
 

บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 



 

 

รายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอ  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและ 
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก 
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและของเฉพาะบริษทั ยนิูค ไมน่ิง 
เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนประกอบของงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนตามรายงานลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงไดร้ายงานวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้
เช่ือไดว้า่งบการเงินระหวา่งกาลไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวกบัการสอบทาน ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานสอบทาน 
เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างพอประมาณว่างบการเงินระหว่างกาลแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ การสอบทานน้ี 
มีขอบเขตจาํกดัโดยส่วนใหญ่ใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน จึงใหค้วามเช่ือมัน่นอ้ยกวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีสอบทานได ้
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือไดว้า่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 



 

 

งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและ
ของเฉพาะบริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนประกอบของงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2553 และขา้พเจา้มิไดใ้ชวิ้ธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัวนัท่ีในรายงานนั้น 
 
 
 
 
 
 
ชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน) 

งบดุล

ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 78,737,623 88,331,592 46,823,403 57,736,685

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 323,626,926 341,600,889 318,168,286 338,221,842

เงินใหกู้ร้ะยะสั้นแก่กิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.2 - - 18,215,621 18,215,621

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,684,610,368 1,546,542,970 1,688,664,032 1,548,974,034

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 129,617,732 100,048,672 125,176,988 95,010,677

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,216,592,649 2,076,524,123 2,197,048,330 2,058,158,859

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 111,000,000 111,000,000

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 966,438,739 963,625,920 769,560,581 762,887,922

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 4,738,083 3,168,217 4,294,409 2,680,419

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน - สุทธิ 2,709,000 2,709,000 2,709,000 2,709,000

สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 2,645,864 2,224,254 2,603,864 2,182,254

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 976,531,686 971,727,391 890,167,854 881,459,595

รวมสินทรัพย์ 3,193,124,335 3,048,251,514 3,087,216,184 2,939,618,454

กรรมการ     _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาล

งบการเงนิเฉพาะบริษทังบการเงนิรวม
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บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน) 

งบดุล (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 12 1,372,384,107 1,311,410,506 1,368,680,843 1,309,162,168

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 151,578,547 66,047,192 136,243,131 53,726,695

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.3 - - 12,901,952 11,684,004

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15.4 - - 1,031,068 1,287,178

ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 13 87,717,770 85,140,000 69,237,770 66,660,000

สัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 14,381,889 14,101,195 3,100,122 3,045,045

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 48,835 48,835 - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 28,479,600 26,862,857 24,719,849 25,435,488

เงินค่าหุน้รับล่วงหนา้ 73,974 72,269 73,974 72,269

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 60,322,965 36,022,936 56,418,973 32,634,277

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,714,987,687 1,539,705,790 1,672,407,682 1,503,707,124

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 13 568,680,230 586,243,000 493,720,230 506,663,000

สัญญาเช่าซ้ือ 16,797,995 20,504,813 2,918,155 3,718,241

6,794,783 6,415,167 5,997,232 5,714,417

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 592,273,008 613,162,980 502,635,617 516,095,658

รวมหนีสิ้น 2,307,260,695 2,152,868,770 2,175,043,299 2,019,802,782

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาล

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและ
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บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน) 

งบดุล (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

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

บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ - หุน้สามญั 75,986,772 75,982,493 75,986,772 75,982,493

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 229,629,419 229,561,429 229,629,419 229,561,429

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 569,747,449 579,338,822 596,056,694 603,771,750

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 885,863,640 895,382,744 912,172,885 919,815,672

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,193,124,335 3,048,251,514 3,087,216,184 2,939,618,454

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาล

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

5



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน) 
งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 564,352,613 729,522,508 564,352,613 729,522,508
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,699,190 4,623,612 - -

รวมรายได้ 571,051,803 734,146,120 564,352,613 729,522,508

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 491,072,169 520,162,836 492,053,897 520,964,627
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 3,753,017 5,383,131 - -

รวมต้นทุน 494,825,186 525,545,967 492,053,897 520,964,627

กาํไรขั้นต้น 76,226,617 208,600,153 72,298,716 208,557,881
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน 6 1,853,600 8,383,039 2,539,526 7,766,656

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 78,080,217 216,983,192 74,838,242 216,324,537
ค่าใชจ่้ายในการขาย 34,964,281 28,565,999 35,343,274 31,027,434
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 32,562,988 34,963,837 28,793,920 31,800,662
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 340,144 - 317,118 -
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3,289,053 3,777,684 3,289,053 3,747,684

รวมค่าใช้จ่าย 71,156,466 67,307,520 67,743,365 66,575,780

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 6,923,751 149,675,672 7,094,877 149,748,757
ตน้ทุนทางการเงิน-ดอกเบ้ียจ่าย (16,515,124) (18,137,940) (14,809,933) (15,987,916)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (9,591,373) 131,537,732 (7,715,056) 133,760,841
ภาษีเงินได้ 7 - (24,796,446) - (24,796,049)

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด (9,591,373) 106,741,286 (7,715,056) 108,964,792

การปันส่วนกาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (9,591,373) 106,741,286 (7,715,056) 108,964,792
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย - - - -

(9,591,373) 106,741,286 (7,715,056) 108,964,792

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นสําหรับส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 8 (0.06) 0.70 (0.05) 0.72

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 8 (0.05) 0.63 (0.04) 0.64

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาล
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บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ทุนสํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวดวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2553 75,982,493 229,561,429 10,500,000 579,338,822 895,382,744
เพิม่ทุนจากการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ 9 4,279 - - - 4,279
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - 67,990 - - 67,990
ขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด - - - (9,591,373) (9,591,373)

ยอดคงเหลอืปลายงวดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2553 75,986,772 229,629,419 10,500,000 569,747,449 885,863,640

ยอดยกมาต้นงวดวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2552 (ก่อนปรับใหม่) 75,418,926 220,607,476 7,251,405 521,777,488 825,055,295
การปรับงบการเงินยอ้นหลงั 4 - - - 10,475,215 10,475,215

ยอดยกมาต้นงวดหลงัการปรับงบการเงนิย้อนหลงั 75,418,926 220,607,476 7,251,405 532,252,703 835,530,510
เพิม่ทุนจากการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ 9 528,121 - - - 528,121
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - 8,390,788 - - 8,390,788
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - 106,741,286 106,741,286

ยอดคงเหลอืปลายงวดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2552 75,947,047 228,998,264 7,251,405 638,993,989 951,190,705

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาล

กาํไรสะสม
งบการเงนิรวม

7



บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ ทุนสํารอง
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นงวดวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2553 75,982,493 229,561,429 10,500,000 603,771,750 919,815,672
เพิม่ทุนจากการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ 9 4,279 - - - 4,279
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - 67,990 - - 67,990
ขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด - - - (7,715,056) (7,715,056)

ยอดคงเหลอืปลายงวดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2553 75,986,772 229,629,419 10,500,000 596,056,694 912,172,885

ยอดยกมาต้นงวดวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2552 (ก่อนปรับใหม่) 75,418,926 220,607,476 7,251,405 545,819,161 849,096,968
การปรับงบการเงินยอ้นหลงั 4 - - - 10,809,811 10,809,811

ยอดยกมาต้นงวดหลงัการปรับงบการเงนิย้อนหลงั 75,418,926 220,607,476 7,251,405 556,628,972 859,906,779
เพิม่ทุนจากการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ 9 528,121 - - - 528,121
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - 8,390,788 - - 8,390,788
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - 108,964,792 108,964,792

ยอดคงเหลอืปลายงวดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2551 75,947,047 228,998,264 7,251,405 665,593,764 977,790,480

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาล

กาํไรสะสม
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จํากดั (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมดาํเนินงาน 14 (37,795,471) 209,983,724 (46,462,927) 214,894,041

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน (21,547,567) (8,620,095) (20,045,613) (8,244,985)

เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกจิกรรมลงทุน (21,547,567) (8,620,095) (20,045,613) (8,244,985)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 66,636,373 (304,226,217) 66,636,373 (304,226,218)
เงินรับจากเงินกูร้ะยะยาว - 4,543,000 - 4,543,000
เงินรับจากการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ 72,269 297,609 72,269 297,609
เงินจ่ายคืนเงินกูร้ะยะยาว 13 (14,985,000) (3,715,000) (10,365,000) (635,000)
เงินจ่ายคืนเหน้ีสินจากสญัญาเช่าการเงิน และสญัญาเช่าซ้ือ (3,426,123) (2,884,698) (745,009) (693,885)
เงินปันผลจ่าย (3,376) - (3,375) -

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงิน 48,294,143 (305,985,306) 55,595,258 (300,714,494)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (11,048,895) (104,621,677) (10,913,282) (94,065,438)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 86,083,254 180,170,539 57,736,685 144,735,888

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 75,034,359 75,548,862 46,823,403 50,670,450

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 มนีาคม 
ประกอบด้วย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 78,737,623 78,321,043 46,823,403 50,670,450
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 12 (3,703,264) (2,772,181) - -

75,034,359 75,548,862 46,823,403 50,670,450

รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีสาํคญัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 มีดงัต่อไปน้ี

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

หน้ีสินคงคา้งจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,918,165 1,736,892 3,918,165 1,736,892

หน้ีสินคงคา้งจากการทาํสญัญาเช่าซ้ือ - 7,453,890 - 972,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาล

รายการที่มใิช่เงินสด

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

สาํนกังานใหญ่ : 36/83 อาคารพี.เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24 ซอยสุขมุวิท 21 (อโศก) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
10110  
 

สาํนกังานสาขา ประกอบดว้ย 
1) เลขท่ี 20 หมู่ท่ี 2 ตาํบลชยัมงคล อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000  
2) เลขท่ี 88/8-9 หมู่ท่ี 5 ตาํบลสวนส้ม อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 74120  
3) เลขท่ี 108 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260  
 

หุน้สามญัและใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัไดจ้ดทะเบียนในตลาด Market for Alternative Investment (“mai”) เพื่อวตัถุประสงค์
ในการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทั และบริษทัยอ่ยวา่เป็น “กลุ่มบริษทั” 
 

บริษทัใหญ่ลาํดบัสุดทา้ยของบริษทั คือ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทย 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดรั้บการสอบทานแลว้แต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลได้จดัทาํข้ึนตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
ตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) วา่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 งบการเงินหลกั (คืองบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด) เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์และจดัทาํใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. หมายเหตุประกอบ
งบการเงินเป็นแบบยอ่และจดัทาํให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล 
(ฉบบัท่ี 41 เดิม) และเพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศ ก.ล.ต. 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่ไปกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
 

ตั้งแต่งวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษทัแสดงงบกาํไรขาดทุนในรูปการจาํแนกค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ีและไดแ้ยกแสดง
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีประกาศโดยกระทรวงพฒันาธุรกิจการคา้วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงมี 
ผลบงัคบัใชแ้ละประกาศเก่ียวกบัการกาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ตวัเลขเปรียบเทียบไดถู้กปรับปรุงเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในปีปัจจุบนั 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ี 
มีความหมายขดัแยง้กนัหรือมีความแตกต่างในการตีความระหวา่งสองภาษาใหใ้ชง้บการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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3 สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งปีจะรับรู้โดยการประมาณการหรือโดยการตั้งพกัรอการตดับญัชีในงบการเงินระหว่างกาล
กต่็อเม่ือรายจ่ายดงักล่าวสมควรประมาณการข้ึนหรือตั้งพกัรอการตดับญัชีในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปี 

 
4 การแก้ไขข้อผดิพลาดและการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถอืปฏิบัติก่อนถึงวนัมีผลบังคบัใช้ 
 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 กลุ่มบริษทัไดท้าํการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดจากการคาํนวณภาษีเงินไดส้าํหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และได้นํามาตรฐานการบญัชีใหม่เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงานมาถือปฏิบัติก่อนถึง 
วนัประกาศใช้ โดยกลุ่มบริษทัใช้วิธีปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
 
4.1 ผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัจากการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลาดจากการคาํนวณภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 บาท บาท 

งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง (15,121,375) (15,121,375) 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรปลายงวดเพ่ิมข้ึน 15,121,375 15,121,375 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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4 การแก้ไขข้อผดิพลาดและการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถอืปฏิบัติก่อนถึงวนัมีผลบังคบัใช้ (ต่อ) 
 
4.2 ผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัจากการนาํนโยบายการบญัชีใหม่เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาถือปฏิบติัมีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 บาท บาท 

งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานเพิ่มข้ึน 4,646,160 4,311,564 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรปลายงวดลดลง (4,646,160) (4,311,564) 
   

งบดุล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานเพิ่มข้ึน 5,088,412 4,672,278 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรปลายงวดลดลง (5,088,412) (4,672,278) 
   

งบกาํไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2552   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   
   - ผลประโยชนข์องพนกังานเพิ่มข้ึน 442,252 360,714 
   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (0.0029) (0.0024) 
 
5 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 
บริษทัดาํเนินธุรกิจในการนาํเขา้และจาํหน่ายถ่านหินให้กบัอุตสาหกรรมภายในประเทศ ส่วนบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั
การใหบ้ริการขนส่งถ่านหินและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บับริษทั ซ่ึงถือเป็นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ดงันั้นจึงไม่มีการแสดง
ขอ้มลูจาํแนกตามส่วนงาน 
 

6 รายได้จากการดาํเนินงานอืน่ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบร◌ิษทั 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 3,533,755 - 3,533,755 
รายไดอ่ื้น 1,853,600 4,849,284 2,539,526 4,232,901 

 1,853,600 8,383,039 2,539,526 7,766,656 
 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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7 ภาษเีงนิได้ 
 
ภาษีเงินไดซ่ึ้งแสดงในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะบริษทัระหว่างกาล คาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีของกิจการ
ซ่ึงไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและในอตัราภาษีท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นประเทศไทย กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ไดแ้ก่  
การจาํหน่ายถ่านหิน และการขนส่งทางบก  
 

8 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด  
 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดด้วยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ีย 
ถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลงใบสําคญัแสดง
สิทธิทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบร◌ิษทั 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
     

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของ     
   ผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) (9,591,373) 106,741,286 (7,715,056) 108,964,792 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 151,928,006 151,894,093 151,928,006 151,894,093 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีบริษทั     
   ตอ้งออกให้ตามสิทธิ - UMS-W1 (หุน้) 58,071,994 58,105,907 58,071,994 58,105,907 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีสมมติวา่ออกใน     
   มลูค่ายติุธรรม* UMS-W1 (หุน้) (27,777,825) (39,229,564) (27,777,825) (39,229,564) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     
   รวมหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุน้) 182,222,175 170,770,436 182,222,175 170,770,436 
     

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) (0.06) 0.70 (0.05) 0.72 
     

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) (0.05) 0.63 (0.04) 0.64 
 
* มูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัท่ีนาํมาคาํนวณอตัราปรับลดจาํนวนหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิไดม้าจากการ 
ถวัเฉล่ียราคาปิดของหุน้สามญัทุกวนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ราคายติุธรรมถวัเฉล่ีย
ของหุน้สามญัเท่ากบัหุน้ละ 17.77 บาท และ 12.59 บาท ตามลาํดบั 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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9 ทุนเรือนหุ้นและใบแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 
 
ทุนเรือนหุ้น 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้เพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบแสดงสิทธิจากเดิม 151,964,985 หุ้น เป็น 151,973,543 หุ้น และบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิคร้ังน้ีในวนัท่ี  
6 มกราคม พ.ศ. 2553 ทาํใหทุ้นท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้จากเดิม 75,982,493 บาท เพิ่มเป็น 75,986,772 บาท 
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้เพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบแสดงสิทธิจากเดิม 150,837,851 หุ้น เป็น 151,894,093 หุ้น และบริษทัได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าว 
ในระหวา่งงวดทาํใหทุ้นท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้จากเดิม 75,418,926 บาท เพิ่มเป็น 75,947,047 บาท 
 
ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น 
 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัมีการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  58,035,015 59,162,149 
หกั  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิในระหวา่งงวด (8,558) (1,056,242) 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  58,026,457 58,105,907 
 
เงินค่าหุ้นท่ีไดรั้บชาํระแลว้ แต่ยงัไม่ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนในงวดจาํนวน 73,974 บาท ไดถู้กแสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบการเงิน 
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 72,269 บาท) 
 

10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราร้อยละของหุ้นทีถ่อื 

  ประเทศ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
บริษทัย่อย ลกัษณะธุรกจิ ทีจ่ดทะเบียน พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

     

  - บริษทั ยเูอม็เอส โคลบริคเคท จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายถ่านหินฝุ่ นอดักอ้น ประเทศไทย 100.0 100.0 
  - บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จาํกดั ขนส่งทางนํ้า ประเทศไทย 100.0 100.0 
  - บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จาํกดั ขนส่งทางบก ประเทศไทย 100.0 100.0 
  - บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  บริการท่าเทียบเรือ ประเทศไทย 100.0 100.0 

   เซอร์วิสเซส จาํกดั     
 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 บาท บาท 
   

ยอดตน้งวด  - 111,000,000 
เงินลงทุนเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด - - 

ยอดส้ินงวด - 111,000,000 
 

11 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  963,625,920 762,887,922 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 21,684,118 20,182,165 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (819) (819) 
ค่าเส่ือมราคา (18,870,480) (13,508,687) 

ราคาตามบญัชีส้ินงวด - สุทธิ  966,438,739 769,560,581 
 

งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 

การเพิ่มข้ึนท่ีสาํคญัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 คือ เคร่ืองจกัรและอาคาร 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ท่ีใชค้ ํ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

• ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินบางส่วนของบริษัทย่อยท่ีตาํบลสวนส้ม อาํเภอบ้านแพร้ว จังหวดัสมุทรสาคร 
ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อคํ้าประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 13 ซ่ึงมีมูลค่าการจาํนองรวม  
200 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 200 ลา้นบาท) 

 
• ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินบางส่วนของบริษทัยอ่ยท่ีตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อค ํ้าประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 13 ซ่ึงมีมูลค่าการจาํนองรวม  
240 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 240 ลา้นบาท) 

 
• เรือขนถ่านหิน 10 ลาํ ของบริษทัย่อยไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และ

เงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 12 และ 13 ตามลาํดบั โดยมีมลูค่าการจาํนองรวม 125 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 
125 ลา้นบาท) 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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12 เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี 3,703,264 2,248,338 - - 
ทรัสตรี์ซีท 1,098,680,843 1,279,162,168 1,098,680,843 1,279,162,168 
เงินกูย้มืระยะสั้น 270,000,000 30,000,000 270,000,000 30,000,000 

รวม 1,372,384,107 1,311,410,506 1,368,680,843 1,309,162,168 

 
เงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 3.70 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 2.25 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยเรือขนลาํเลียงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 11 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 วงเงินเบิกเกินบญัชีและทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน 
มีจาํนวน 29.30 ลา้นบาท และ 1,207 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 2.75 ลา้นบาท และ 908 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริษทัไดกู้เ้งินระยะสั้นในรูปแบบของตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋เงินท่ีไม่มีหลกัประกนัจากสถาบนั
การเงินในประเทศ วตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย MLR ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 วงเงินตัว๋สัญญา
ใชเ้งินของบริษทัท่ียงัไม่ไดใ้ชมี้จาํนวน 30 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : ไม่มี) 
 

13 เงนิกู้ยมืระยะยาว 
 
เงินกูย้มืระยะยาวประกอบดว้ย 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนด      
     ชาํระภายในหน่ึงปี 87,717,770 85,140,000 69,237,770 66,660,000 
ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนด     
    ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 568,680,230 586,243,000 493,720,230 506,663,000 

เงินกูร้ะยะยาว 656,398,000 671,383,000 562,958,000 573,323,000 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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13 เงนิกู้ยมืระยะยาว (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 บาท บาท 
   

ยอดตน้งวด 671,383,000 573,323,000 
ชาํระคืนระหวา่งงวด (14,985,000) (10,365,000) 

ยอดส้ินงวด 656,398,000 562,958,000 

 
เงินกูร้ะยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 ถูกคํ้าประกนัโดยเรือขนลาํเลียง ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั และบริษทัยอ่ย
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 11 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 

     

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 103,145,000 88,160,000 81,585,000 71,220,000 

 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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14 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
 

การกระทบยอดกาํไรสุทธิสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ใหเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน มีดงัต่อไปน้ี  
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
   ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 
 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 
      

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษเีงนิได้  (9,591,373) 131,537,732 (7,715,056) 133,760,841 
ปรับปรุงดว้ย:      
ค่าเส่ือมราคา 11 18,870,480 17,323,956 13,508,687 12,063,449 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  474,857 294,554 430,732 276,985 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ)  (2,850,611) 917,666 (2,850,611) 917,666 
กลบัรายการค่าเผือ่การลดมูลค่า       
   ของสินคา้คงเหลือ  - (35,582,852) - (35,582,852) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่าย      
   ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์       
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  819 - 819 - 
ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลี่ยน      
   ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากเงินกูย้มื      
   ระยะสั้นและสญัญาซ้ือขาย      
   เงินตราต่างประเทศ  87,503 4,236,474 64,731 4,236,474 
รายไดด้อกเบ้ียรับ  (24,754) (49,869) (287,508) (49,869) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย  16,515,124 18,137,940 14,809,933 15,987,916 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละ      
   หน้ีสินดาํเนินงาน      
(ไม่รวมผลกระทบของการซ้ือและจาํหน่าย)      

- ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  20,824,574 (39,300,625) 22,949,940 (39,848,394) 
- สินคา้คงเหลือ  (138,067,398) (4,648,004) (139,689,999) (4,257,257) 
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   (30,083,781) 20,916,553 (30,718,455) 19,598,345 
- สินทรัพยอ่ื์น  (421,611) 1,188,710 (421,611) 1,199,710 
- เจา้หน้ีการคา้อ่ืน  85,454,040 154,313,365 82,439,121 169,513,809 
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   2,735,129 (16,007,301) 2,855,133 (20,589,273) 
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  15,510,670 (27,398,172) 13,694,228 (27,059,977) 
- ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  379,616 442,253 282,815 360,714 

เงินสดจากการดาํเนินงาน  (20,186,716) 226,322,380 (30,647,101) 230,528,287 
- ดอกเบ้ียรับ  24,754 49,869 301,933 49,869 
- ดอกเบ้ียจ่าย  (17,633,509) (16,388,525) (16,117,759) (15,684,115) 
- ภาษีเงินไดจ่้าย   - - - - 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน  (37,795,471) 209,983,724 (46,462,927) 214,894,041 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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15 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
 

15.1 รายการค้ากบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

รายการคา้ท่ีสาํคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย 
 

ก) รายการคา้กบับริษทัยอ่ยระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท 
   

รายไดค่้าเช่ารับ 315,000 330,000 
รายไดด้อกเบ้ียรับ 262,754 33,293 
ค่าขนส่งสินคา้จ่าย 28,996,096 22,062,250 

 

ข) รายการคา้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

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

ค่าประกนัภยัสินคา้ - 315,918 - 315,918 
 

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัรายการคา้กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม พ.ศ. 2553 ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

 

15.2 เงนิให้กู้แก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เงินกูแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

เงนิให้กู้ระยะส้ัน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 18,215,621 18,215,621 
     

 - - 18,215,621 18,215,621 
 

เงินให้กูร้ะยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัประกนั โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 5.85 ต่อปี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 5.85 ต่อปี)  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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15 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

15.3 เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 12,901,952 11,684,004 
 

15.4 เจ้าหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 1,031,068 1,287,178 
 

16 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
 

ก) ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเพื่อดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดข้องท่ีดินและบริการ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 บาท บาท บาท บาท 
  

ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 8,023,386 13,930,000 8,023,386 13,930,000 
ครบกาํหนดชาํระเกินกวา่ 1 ปี     
   แต่ไม่เกิน 5 ปี 436,436 320,000 436,436 320,000 

รวม 8,459,822 14,250,000 8,459,822 14,250,000 
 

ข) สัญญาซ้ือขายถ่านหิน 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายถ่านหินกบัผูผ้ลิตถ่านหินในต่างประเทศในปริมาณ 16,000 เมตริกตนั (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 : 
200,000 - 450,000 เมตริกตนั บวกหรือหกัร้อยละ 10) ราคาของถ่านหินสามารถเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณภาพของ
ถ่านหินตามสูตรการคาํนวณท่ีระบุในสัญญา 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส  จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุอย่างย่อประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทัระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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16 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ (ต่อ) 
 

ค) สัญญาค่าระวางเรือ 
 

บริษทัไดท้าํสัญญากบัผูใ้หเ้ช่าเรือในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 สาํหรับค่าระวางเรือในเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 เพื่อจา้งเรือ
ขนาด 20,000 เมตริกตนับวกหรือหกัร้อยละ 10 ในอตัราค่าระวาง 13 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตนั 

 

ง) หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
 

บริษทัและกลุ่มบริษทัคํ้าประกนัเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 บาท บาท บาท บาท 
  

หนงัสือคํ้าประกนัท่ีธนาคาร     
   ออกใหใ้นนามกลุ่มบริษทั 3,194,000 3,194,000 3,194,000 3,194,000 

 

17 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 
 

เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 
 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 

- ให้แก้ไขขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ท่ี 44 เร่ือง รอบบญัชีของบริษทั จากเดิมเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี  
31 ธนัวาคมของทุกปี เปล่ียนเป็น เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 กนัยายนของทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ลาํดบัสุดทา้ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 การเปล่ียน
รอบบญัชีดงักล่าวยงัคงอยูใ่นระหวา่งการรออนุมติัจากกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย ์

 
- ใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 105,000,000 บาท เป็น 105,227,391.50 บาท โดยเพิ่มหุน้จาํนวน 454,783 หุน้ หุน้ละ 0.50 บาท 

เพื่อรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทั คร้ังท่ี 1 (UMS-W1) ซ่ึงจะหมดอายใุนวนัท่ี  
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และไดแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 

 
- ให้จดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ จาํนวน 454,783 หุ้นเพื่อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของ

บริษทัคร้ังท่ี 1 (UMS-W1) 
 
- การจดทะเบียนเพิ่มทุนไดจ้ดทะเบียนแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2553 


