
 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 



 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถอืหุนของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ 
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ
ขาพเจา งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ 
งบกระแสเงนิสดเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
และของเฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น ซ่ึงแสดงความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไข และมีวรรคเนนเกี่ยวกับการปรับปรุงงบการเงินยอนหลังสําหรับการแกไขขอผิดพลาดและการนํามาตรฐานการบัญชีใหม
มาถือปฏิบัติกอนถึงวันมีผลบังคับใชตามรายงานลงวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหได
ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการ
ทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี 
ที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่ เปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง 
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม  ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑ 
อยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ผลการดําเนินงานรวม
และผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  
พ.ศ. 2553 ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
ชาญชัย  ชัยประสิทธ์ิ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 

กรุงเทพมหานคร 
25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

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

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

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

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

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

เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการ

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

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

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

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

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 12 - - 111,000,000 111,000,000

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

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

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

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

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

กรรมการ     _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

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

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยืมระยะสั้น

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

เจาหนี้การคา - บริษัทอื่น 134,748,039 66,047,192 113,573,320 53,726,696

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

เงินรับลวงหนาจากการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 697,255 72,269 697,255 72,269

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด

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

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

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

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

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

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

หนี้สินไมหมุนเวียน

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

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

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน - หุนสามัญ 105,227,392 105,000,000 105,227,392 105,000,000

ทุนที่ออกและชําระแลว - หุนสามัญ 20 76,039,164 75,982,493 76,039,164 75,982,493

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

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 22 11,096,402 10,500,000 10,500,000 10,500,000

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สําหรับงวด สําหรับงวด

เกาเดือนสิ้นสุด สําหรับปสิ้นสุด เกาเดือนสิ้นสุด สําหรับปสิ้นสุด

 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม  วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม

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

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได

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

รายไดจากการใหบริการ 20,339,054 20,430,418 - -

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

ตนทุน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด/ป 71,211,544 88,308,237 87,504,259 88,364,896

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 26 0.47 0.58 0.58 0.58

กําไรตอหุนปรับลด 26 0.40 0.50 0.49 0.50

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ทุนที่ออก สวนเกิน

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาตนงวดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 75,982,493 229,561,429 10,500,000 579,338,822 895,382,744

เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 20 56,671 - - - 56,671

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20 - 900,406 - - 900,406

ทุนสํารองตามกฎหมาย 22 - - 596,402 (596,402) -

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 71,211,544 71,211,544

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

ยอดยกมาตนปวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 (กอนปรับใหม) 75,418,926 220,607,476 7,251,405 521,777,488 825,055,295

การปรับงบการเงินยอนหลัง 6 - - - 10,475,215 10,475,215

ยอดยกมาตนปหลังการปรับงบการเงินยอนหลัง 75,418,926 220,607,476 7,251,405 532,252,703 835,530,510

เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 20 563,567 - - - 563,567

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20 - 8,953,953 - - 8,953,953

ทุนสํารองตามกฎหมาย 22 - - 3,248,595 (3,248,595) -

เงินปนผล 23 - - - (37,973,523) (37,973,523)

กําไรสุทธิสําหรับป - - - 88,308,237 88,308,237

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม

งบการเงินรวม
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ทุนที่ออก สวนเกิน

และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาตนงวดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 75,982,493 229,561,429 10,500,000 603,771,750 919,815,672

เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 20 56,671 - - - 56,671

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20 - 900,406 - - 900,406

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 87,504,259 87,504,259

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

ยอดยกมาตนปวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 (กอนปรับใหม) 75,418,926 220,607,476 7,251,405 545,819,161 849,096,968

การปรับงบการเงินยอนหลัง 6 - - - 10,809,811 10,809,811

ยอดยกมาตนปหลังการปรับงบการเงินยอนหลัง 75,418,926 220,607,476 7,251,405 556,628,972 859,906,779

เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 20 563,567 - - - 563,567

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 20 - 8,953,953 - - 8,953,953

ทุนสํารองตามกฎหมาย 22 - - 3,248,595 (3,248,595) -

เงินปนผล 23 - - - (37,973,523) (37,973,523)

กําไรสุทธิสําหรับป - - - 88,364,896 88,364,896

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม

 งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สําหรับงวด สําหรับงวด
เกาเดือนสิ้นสุด สําหรับปสิ้นสุด เกาเดือนสิ้นสุด สําหรับปสิ้นสุด

 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม  วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินจายจากเงินใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - (14,768,239) (16,215,621)
เงินจายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (51,675,530) (75,182,318) (47,526,415) (71,738,594)
เงินรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 7,275 34,357 7,275 29,092
เงินจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน 14 (220,900) (454,000) (112,440) (128,000)
เงินปนผลรับ - - 11,160,000 -

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 312,710,467 (71,962,803) 312,710,468 (71,962,615)
เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาว 16 - 604,543,000 - 604,543,000
เงินจายคืนเงินกูยืมระยะยาว 16 (53,162,691) (49,462,000) (39,429,000) (32,522,000)
เงินรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 1,582,063 968,489 1,582,063 968,489
เงินจายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (10,478,668) (12,793,604) (2,270,664) (2,911,681)
เงินปนผลจาย (5,107) (37,973,523) (5,107) (37,973,523)

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

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

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ประกอบดวย

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

รายการที่มิใชเงินสด

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม
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รายการที่มิใชเงินสดที่สําคัญระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีดังตอไปนี้

สําหรับงวด สําหรับงวด
เกาเดือนสิ้นสุด สําหรับปสิ้นสุด เกาเดือนสิ้นสุด สําหรับปสิ้นสุด

 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม  วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

ปรับปรุงใหม ปรับปรุงใหม
บาท บาท บาท บาท

หนี้สินคงคางจากการซื้อสินทรัพยถาวร 9,980,821 1,736,892 9,980,821 1,736,892
การทําสัญญาเชาซ้ือสินทรัพยถาวร - 8,416,890 - 972,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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1 ขอมูลทั่วไป 
 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชน จํากัด ซ่ึงจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย ตามที่อยู 
ที่ไดจดทะเบียนไวดังตอไปนี้  
 
สํานักงานใหญ : 36/83 อาคารพี.เอส ทาวเวอร ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
10110  
 
สํานักงานสาขา ประกอบดวย 
1) เลขที่ 20 หมูที่ 2 ตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
2) เลขที่ 88/8-9 หมูที่ 5 ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 74120  
3) เลขที่ 108 หมูที่ 2 ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
 
หุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทไดจดทะเบียนในตลาด Market for Alternative Investment (“mai”) เพื่อวัตถุประสงค
ในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท และบริษัทยอยวาเปน “กลุมบริษัท” 
 
บริษัทใหญลําดับสุดทายของบริษัท คือ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทย 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบัญชีที่สําคัญซ่ึงใชในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปนี้ นโยบายการบัญชีเหลานี้ 
ไดถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอกับงบการเงินทุกปที่นําเสนอ ยกเวนในกรณีที่มีการอธิบายไว 
 

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน (ตอ) 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและกําหนด
สมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่ 
อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง 
อาจแตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่งที่ได
กระทําไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว 
 
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30 ในระหวางปกลุมบริษัทไดเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม เปนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน ดังนั้นกลุมบริษัทจึงแสดงงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ทําใหงบการเงินดังกลาวไมสามารถ
เปรียบเทียบไดกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 
ตัวเลขเปรียบเทียบไดมีการปรับปรุงใหม เพื่อใหสอดคลองกับการนําเสนอรายการในงบการเงินงวดปจจุบัน ดังตอไปนี้ 
 
งบดุล 
 
สินทรัพย 
 
(1) ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงถูกรวมอยูในสินทรัพยหมุนเวียนอื่นสําหรับงบการเงินปกอน ไดถูกจัดประเภทใหมใหแสดง

อยูในลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับงบการเงินงวดปจจุบัน  เนื่องจากลักษณะของรายการ 
 
(2) วัตถุดิบที่ใชเปนสวนผสมในการผลิตถานหินอัดกอน ซ่ึงถูกรวมอยูในสินทรัพยหมุนเวียนอื่นสําหรับงบการเงินปกอน ไดถูก

จัดประเภทใหมใหรวมอยูในสินคาคงเหลือสําหรับงบการเงินงวดปจจุบัน เนื่องจากลักษณะของรายการ 
 

ผลกระทบตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการจัดประเภทใหมสําหรับสินทรัพย มดีังตอไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 

   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น - 331,180 
สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 4,651,728 4,651,728 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง (4,651,728) (4,982,908) 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน (ตอ) 

 
งบดุล (ตอ) 
 
หนี้สิน 
 
(1) เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงถูกรวมอยูในคาใชจายคางจายสําหรับงบการเงินปกอน ไดถูกจัดประเภทใหมใหแสดงอยู 

ในเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับงบการเงินงวดปจจุบัน เนื่องจากลักษณะของรายการ 
 
(2) เจาหนี้อื่น ซ่ึงถูกรวมอยูในคาใชจายคางจายสําหรับงบการเงินปกอน ไดถูกจัดประเภทใหมใหรวมอยูในหนี้สินหมุนเวียนอื่น

สําหรับงบการเงินงวดปจจุบัน เนื่องจากลักษณะของรายการ 
 

ผลกระทบตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการจัดประเภทใหมสําหรับหนี้สิน มีดังตอไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 

   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น - 12,971,182 
คาใชจายคางจายลดลง (15,555,281) (27,239,285) 
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 15,555,281 างวา ซ่ึงตั 

 
งบกําไรขาดทุน 
 
(1) สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทแสดงงบกําไรขาดทุนในรูปการจําแนกคาใชจายตามหนาที่

และไดแยกแสดงคาตอบแทนผูบริหาร เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดที่ประกาศโดยกระทรวงพัฒนาธุรกิจการคาวันที่  
30 มกราคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีผลบังคับใชและประกาศเกี่ยวกับการกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 

 
(2) คาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการผลิตถานหินอัดกอน ซ่ึงถูกรวมอยูในคาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหาร

สําหรับงบการเงินปกอน ไดถูกจัดประเภทใหมใหรวมอยูในตนทุนขายสําหรับงบการเงินงวดปจจุบันเนื่องจากลักษณะของ
รายการ 

 
(3) คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจําหนายถานหิน ซ่ึงถูกรวมอยูในคาใชจายในการบริหารสําหรับงบการเงินปกอน ไดถูกจัด

ประเภทใหมใหรวมอยูในคาใชจายในการขายสําหรับงบการเงินงวดปจจุบัน เนื่องจากลักษณะของรายการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน (ตอ) 

 
งบกําไรขาดทุน (ตอ) 
 

ผลกระทบตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการจัดประเภทใหมสําหรับงบกําไรขาดทุน มีดังตอไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 

   

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552   
ตนทุนขายเพิ่มขึ้น 42,702,158 42,702,158 
คาใชจายในการขายลดลง (9,412,911) (9,412,911) 
คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น (33,289,247) (33,289,247) 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีและแมบทการบัญชีที่มีการปรับปรุง 
 

ก) แมบทการบัญชี 
 

แมบทการบัญชีฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง 
 

มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงมีผลบังคับใชสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และกลุมบริษัท 
ยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช มีดังตอไปนี้ 
 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีและแมบทการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ตอ) 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ตอ) 
 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 (ตอ) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ 

   ขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่องตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่องกําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้ สิน  และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น  และสินทรัพย 

   ที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
   (ปรับปรุง 2552) 

เรื่องการรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  
   (ปรับปรุง 2552) 

เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6  เรื่องการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล 

   เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
 

ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐาน
การบัญชีที่มีการปรับปรุงดังกลาวจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ ยกเวนมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 ซ่ึงกลุมบริษัทอยูในระหวางการประเมินผลกระทบของมาตรฐานฉบับนี้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
บริษัทยอยหมายถึงกิจการที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดยทั่วไปแลวกลุมบริษัทจะ
ถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง ในการประเมินวากลุมบริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม กิจการตองพิจารณาถึงการมีอยู
และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงที่เปนไปไดที่กิจการสามารถใชสิทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปจจุบันรวมถึงสิทธิ 
ในการออกเสียงที่เปนไปไดซ่ึงกิจการอื่นถืออยูดวย กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่กลุมบริษัท
ควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่งอํานาจควบคุมจะหมดไป 
 
กลุมบริษัทบันทึกการซื้อบริษัทยอยดวยวิธีการซื้อและแสดงตนทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่จายไปหรือดวยมูลคายุติธรรม
ของตราสารทุนที่ออกให หรือดวยภาระหนี้สินซ่ึงกลุมบริษัทตองรับผิดชอบตั้งแตวันที่ไดบริษัทยอยมา รวมถึงตนทุนอื่นที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการไดมาซึ่งบริษัทยอย สินทรัพยและหนี้สินที่ระบุได ซ่ึงไดจากการซื้อบริษัทยอยจะถูกวัดมูลคาเริ่มแรกในวันที่ได
บริษัทยอยนั้น ที่มูลคายุติธรรมโดยรวมสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยดวย 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงดวยวิธีราคาทุน 
 
รายชื่อของบริษัทยอยหลักของกลุมบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 12 
 

2.4 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 
รายการตางๆ ในงบการเงินของแตละกิจการในกลุมบริษัทวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินบาท งบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท 
 
กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และแปลงคา
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล 
รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและ
หนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาว ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน 
 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แตไมรวมเงินฝากธนาคารประเภท 
ที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาที่กําหนด เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองสูงซ่ึงมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที่ไดมา          
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวในสวนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.6 ลูกหนี้การคา 
 
ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซ่ึง
ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคา
เปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา  หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของ
คาใชจายในการบริหาร 
 

2.7 สินคาคงเหลือ 
 
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนัก ตนทุนของการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อสินคานั้น เชน คาอากรขาเขาและ
คาขนสง หักดวยสวนลดจากการจายเงินตามเงื่อนไข ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําประกอบดวยคาวัตถุดิบ คาแรง
ทางตรง คาใชจายอื่นทางตรง และคาโสหุยในการผลิตซ่ึงปนสวนตามเกณฑการดําเนินงานตามปกติ แตไมรวมตนทุนการกูยืม  
มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้นสําเร็จรูปรวมถึง
คาใชจายในการขาย  กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเทาที่จําเปน 
 

2.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนของกลุมบริษัท ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยที่ซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเปนสินทรัพยโดยคํานวณจากตนทุนในการไดมาและ 
การดําเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถนํามาใชงานไดตามประสงค  โดยจะตัดจําหนายตลอดอายุประมาณการให
ประโยชนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 - 5 ป 
 
ตนทุนที่ใชในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนโดยตรงในการจัดทํา
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่กลุมบริษัทเปนผูดูแลและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งอาจใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่มากกวาตนทุนเปน
เวลาเกินกวาหนึ่งปจึงจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน ตนทุนโดยตรงรวมถึงตนทุนพนักงานที่ทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรและคาใชจายที่เกี่ยวของในจํานวนเงินที่เหมาะสม 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณรับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม 
 
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยใชวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไว
ของสินทรัพยดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซ่ึงถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด 
 
สวนปรับปรุงที่ดินเชา ตามอายุสัญญาเชาที่ดิน 3 - 20 ป
อาคาร 3 - 20 ป
ยานพาหนะ 5 ป
เรือลําเลียง 5 - 10 ป
เครื่องจักร 5 - 10 ป
อุปกรณสํานักงาน 5 ป
 
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนทันที 
 
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ตนทุนของการปรับปรุงใหดีข้ึนที่สําคัญ
จะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัทไดประโยชน
กลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุง สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุ 
การใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ 
 
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายคํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไวในกําไร
จากการดําเนินงาน 
 
ดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินมาใชในการไดมาซึ่ง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ไดบันทึกเปนสวนหนึ่งของตนทุนของสินทรัพยนั้น 
ตลอดชวงเวลาการกอสรางและเตรียมสินทรัพยนั้นใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามประสงค ตนทุนการกูยืมอื่นรับรูเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 

2.10 การดอยคาของสินทรัพย 
 
สินทรัพยจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงหมายถึงจํานวนที่ 
สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใชสินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถ
แยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพยซ่ึงรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูกประเมิน
ความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล 
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2.11 สัญญาเชาระยะยาว 
 
กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา 
 
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณซ่ึงผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปนสัญญาเชา
การเงิน ซ่ึงจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจาย 
ตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหได
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึก
เปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปน
อัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินทรัพยที่เหลืออยู สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุ 
การใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา 
 
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซ่ึงผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ สัญญาเชานั้น
ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกใน 
งบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น 
 
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เงินเพิ่มที่ตองจายใหแกผูใหเชา จะบันทึกเปน
คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 
 
กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูใหเชา 
 
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมแสดงอยูในงบดุลในสวนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณของกลุมบริษัทซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกัน 
รายไดคาเชา (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดจายใหแกผูใหเชา) รับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา 
 

2.12 ภาษีเงินได 
 
ภาษีเงินไดซ่ึงแสดงในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท คํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีของกิจการซึ่งไมไดรับ
การสงเสริมการลงทุนและในอัตราภาษีที่ใชบังคับอยูในประเทศไทย กิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ไดแก การจําหนาย
ถานหิน และการขนสงทางบก 
 
กลุมบริษัทไมรับรูภาษีเงินไดคางจายและภาษีเงินไดคางรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในสวนของผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของ
สินทรัพยและหนี้สินกับราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน  
 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  

 

19 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.13 ผลประโยชนพนักงาน 
 
กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซ่ึงเปนแผนการจายสมทบตามที่กําหนดไว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยก
ออกไปจากสินทรัพยของกลุมบริษัท และมีการบริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดรับเงินสะสมเขา
กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัทที่เกี่ยวของ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 
 
กลุมบริษัทจัดใหมีผลประโยชนพนักงานหลังการเลิกจางเพื่อจายใหแกพนักงานเปนไปตามกฎหมายแรงงานไทย จํานวนเงิน
ดังกลาวขึ้นอยูกับฐานเงินเดือนและจํานวนปที่พนักงานทํางานใหบริษัทนับถึงวันที่ส้ินสุดการทํางานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หนี้สินที่
เกิดจากขอกําหนดที่เปนผลจากกฎหมายแรงงานไทยจะบันทึกดวยมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะตองจายใน
อนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตามอายุเงื่อนไขและระยะเวลาใกลเคียงกับจํานวนหนี้สินดังกลาว 
 

2.14 ประมาณการหนี้สิน 
 
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินซ่ึงไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงานอันเปนภาระผูกพัน 
ในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตซ่ึงการชําระภาระผูกพันนั้นมีความ
เปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่นาเชื่อถือของจํานวนที่ตองจาย  
ในกรณีที่กลุมบริษัทคาดวาประมาณการหนี้สินเปนรายจายที่จะไดรับคืน เชน ภายใตสัญญาประกันภัย กลุมบริษัทจะบันทึกเปน
สินทรัพยแยกตางหากเมื่อคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน 
 

2.15 ทุนเรือนหุน 
 
หุนสามัญจะจัดประเภทไวเปนสวนของผูถือหุน 
 
ตนทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุนใหมหรือสิทธิในการซื้อขายหุนที่จายออกไปโดยแสดงรายการดังกลาวดวยจํานวนเงินสุทธิจาก
ภาษีไวเปนรายการหักในสวนของผูถือหุน โดยนําไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการออกหุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.16 การรับรูรายได 
 
รายไดประกอบดวยมูลคายุติธรรมที่จะไดรับจากการขายสินคาและบริการที่ใหเปนจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและสวนลด 
โดยไมรวมรายการขายภายในกลุมบริษัทสําหรับงบการเงินรวม รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อผูซ้ือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของสินคา รายไดจากการใหบริการแกลูกคารับรูโดยอางอิงตามขั้นของความสําเร็จ
ของงานที่ทําเสร็จ โดยใชวิธีอัตราสวนของบริการที่ใหจนถึงปจจุบันเทียบกับบริการทั้งส้ินที่ตองให 
 
รายไดเกี่ยวกับคาสิทธิรับรูตามเกณฑคงคางซึ่งเปนไปตามเนื้อหาทางเศรษฐกิจของขอตกลงที่เกี่ยวของ สวนรายไดดอกเบี้ยรับรู 
ตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุและพิจารณาจากจํานวนเงินตน 
ที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของกลุมบริษัท รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดขึ้น 
 

2.17 การจายเงินปนผล 
 
เงินปนผลที่จายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทที่
เกี่ยวของไดอนุมัติการจายเงินปนผล 
 

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
 
กิจกรรมของกลุมบริษัทยอมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งไดแก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุมบริษัทจึงมุงเนนความผันผวนของตลาด
การเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทําใหเสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุมบริษัทใหเหลือนอยที่สุดเทาที่
เปนไปได กลุมบริษัทจึงใชเครื่องมืออนุพันธทางการเงิน ตัวอยางเชน สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศลวงหนา  
เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
 
การจัดการความเสี่ยงดําเนินงานโดยฝายบริหารเงินสวนกลาง เปนไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท สวนงาน
บริหารเงินของกลุมบริษัทจะชี้ประเด็น ประเมิน และปองกันความเสี่ยงทางการเงินดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวย
ปฏิบัติงานตางๆ ภายในกลุมบริษัท คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงจะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและ
นโยบายที่เกี่ยวของไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงการใหสินเชื่ออยางเจาะจง และใชตราสารอนุพันธทางการเงินและใชการลงทุนโดยใชสภาพคลองสวนเกินในการจัดการ
ความเสี่ยง 
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3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ) 

 

3.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

เนื่องจากกลุมบริษัทมีการดําเนินงานระหวางประเทศจึงยอมมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดจากสกุลเงิน
เหรียญดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินหลัก กิจการในกลุมบริษัทใชสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศโดยมีคูสัญญาเปนบุคคลภายนอก 
 

3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

รายไดและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุมบริษัทสวนใหญไมข้ึนกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดธุรกรรม
ทั้งหมดที่ใชอนุพันธ ดานอัตราดอกเบี้ยตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการฝายการเงินกอนเขาทํารายการ กลุมบริษัทไมมีสินทรัพยที่
ตองอางอิงอัตราดอกเบี้ยอยางมีนัยสําคัญ นโยบายของกลุมบริษัทคือตองการคงจํานวนเงินกูยืมโดยใชเครื่องมือทางการเงินที่
กําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
 

3.3 ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 
 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อของกลุมบริษัทไมมีการกระจุกตัวอยางมีนัยสําคัญ นโยบายของกลุมบริษัทคือทําใหเชื่อมั่นไดวาไดขาย
สินคาและใหบริการแกลูกคาที่มีประวัติสินเชื่ออยูในระดับที่เหมาะสม คูสัญญาในอนุพันธทางการเงินและรายการเงินสดไดเลือกที่
จะทํารายการกับสถาบันการเงินที่มีคุณภาพและมีความนาเชื่อถือสูง กลุมบริษัทมีนโยบายจํากัดวงเงินธุรกรรมการใหสินเชื่อกับ
สถาบันการเงินแตละแหงอยางเหมาะสม 
 

4 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ 
 

การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพื้นฐานของประสบการณ 
ในอดีตและปจจัยอื่น ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น 
 

กลุมบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใชขอสมมติฐานที่เกี่ยวของกับเหตุการณในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี 
อาจไมตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบัญชีที่สําคัญและขอสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอยางเปนสาระสําคัญที่อาจเปนเหตุใหเกิด
การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหนา มีดังนี้ 
 

การรับรูรายได 
 

บริษัทยอยบางแหงใชวิธีการรับรูรายไดตามขั้นความสําเร็จ กลุมบริษัทตองประมาณการการใหบริการ ณ วันที่คํานวณเทียบเปน
สัดสวนของการบริการทั้งหมดที่ตองทํา 
 

คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือ 
 

บริษัทตองประมาณคาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือจากการเคลื่อนไหวชาของถานหิน โดยประมาณจากราคาถัวเฉลี่ยของขอมูลการซื้อขาย
ในอดีตและแนวโนมราคาขายในอนาคต ทั้งนี้ราคาที่จะขายไดในอนาคตอาจมีความผันผวนขึ้นอยูกับราคาตลาดของถานหิน  
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5 การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 

 
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ 
กลุมบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุน 
ที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน 
การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้สิน 
 

6 การแกไขขอผิดพลาดและการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติกอนถึงวันมีผลบังคับใช 
 
ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทไดทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดจากการคํานวณภาษีเงินไดสําหรับ
ปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และไดนํามาตรฐานการบัญชีใหมเรื่องผลประโยชนของพนักงานมาถือปฏิบัติกอนถึง 
วันประกาศใช โดยกลุมบริษัทใชวิธีปรับปรุงงบการเงินยอนหลังตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชีตามที่ไดเปดเผยไวใน 
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 
(1) ผลกระทบตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดจากการคํานวณภาษีเงินไดมีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 

   

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ภาษีเงินไดคางจายลดลง (15,121,375) (15,121,375) 
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรปลายงวดเพิ่มขึ้น 15,121,375 15,121,375 

 
(2) คาผลกระทบตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทจากการนํานโยบายการบัญชีใหมเรื่องผลประโยชนของพนักงาน 

มาถือปฏิบัติมีดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 

   

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานเพิ่มขึ้น 4,646,160 4,311,564 
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรปลายงวดลดลง (4,646,160) (4,311,564) 

 
7 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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บริษัทดําเนินธุรกิจในการนําเขาและจําหนายถานหินใหกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ สวนบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ
การใหบริการขนสงถานหินและบริการอื่นที่เกี่ยวของใหกับบริษัท ซ่ึงถือเปนการใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นจึงไมมีการแสดง
ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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8 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 474,721 450,125 55,393 425,024 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 107,690,103 87,881,467 79,663,040 57,311,661 

 108,164,824 88,331,592 79,718,433 57,736,685 
 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถามมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงอยูที่รอยละ 0.50 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : รอยละ 0.50) 
 

9 ลูกหนี้การคา - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนี้การคา 570,039,613 351,807,358 564,793,637 348,256,440 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,177,197) (10,206,469) (6,005,326) (10,034,598) 

 563,862,416 341,600,889 558,788,311 338,221,842 
 
ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไมถึงกําหนดชําระ 332,354,538 317,691,254 331,886,550 314,312,208 
เกินกําหนดชําระ     

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

 570,039,613 351,807,358 564,793,637 348,256,440 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,177,197) (10,206,469) (6,005,326) (10,034,598) 

 563,862,416 341,600,889 558,788,311 338,221,842 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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10 สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
  ปรับปรุงใหม  ปรับปรุงใหม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินคาคงเหลือ 1,862,245,160 1,681,703,000 1,872,362,746 1,684,134,064 
หัก  คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือเคลื่อนไหวชา (130,508,302) (130,508,302) (130,508,302) (130,508,302) 

 1,731,736,858 1,551,194,698 1,741,854,444 1,553,625,762 
 

11 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
  ปรับปรุงใหม  ปรับปรุงใหม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

คาใชจายจายลวงหนา 5,271,589 3,676,498 4,502,601 2,210,937 
รายไดคางรับ 13,757,793 21,188,450 13,757,793 21,188,450 
ภาษีที่จะไดรับคืน 61,724,890 64,693,086 58,299,767 62,374,560 
ลูกหนี้อื่น 15,787,571 16,365,381 15,268,265 14,389,688 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,917,031 5,322,438 3,865,849 3,879,922 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น (14,522,994) (15,848,909) (14,015,789) (14,015,788) 

 86,935,880 95,396,944 81,678,486 90,027,769 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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12 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 
เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ประกอบดวยเงินลงทุนในบริษัทดังตอไปนี้ 
 

   อัตรารอยละของหุนที่ถือ 

  ประเทศ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ ที่จดทะเบียน พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

  - บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเคท จํากัด ผลิตและจําหนายถานหินอัดกอน ประเทศไทย 100.0 100.0 
  - บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ขนสงทางน้ํา ประเทศไทย 100.0 100.0 
  - บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ขนสงทางบก ประเทศไทย 100.0 100.0 
  - บริษัท ยูเอ็มเอส พอรต  บริการทาเทียบเรือ ประเทศไทย 100.0 100.0 

   เซอรวิสเซส จํากัด     
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทยอยระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 สําหรับงวด  สําหรับงวด  
 เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดตนงวด - - 111,000,000 111,000,000 
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นระหวางงวด/ป - - - - 

ยอดปลายงวด - - 111,000,000 111,000,000 
 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

    ยานพาหนะและ   งานระหวาง  
 ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดนิ อาคาร เรือลําเลียง เครื่องจักร อุปกรณสํานักงาน กอสราง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

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

สําหรับงวดเกาเดอืนสิ้นสุด  
   วันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2553 

        

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

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



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

       งานระหวาง  
 ที่ดิน สวนปรับปรุงที่ดนิ อาคาร ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณสํานักงาน กอสราง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

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

สําหรับงวดเกาเดอืนสิ้นสุด  
   วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

        

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

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



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ) 
 
บริษัทบันทึกคาเผื่อการดอยคา จํานวนเงิน 2.02 ลานบาท ของที่ดินจํานวน 3 แปลง จํานวนพื้นที่ 22 ไร 2 งาน 30 ตารางวา ซ่ึงตั้งอยูที่
จังหวัดราชบุรี ซ่ึงมีราคาทุนจํานวนเงิน 4.73 ลานบาท เนื่องจากพบขอบงชี้การดอยคา ทั้งนี้คาเผื่อการดอยคาคํานวณโดยเปรียบเทียบ
ราคาประเมินในป พ.ศ. 2549 โดยผูประเมินราคาอิสระกับราคาตามบัญชี 
 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่ใชคํ้าประกันวงเงินกูตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
• ที่ดินบางสวนและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินบางสวนของบริษัทที่ตําบลสวนสม  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 

ไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวในหมายเหตุ 16 ซ่ึงมีมูลคาการจํานองรวม  
200 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 200 ลานบาท) 

 
• ที่ดินบางสวนและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินบางสวนของบริษัทที่ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวในหมายเหตุ 16 ซ่ึงมีมูลคาการจํานองรวม  
240 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 240 ลานบาท) 

 
• เรือขนลําเลียงของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 12 ลํา ไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคาร และเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวในหมายเหตุ 15 และ 16 ตามลําดับ โดยมีมูลคาการจํานองรวม 125 ลานบาท (31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 : 125 ลานบาท) 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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14 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

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

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

   
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553   
ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ  3,168,217 2,680,419 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 220,900 112,440 
คาตัดจําหนาย (1,096,827) (933,675) 

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

   
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553   
ราคาทุน 6,846,063 6,029,072 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (4,553,773) (4,169,888) 

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

15 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเบิกเกินบัญชี 17,788 2,248,338 - - 
ทรัสตรีซีท 1,102,982,823 1,279,162,168 1,102,982,823 1,279,162,168 
เงินกูยืมระยะสั้น 503,000,000 30,000,000 503,000,000 30,000,000 

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

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 53 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 33 ลานบาท) คํ้าประกันโดยเรือ 
ขนลําเลียงของบริษัทยอยแหงหนึ่งตามที่กลาวในหมายเหตุ 13 วงเงินเบิกเกินบัญชีและทรัสตรีซีทของกลุมบริษัทที่ยังไมไดเบิกถอน 
มีจํานวน 52.98 ลานบาท และ 1,553.53 ลานบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 30.75 ลานบาท และ 879.84 ลานบาท ตามลําดับ) 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทไดกูเงินระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วเงินที่ไมมีหลักประกันจากสถาบัน
การเงินในประเทศ วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน โดยใชอัตราดอกเบี้ย MLR ซ่ึงวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทที่ยังไมไดใช
มีจํานวน 172 ลานบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 70 ลานบาท) 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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16 เงินกูยืมระยะยาว 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด      
     ชําระภายในหนึ่งป 293,276,000 85,140,000 274,796,000 66,660,000 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด     
     ชําระเกินกวาหนึ่งป 324,944,309 586,243,000 259,098,000 506,663,000 

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

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะยาวระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 สําหรับงวด  สําหรับงวด  
 เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดตนงวด 671,383,000 116,302,000 573,323,000 1,302,000 
กูเพิ่มระหวางงวด/ป - 604,543,000 - 604,543,000 
ชําระคืนระหวางงวด/ป (53,162,691) (49,462,000) (39,429,000) (32,522,000) 

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

 
เงินกูยืมระยะยาว ถูกค้ําประกันโดยเรือขนลําเลียงของบริษัทยอยแหงหนึ่ง ที่ดินบางสวนและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินบางสวนของบริษัท 
ตามที่กลาวในหมายเหตุ 13 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กลุมบริษัทและบริษัทไมมีวงเงินกูยืมระยะยาวที่ยังไมไดเบิกถอน 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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17 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
 
กลุมบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสําหรับยานพาหนะ โดยมียอดคงเหลือดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

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

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

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน     
     ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14,824,785 14,101,195 3,076,020 3,045,045 
สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน     
     ที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 9,302,555 20,504,813 1,416,602 3,718,241 

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

 
18 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ประกอบดวย ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ ซ่ึงรับรูเปนหนี้สินในงบดุลดวยมูลคาปจจุบันของ
ภาระผูกพันมีดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

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



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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18 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุมีดังตอไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวด  สําหรับงวด  
 เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมาตนงวด/ป 6,415,167 4,707,023 5,714,417 4,311,564 
ตนทุนบริการปจจุบัน 1,161,402 1,496,328 903,201 1,208,833 
ตนทุนดอกเบี้ย 216,130 211,816 193,245 194,020 
ผลประโยชนที่จายในระหวางงวด/ป (88,595) - (88,595) - 
โอนยายจากบริษทัยอย - - 38,657 - 

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

 
ในระหวางป พ.ศ. 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งโอนยายพนักงานทั้งหมดไปใหบริษัท ซ่ึงภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุทั้งหมด
ถูกโอนยายไปใหบริษัททั้งหมด โดยบริษัทยอยจะชําระเงินคืนแกบริษัทในภายหลัง 
 
จํานวนเงินที่รับรูในงบกําไรขาดทนุมีดังตอไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวด  สําหรับงวด  
 เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ตนทุนบริการปจจุบัน 1,161,402 1,496,328 903,201 1,208,833 
ตนทุนดอกเบี้ย 216,130 211,816 193,245 194,020 
ผลประโยชนที่จายในระหวางงวด/ป 72,405 - 72,405 - 

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

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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18 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ) 

 
สมมติฐานทางสถติิที่สําคัญที่ใชในการคํานวณสรุปไดดังนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวด  สําหรับงวด  
 เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที ่30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
     

อัตราคิดลด 4.5 4.5 4.5 4.5 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 6 6 6 6 
อัตราการตาย 0.01 0.01  0.01 0.01 
อัตราการลาออก 0 - 50 0 - 50 0 - 25 0 - 25 
 

19 ภาระผูกพัน 
 

19.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา 
 

ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ป 11,278,090 13,930,000 11,278,090 13,930,000 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 10,630,822 320,000 10,630,822 320,000 

 21,908,912 14,250,000 21,908,912 14,250,000 
 

19.2 ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายถานหิน 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายถานหินกับผูผลิตถานหินในตางประเทศในปริมาณ 290,000 
เมตริกตัน บวกหรือหักรอยละ 10 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 968,000 เมตริกตัน บวกหรือหักรอยละ 10) ราคาของถานหินสามารถ
เปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับคุณภาพของถานหินตามสูตรการคํานวณที่ระบุในสัญญา 
 

19.3 ภาระผูกพันตามสัญญาเชาเรือ 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาเรือขนาด 50,000 - 53,000 เมตริกตันบวกหรือหักรอยละ 10 กับ
ผูใหเชาเรือในอัตราคาระวางตามที่กําหนดในสัญญา ซ่ึงมีจํานวนคงเหลือ 7 เที่ยว (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 11 เที่ยว)



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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19 ภาระผูกพัน (ตอ) 

 
19.4 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
บริษัทและกลุมบริษัทค้ําประกันเพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

หนังสือคํ้าประกันที่ธนาคาร     
   ออกใหในนามกลุมบริษัท 2,264,000 3,194,000 2,264,000 3,194,000 

 
20 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบร ิษัท 

 จํานวนหุนสามัญ หุนสามัญที่ออก   
 ที่ออกและชําระแลว และชําระแลว สวนเกินมูลคาหุน รวม 

 หุน บาท บาท บาท 
     

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

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

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

 
หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีราคามูลคาหุนละ 0.5 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 0.5 บาท) มีจํานวน 210,454,783 หุน (31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 : 210,000,000 หุน) หุนสามัญออกและชําระเต็มมูลคาแลวบางสวน หุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดเรียกชําระเปนหุนสามัญ 
ที่สํารองไวเพื่อออกใหตามการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวเพิ่มขึ้นจาก
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิระหวางงวด และบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิในระหวางงวดแลว 
 
ในการประชุมสามัญประจําป เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุนสามัญ
จํานวน 210,000,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.5 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 210,454,783 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ  
0.5 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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21 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

 

บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะที่จะซื้อหุนจํานวน 70 ลานสิทธิ ซ่ึงมีเงื่อนไขดังนี้ 
 

อัตราสวนการเสนอขาย : 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ราคาใชสิทธิ : หุนละ 8.50 บาท 
อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 สิทธิ ตอหุนสามัญ 1.007 หุน 
วันที่ออกและเสนอขาย : วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
วันที่ใชสิทธิคร้ังแรก : วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
วันที่ส้ินสุดการใชสิทธิ : วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 

รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีดังตอไปนี้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบร ิษัท 

 สําหรับงวดเกาเดอืนสิ้นสุด สําหรับปสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

 สิทธิ หุน สิทธิ หุน 
     

ยอดตนงวด/ป 57,631,594 58,035,015 58,750,893 59,162,149 
หัก  ใชสิทธิระหวางงวด/ป (112,559) (113,343) (1,119,299) (1,127,134) 

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

เงินที่ไดรับชําระจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ แตยังไมไดจดทะเบียนเพิ่มทุนในงวดจํานวน 697,255 บาท ไดถูกแสดงเปน
หนี้สินหมุนเวียนในงบการเงิน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 72,269 บาท) 
 

22 ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 สําหรับงวด  สําหรับงวด  
 เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดตนงวด/ป 10,500,000 7,251,405 10,500,000 7,251,405 
จัดสรรระหวางงวด/ป 596,402 3,248,595 - 3,248,595 

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

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองตั้งทุนสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ5 ของกําไรสุทธิหลังจาก
หักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองตามกฎหมายนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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ทุ น สํ า ร อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย ดั ง ก ล า ว ไ ม ส า ม า ร ถ จั ด ส ร ร ไ ด



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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23 เงินปนผล 

 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552 มีมติอนุมัติ
ใหบริษัทจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 อัตราหุนละ 0.25 บาท จํานวนหุนสามัญ 
151,894,093 หุน เปนจํานวนเงิน 37,973,523 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และที่ประชุม 
มีมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเปนจํานวนเงิน 3,248,595 บาท (หมายเหตุ 22) 
 

24 คาใชจายตามลักษณะ 
 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  สําหรับงวด  สําหรับงวด  
  เกาเดือนสิ้นสุด สําหรับปสิ้นสุด เกาเดือนสิ้นสุด สําหรับปสิ้นสุด 
  วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 31 ธันวาคม วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 
      

การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ - ถานหิน  1,691,558,602 2,063,355,164 1,692,985,531 2,112,584,568 
คาขนสง  103,526,717 95,328,737 105,441,866 98,967,438 
คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือเคลื่อนไหวชา  - 38,235,902 - 38,235,902 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  67,222,181 80,013,241 60,428,413 70,813,610 
คาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 13 57,773,252 71,361,112 41,415,865 50,318,764 
คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตน 14 1,096,827 1,846,364 933,675 1,711,339 
คาซอมแซมและรายจายซอมบํารุงที่ดิน      
   อาคาร และอุปกรณ  8,043,906 6,495,999 7,910,586 6,140,616 

 
25 รายไดจากการดําเนินงานอื่น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 สําหรับงวด  สําหรับงวด  
 เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5,929,068 9,441,835 5,989,060 9,441,835 
รายไดดอกเบี้ยรับ 205,572 675,980 823,839 926,190 
รายไดเงินปนผล - - 11,160,000 - 
รายไดอื่น 8,532,410 15,212,175 9,021,728 13,373,157 

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

 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ 
ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายในระหวางงวด/ป 
 
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวด/ปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกอยูใน
ระหวางงวด/ปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทอาจตองออกเพื่อแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งส้ินใหเปน 
หุนสามัญเทียบเทาปรับลด 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 สําหรับงวด  สําหรับงวด  
 เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

กําไรสุทธิสําหรับงวด/ป สวนที่เปนของ     
   ผูถือหุนของบริษัทใหญ (บาท) 71,211,544 88,308,237 87,504,259 88,364,896 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 152,011,775 151,925,896 152,011,775 151,925,896 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่บริษัท     
   ตองออกใหตามสิทธิ - UMS-W1 (หุน) 57,988,225 58,074,104 57,988,225 58,074,104 
จํานวนหุนสามัญที่สมมติวาออกใน     
   มูลคายุติธรรม* - UMS-W1 (หุน) (29,789,133) (33,398,504) (29,789,133) (33,398,504) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
   รวมหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (หุน) 180,210,867 176,601,496 180,210,867 176,601,496 
     

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.47 0.58 0.58 0.58 
     

กําไรตอหุนปรับลด (บาท) 0.40 0.50 0.49 0.50 

 
* มูลคายุติธรรมของหุนสามัญที่นํามาคํานวณอัตราปรับลดจํานวนหุนสามัญจากการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิไดมาจากการ   
ถัวเฉลี่ยราคาปดของหุนสามัญทุกวันสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 ราคายุติธรรมถัวเฉลี่ยของหุนสามัญเทากับหุนละ 16.44 บาท และ 14.78 บาท ตามลําดับ 
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27 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 
การกระทบยอดกําไรสุทธิสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน มีดังตอไปนี้  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  สําหรับงวด  สําหรับงวด  
  เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด 
  วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
   ปรับปรุงใหม  ปรับปรุงใหม 
 หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท 

      

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได  89,641,459 115,991,888 105,929,495 115,983,693 
ปรับปรุงดวย:      
กลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (4,029,272) (11,763,314) (4,029,272) (9,785,258) 
คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือเคลื่อนไหวชา  - 38,235,902 - 38,235,902 
คาเสื่อมราคา 13, 24 57,773,252 71,361,112 41,415,865 50,318,764 
รายไดเงินปนผล  - - (11,160,000) - 
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 14, 24 1,096,827 1,846,364 933,675 1,711,339 
การตัดจําหนาย ที่ดิน อาคาร      
   และอุปกรณ  673,295 - 821 - 
กําไรจากการจําหนาย      
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ   (103) (20,889) (103) (20,889) 
(กําไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตรา      
   แลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  366,558 (508,085) 366,558 (508,085) 
รายไดดอกเบี้ยรับ 25 (205,572) (675,980) (823,839) (926,190) 
คาใชจายดอกเบี้ยจาย  52,914,033 61,885,772 48,053,686 53,949,390 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและ      
   หนี้สินดําเนินงาน      

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

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

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน  (176,693,127) (451,805,070) (199,366,193) (459,087,750) 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางออมไมวา
จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท บริษัทยอยและบริษัทยอย
ลําดับถัดไป บริษัทรวมและบุคคลที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือ
กิจการ ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการ
และบุคคลทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซ่ึงอาจมีข้ึนไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ
มากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

28.1 รายได 
 
รายไดจากบริษัทยอย สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
มีดังตอไปนี้ 

  งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

   สําหรับงวด  
   เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด 
   วันที่ 30 กันยายน วันที ่31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

   บาท บาท 
     

รายไดคาเชารับ   945,000 1,425,000 
รายไดการบริการอื่น   438,024 - 
รายไดดอกเบี้ยรับ   717,428 449,289 
รายไดเงินปนผลรับ   11,160,000 - 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

28.2 คาใชจาย 
 
คาใชจายแกบริษัทยอย สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
มีดังตอไปนี้ 

  งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

   สําหรับงวด  
   เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด 
   วันที่ 30 กันยายน วันที ่31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

   บาท บาท 
     

ตนทุนบริการ   9,037,985 8,297,294 
ตนทุนคาขนสงสินคา   92,363,840 121,065,550 
คาบริการอื่น   399,323 99,761 
 
คาใชจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 มีดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 สําหรับงวด  สําหรับงวด  
 เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด เกาเดือนสิน้สุด สําหรับปสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 30 กันยายน วันที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

คาประกันภัยสินคา - 373,289 - 373,289 
คาที่ปรึกษาธุรกิจ 2,257,727 - 2,116,359 - 
 
นโยบายของกลุมบริษัทที่เกี่ยวกับรายการคากับกิจการที่เกี่ยวของกันประกอบดวย 

- คาเชาสินทรัพย เปนไปตามสัญญาเชาที่ตกลงรวมกนัเทียบเทาราคาตลาด 
- การบริการ เปนไปตามอัตราคาบรกิารที่ตกลงรวมกนัเทียบเทาราคาตลาด 
- ดอกเบี้ย เปนไปตามสัญญาเงินกู โดยระบุอัตราดอกเบีย้ตามหมายเหตุขอ 28.5 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 

28.3 ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
  ปรับปรุงใหม  ปรับปรุงใหม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทยอย - - 1,007,488 331,180 
 

28.4 เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
  ปรับปรุงใหม  ปรับปรุงใหม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทยอย - - 17,253,449 12,971,182 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 2,533,057 - 2,391,689 - 

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

28.5 เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทยอย - - 32,983,860 18,215,621 
 
เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.65 
ตอป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : รอยละ 5.85 ตอป) 
 

28.6 คาตอบแทนผูบริหาร 
 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ผลตอบแทนทั้งหมดซึ่งรวมทั้งเงินเดือนและผลประโยชนอยางอื่นของ
กรรมการเปนจํานวนเงิน 8.00 ลานบาท (สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 20.70 ลานบาท) 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
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29 สิทธิพิเศษที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน 
 

บริษัทยอย 2 แหงไดรับสิทธิประโยชนจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมการ ลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จํานวน 2 โครงการ 
 
โครงการที่ 1 บัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่ 1499(2)/2551 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ในกิจการขนสงทางเรือ ประเภท 7.2 
กิจการขนสงมวลชนและสินคาขนาดใหญ 
 
สิทธิและประโยชนที่ไดรับ ไดแก การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
เปนระยะเวลา 8 ป นบัแตวนัที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทยอยยังไมไดรับสิทธิและประโยชนดังกลาว เนื่องจากบริษทัยอยดงักลาวยังไมไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่เกี่ยวของกับสิทธิและประโยชนตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 
 

โครงการที่ 2 บัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่ 1047(2)/2552 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552 ในกิจการขนถายสินคาสําหรับเรือเดินทะเล 

ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน 

 

สิทธิและประโยชนที่ไดรับ ไดแก การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ

เปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทยอยไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี ่ยวของกับสิทธิและประโยชนตามที่ระบุไวในบัตร

สงเสริมการลงทุน และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธินับจาก วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552 และสิ้นสุด

ลงในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 

 
30 การเปลี่ยนรอบบัญชี 

 
ในการประชุมผูถือหุนประจําปของบริษัทเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหแกไขรอบบัญชีของบริษัทจากเดิม
เริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป เปลี่ยนเปน เริ่มตนในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่  
30 กันยายนของทุกป เพื่อใหสอดคลองกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทใหญลําดับสุดทาย ณ วันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2553 การเปลี่ยนรอบบัญชีดังกลาวไดรับการอนุมัติจากกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชยแลว 
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