 บาท  ซ่ึงบริษัทไดจดทะเบียนการ
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุนสามัญคร้ังนี้ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2551 บริษัทมี
สวนเกินมูลคาหุนสามัญท่ีเกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาท่ีตราไวคิดเปนจํานวนรวม 36,590,616.30 บาท 
บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 38,893,650.80 บาท ในวันท่ีใชสิทธิ
คร้ังท่ีสาม บริษัทไดบันทึกเงินคาหุนรับลวงหนาจํานวน 38,893,650.80 บาท ภายใตช่ือบัญชีเงินรับคาหุน
ลวงหนาในหมวดหนี้สินหมุนเวียน 

  ในไตรมาสท่ี 3 ป 2551 มีการใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 4 (ดูหมายเหตุขอ 
19) จํานวน 216,575 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 108,287.50 บาท  ซ่ึงบริษัทไดจดทะเบียนการ
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุนสามัญคร้ังนี้ในวันท่ี 7 ตุลาคม 2551 บริษัทมี
สวนเกินมูลคาหุนสามัญท่ีเกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาท่ีตราไวคิดเปนจํานวนรวม 1,720,473.41 บาท 
บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 1,828,760.91 บาท ในวันท่ีใชสิทธิ
คร้ังท่ีส่ี บริษัทไดบันทึกเงินคาหุนรับลวงหนาจํานวน 1,828,760.91 บาท ภายใตช่ือบัญชีเงินรับคาหุน
ลวงหนาในหมวดหนี้สินหมุนเวียน 

  ในไตรมาสท่ี 4 ป 2551 มีการใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 5 (ดูหมายเหตุขอ 
19) จํานวน 1,056,242 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 528,121.00 บาท  ซ่ึงบริษัทไดจดทะเบียนการ
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุนสามัญคร้ังนี้ในวันท่ี 13 มกราคม 2552 บริษัทมี
สวนเกินมูลคาหุนสามัญท่ีเกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาท่ีตราไวคิดเปนจํานวนรวม 8,093,178.99 บาท 
บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 8,621,299.99 บาท ในวันท่ีใชสิทธิ
คร้ังท่ีหา บริษัทไดบันทึกเงินคาหุนรับลวงหนาจํานวน 8,621,299.99 บาท ภายใตช่ือบัญชีเงินรับคาหุน
ลวงหนาในหมวดหนี้สินหมุนเวียน 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
23. กําไรตอหุน  

  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักท่ีออกและเรียกชําระแลวในระหวางป 

  กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯ อาจตองออก 
เพื่อแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2551 และ 2550 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท)         
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  402,937,368.03  360,951,137.88  419,993,974.19  367,794,160.99 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน)  148,148,363  140,000,000  148,148,363  140,000,000 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่บริษัท         
 ตองออกใหตามสิทธิ (หุน)         
 - UMS-W1  61,851,637  -  61,851,637  - 
จํานวนหุนสามัญที่สมมติวาออกใน         
 มูลคายุติธรรม* (หุน)         
 - UMS-W1  (21,933,205)  -  (21,933,205)  - 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก         
 รวมหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (หุน)  188,066,795  140,000,000  188,066,795  140,000,000 
         
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)         
 กําไรสุทธิ  2.72  2.58  2.83  2.63 
กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน)         
 กําไรสุทธิ  2.14  -  2.23  - 

 
   เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบงบการเงิน บริษัทไดคํานวณกําไรตอหุน และกําไรตอหุนปรับลด

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ข้ึนใหม โดยใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีถือเสมือนวา
ไดทําการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวและจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว โดยใหสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวและจํานวนหุนสามัญท่ีออกและเรียกชําระแลว 

 * มูลคายุติธรรมของหุนสามัญท่ีนํามาคํานวณอัตราปรับลดจํานวนหุนสามัญจากการใชสิทธิในใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดมาจากการถัวเฉล่ียราคาปดของหุนสามัญทุกวันสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ราคา
ยุติธรรมถัวเฉล่ียของหุนสามัญเทากับหุนละ 23.97 บาท 

 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
  เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหน่ึงและหน้ีสิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนอีกกิจการหนึ่งเพิ่มข้ึนในเวลาเดียวกัน 
  ความเส่ียงเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน (Financial Instruments) ท่ีมีสาระสําคัญ และนโยบายการ

บริหารความเส่ียงของบริษัทมีดังตอไปนี้ 
 
  ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ (Credit risk) 

  บริษัทมีความเส่ียงดานสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายในการใหสินเช่ือท่ี
ระมัดระวังและมีฐานะของลูกคาท่ีหลากหลาย โดยจํานวนท่ีอาจตองสูญเสียสูงสุดจากการใหสินเช่ือของ
บริษัทจะเทากับมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ในงบดุล 

 
  ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate risk) 

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียนี้เกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
เนื่องจากมีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน, เงินกูยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสราง
หนี้ ซ่ึงบริษัทจะตองจายชําระดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียลอยตัว  

 
 ความเส่ียงดานสภาพคลอง  (Liquidity risk) 
  ความเสี่ยงดานสภาพคลองหรือความเส่ียงในการระดมทุน คือความเส่ียงท่ีบริษัทจะเผชิญกับความ
ยุงยากในการระดมทุน ใหเพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทาง
การเงิน  ความเส่ียงดานสภาพคลองอาจเกิดจากการท่ีบริษัทไมสามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทันเวลา
ดวยราคาท่ีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

  สินทรัพยทางการเงินของบริษัทประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคาและสินคา
คงเหลือซ่ึงมีสภาพคลองและเปล่ียนเปนเงินไดเร็วในมูลคายุติธรรม 

 
  ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน (Foreign currency risk) 

   บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีเจาหนี้ทรัสตรีซีทใน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในระหวางงวดบริษัทไดเขาทําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อลดความ
เส่ียงทางดานอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจายชําระคืนเจาหนี้ทรัสตรีซีปต 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 สรุปไดดังนี้ 

  สกุลเงิน  จํานวนเงิน 
(USD) 

 อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา 
(บาท / เหรียญสหรัฐ) 

 วันครบกําหนดตามสัญญา 
นับจากวันที่ ในงบดุล 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.32000  12 มกราคม 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.45000  12 มกราคม 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  1,000,000.00  35.58500  12 มกราคม 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.63500  12 มกราคม 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.68500  12 มกราคม 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  293,173.45  34.31440  12 มกราคม 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  364,245.80  33.81920  9 กุมภาพันธ 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  327,086.53  33.81920  9 กุมภาพันธ 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  406,380.23  34.25500  23 กุมภาพันธ 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  1,167,794.20  34.73000  11 มีนาคม 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  1,000,000.00  34.31000  19 มีนาคม 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  91,937.20  34.26500  23 มีนาคม 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  1,161,540.00  34.18000  14 เมษายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  34.13000  16 เมษายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  34.09500  16 เมษายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  34.04000  16 เมษายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  1,000,000.00  34.08000  16 เมษายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  34.05000  16 เมษายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  511,335.42  34.06000  16 เมษายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  499,317.29  34.05000  16 เมษายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.04950  4 พฤษภาคม 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  410,350.00  35.03980  6 พฤษภาคม 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  278,800.00  34.90000  13 พฤษภาคม 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.78870  2 มิถุนายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.66665  3 มิถุนายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.71665  3 มิถุนายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.60624  5 มิถุนายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.53450  9 มิถุนายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  232,011.95  35.03780  15 มิถุนายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  35.43310  15 มิถุนายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  1,000,000.00  35.41310  15 มิถุนายน 2552 
  เงินเหรียญสหรัฐ  652,506.60  35.39310  15 มิถุนายน 2552 
    17,896,478.67     

 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีรายการคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

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     

 
  มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกันใน

ขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ
ในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน มูลคายุติธรรมไดมาจากราคาตลาดท่ีกําหนดหรือกระแสเงินสดคิด
ลด 

  สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัท สวนใหญมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
ยกเวนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซ้ือซ่ึงไมสามารถคํานวณหามูลคายุติธรรมได จึงไมมีการเปดเผย
ขอมูลดังกลาว 

 
25. รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

  บริษัทมีรายการท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึงรายการระหวางกันเปนไปตามขอตกลง
ปกติทางการคา ดังตอไปนี้ 

     บาท 
     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ลักษณะของ 
  

นโยบายราคา / 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 

 ความสัมพันธ  อัตราดอกเบ้ีย  2551  2550  2551  2550 
รายการระหวางงวด            
รายไดจากการขายทรัพยสิน            
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ  ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน  เทียบเทาราคาตลาด  -  -  -  416,677.05 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ  ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน  เทียบเทาราคาตลาด  -  -  19,532,710.25  - 

รายไดดอกเบ้ียรับ           
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ MLR         



 กรรมการรวมกัน   -  -  1,233,273.56  102,532.58 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
     บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ลักษณะของ 

  

นโยบายราคา / 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 

 ความสัมพันธ  อัตราดอกเบ้ีย  2551  2550  2551  2550 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ MLR         

 กรรมการรวมกัน   -  -  60,443.99  - 

รายไดคาเชาทรัพยสิน           

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  37,367.50  119,684.22 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  2,562,850.00  - 

คาขนสงสินคา           

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  91,703,302.78  46,032,842.70 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  32,095,486.11  - 

คาประกันภัยสินคา           

    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด กรรมการรวมกัน ราคาตลาด  1,882,000.00  932,753.00  1,882,000.00  932,753.00 

 
     บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2551  2550  2551  2550 

ยอดคงเหลือส้ินป            

เงินใหกูยืม          

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด   -  -  -  - 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด   -  -  2,000,000.00  - 

ดอกเบ้ียคางรับ          

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด   -  -  -  - 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด   -  -  2,213.11  - 

เงินทดรองจาย          

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด   -  -  14,739.83  123,063.61 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด   -  -  9,863,908.28  80,000.00 

    บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส จํากัด   -  -  108,795.00  - 

เจาหน้ีการคา          

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด    -  -  8,455,087.74  8,664,912.99 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด    -  -  4,733,725.63  - 

คาใชจายคางจาย          

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด    -  -  1,793,244.72  774,419.65 

    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด    301,495.82  128,296.21  301,495.82  128,296.21 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
26. สัญญา 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสัญญาท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 
 (ก) บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาท่ีดินกับบุคคลอ่ืนมีระยะเวลา 10 ปท่ีตองจายคาเชาต้ังแตป 

2545 - 2554 บริษัทมีภาระผูกพันกับคาเชาท่ียังไมถึงกําหนดชําระจํานวนเงินประมาณ 0.77  
ลานบาท เปนคาเชาสําหรับงวดท่ี 9-10 ซ่ึงมีกําหนดจายในป 2553 งวดละ 384,000.00 บาท 

 
(ข) บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินและคลังสินคากับบุคคลอ่ืนระยะเวลาเชา 3 ป เร่ิมตนป 2549 ส้ินสุด

ป 2552 บริษัทไดจายเงินคาเชาลวงหนาท้ังจํานวนเปนเงินรวม 2.84 ลานบาท ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 บริษัทมีคาเชาจายลวงหนาท่ียังไมถึงกําหนดตัดจายเปนเงินรวม 0.29 ลานบาท 

 
(ค) บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับบุคคลอ่ืนระยะเวลาเชา 3 ป ท่ีตองจายคาเชาต้ังแตป 2550 - 2553 

บริษัทมีภาระผูกพันกับคาเชาท่ียังไมถึงกําหนดชําระจํานวนเงินประมาณ 0.75 ลานบาท เปนคา
เชาสําหรับงวดท่ี 20 - 36 งวดละ 150,000.00 บาท ท้ังนี้บริษัทไดชําระเงินมัดจําคาเชาลวงหนา
ใหแกผูเชาเปนจํานวนเงิน 1.8 ลานบาท ซ่ึงจะตัดจายเปนคาเชาในปท่ี 3 

 
 (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
เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึนหรือลดลงได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคุณภาพของถานหินจะตองกําหนดราคาใหม  

 
27. การจําแนกขอมูลตามสวนงานและตามภูมิศาสตร 

  บริษัทมีรายไดหลักจากการเปนผูจําหนายถานหินเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงโดยสวนใหญแลว 
บริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานภูมิศาสตรเดียวกันคือประเทศไทย  แตอยางไรก็ตามบริษัทยอยของบริษัท
ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ไดแก บริการขนสงทางบกและทางน้ําจึงมีขอมูลแยกตาม
สวนงานไดดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 รายไดจากการขาย  รายไดจากการใหบริการ  รวม 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

รายได 3,411,966,488.34  2,438,128,810.17  12,670,250.80  30,604,327.57  3,424,636,739.14  2,468,733,137.74 

ตนทุน (2,358,416,135.18)  (1,687,182,066.74)  (11,271,613.14)  (27,859,849.99)  (2,369,687,748.32)  (1,715,041,916.73) 

กําไรข้ันตน 1,053,550,353.16  750,946,743.43  1,398,637.66  2,744,477.58  1,054,948,990.82  753,691,221.01 

สินทรัพยถาวร-สุทธิ         949,720,522.85  479,022,924.34 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
28. ลูกหนี้อ่ืน 

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

 
  28.1.1 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 

 
  28.1.2 ตามหนังสือเสนอราคาคาบริการและส่ังซ้ือสินคาเพื่อการชําระบัญชี ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2550 

บริษัทแหงหนึ่งรับสภาพลูกหนี้ในวงเงิน 3.5 ลานบาท โดยบริษัทดังกลาวนี้ไดยื่นขอเสนอการชําระหนี้ตอ
บริษัทยอยโดยวิธีการตัดชําระหนี้คาบริการที่ลูกหนี้ไดทํางานใหกับบริษัทยอยตามเง่ือนไขท่ีไดระบุไวใน
หนังสือเสนอราคาดังกลาว อยางไรก็ตามหนังสือเสนอราคานี้อยูระหวางการพิจารณาโดยบริษัท 

  ปจจุบันบริษัทดังกลาวไดเลิกประกอบกิจการไปแลว สงผลใหหนังสือเสนอราคาคาบริการและ
ส่ังซ้ือสินคาเพื่อการชําระบัญชีดังกลาว ตกเปนโมฆะ ดังนั้น บริษัทอยูระหวางเจรจากับบริษัทผูรับสภาพ
ลูกหนี้ในขอ 5.1 ใหจายชําระหนี้แทนในมูลหนี้ท่ีเหลืออีก 3.50 ลานบาทตอไป 

 
  บริษัทยอยไดมีการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวท้ังจํานวน 7.0 ลานบาท และจะบันทึกรายการรับ

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

  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอยไดรับชําระหนี้เพิ่มเติมอีก จํานวนเงิน 2.35 ลาน
บาท ดังนั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 คงเหลือคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 3.98 ลานบาท 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
 28.2 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2551 บริษัทไดใหธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในประเทศจายเงินคาสินคาตาม
สัญญาเลตเตอร ออฟ เครดิต ใหแกบริษัทแหงหนึ่งในประเทศ ซ่ึงเปนคูคาของบริษัท เปนจํานวนเงิน 
26,372,118.30 บาท ตอมาบริษัทแหงนี้ไมสามารถสงมอบสินคาใหแกบริษัทได บริษัทจึงเปนโจทกยื่นฟอง
บริษัทแหงนี้ตามคดีหมายเลขดําท่ี 8219/2551 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2551 ในขอหารวมกันฉอโกงดวยการ
ปลอมแปลงเอกสารและใชเอกสารปลอมเพ่ือประกอบการขอเบิกเงินตามสัญญาเลตเตอร ออฟ เครดิต เปน
เหตุใหธนาคารไดจายเงินตามสัญญาเลตเตอร ออฟ เครดิต ใหแกจําเลย ซ่ึงศาลกําหนดวันไตสวนในวันท่ี 
15 ธันวาคม 2551 แตเนื่องจากพนักงานสอบสวนไดตรวจสอบทรัพยสินของจําเลยแลวพบวาจําเลยมี
ทรัพยสินเปนท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางจํานวน 20 แปลง ซ่ึงเม่ือพิจารณาการไดมาของทรัพยสินดังกลาวแลว 
พบวาจําเลยไดทํานิติกรรมจดทะเบียนในวันท่ีใกลเคียงกับวันท่ีจําเลยไดรับเงินตามสัญญาเลตเตอร ออฟ 
เครดิตไป และจําเลยอยูระหวางดําเนินการจดจํานองทรัพยสินดังกลาว ดังนั้น เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2551 
บริษัทจึงไดยื่นคํารองขอไตสวนฉุกเฉินขอคุมครองชั่วคราวศาลไดมีคําส่ังอายัดทรัพยสินของจําเลยเปน
ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 20 แปลง เพื่อเปนประกันการชําระหนี้ ท้ังนี้การอายัดมีผลจนกวาคดีจะถึงท่ีสุด 
 บริษัทไดมีการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวท้ังจํานวน 26.37 ลานบาท แลว ในงบการเงินสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
 

29. ภาระผูกพัน 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการตางๆ ท่ีจะตองจายชําระใน

อนาคตมีจํานวนดังนี้ 
จายชําระภายใน  ลานบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
1 ป  9.44  6.50 

2 ถึง 3 ป  2.38  2.38 
  ภาระผูกพันขางตนนี้ไดรวมสัญญาเชาตามท่ีระบุในหมายเหตุขอ 26 (ก)  (ข) และ (ค) แลว 

 
 



บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

 
30. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

   ตั้งแตไตรมาสที่  2 ป 2551 บริษัทมีความประสงคจะนําขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มาบันทึกบัญชี ณ วันทําสัญญาซื้อหรือขาย
เงินตราตางประเทศ จากเดิมที่บริษัทเลือกใชวิธีการเปดเผยขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาที่คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดและจะบันทึกรายการขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาเมื่อครบกําหนดการสงมอบเทานั้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว
ทําใหบริษัททําใหบริษัทตองปรับงบการเงินยอนหลังเสมือนวาไดมีการใชนโยบายการบัญชีใหมมาโดย
ตลอด โดยบริษัทตองรับรูรายการสินทรัพย หรือหนี้สินที่มีคาหรือราคาเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันทํา
สัญญา โดยใชอัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาซ้ือหรือขายลวงหนา ผลตางระหวางอัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา
ซ้ือหรือขายลวงหนากับอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ ณ วันท่ีรับรูรายการขอผูกพันตามสัญญาซื้อ
หรือขายเง ินตราตางประเทศลวงหนา  จะบันทึกในบัญชีสวนเกินหรือสวนลดจากการซ้ือเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาซ่ึงจะรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายตามวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา และหากมี
สินทรัพยหรือหนี้สินตามขอผูกพันตามสัญญาซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันสิ้น
งวดจะปรับมูลคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใชเปนอัตรา
อางอิง ผลตางจากการปรับมูลคารับรูเปนรายไดหรือคาใชจายท้ังจํานวน 

  บริษัทไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการงวดกอน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 โดยการบันทึกลูกหนี้สุทธิตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนารวมแสดงในบัญชีสินทรัพย
หมุนเวียนอ่ืนในงบดุล จํานวนเงิน 0.24 ลานบาท และคํานวณผลกระทบสะสมเพ่ือปรับกําไรสะสมตนงวด
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 ใหเพิ่มข้ึน 0.32 ลานบาท และได
ปรับปรุงยอนหลังกําไรสุทธิ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
ใหลดลง 3.03 ลานบาท กําไรตอหุนสําหรับปลดลง 0.02 บาทตอหุน 

 
31. การนําเสนองบการเงินใหมและการจัดประเภทรายการบัญชีใหม 
 31.1 ป 2551 บริษัทไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35 (ปรับปรุงใหมป 2550) เร่ืองการนําเสนองบ

การเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 (ปรับปรุงใหมป 2550) เร่ืองงบกระแสเงินสด มาปรับใช
แลวสําหรับงบการเงินนี้ ดังนั้นจึงมีการปรับรูปแบบการนําเสนองบการเงินใหมใหเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว   

 
  31.2 การจัดประเภทรายการบัญชีใหมในงบการเงินของป 2550 ไดจัดประเภทตางไปจากเดิม

เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการและการจัดประเภทรายการบัญชีของป 2551 ซ่ึงไมมี
ผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) สุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไปแลว 

 
32. วันท่ีอนุมัติงบการเงินเพื่อเผยแพร 

 งบการเงินท่ีไดรับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทใหเผยแพรแลวเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 
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