
 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 



 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอ  ผูถอืหุนและคณะกรรมการของบริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินระหวางกาลเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินระหวางกาลดังกลาวจาก 
ผลการสอบทานของขาพเจา งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง 
เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบยังไมไดสอบทานหรือตรวจสอบ 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทาน 
เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินระหวางกาลแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้ 
มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวา
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 

ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 



 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ของบริษัท  
ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 งบดุลรวมและงบดุล
เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไว
แลวดังกลาวและขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น 
 
 
 
 
 
ชาญชัย  ชัยประสิทธ์ิ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

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

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 33,557,660 108,164,824 24,797,549 79,718,433

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 501,243,368 563,862,416 493,082,638 558,788,311

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 14 ค) - - 1,579,557 1,007,488

เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน 14 ง) - - 37,083,860 32,983,860

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 1,840,611,161 1,731,736,858 1,853,734,488 1,741,854,444

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 92,714,392 86,935,880 86,111,302 81,678,486

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,468,126,581 2,490,699,978 2,496,389,394 2,496,031,022

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 - - 111,000,000 111,000,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 10 973,830,422 967,800,660 791,373,615 779,943,408

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 1,703,656 2,292,290 1,325,532 1,859,184

สินทรัพยอื่น 1,598,339 2,539,055 1,556,339 2,497,055

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 977,132,417 972,632,005 905,255,486 895,299,647

รวมสินทรัพย 3,445,258,998 3,463,331,983 3,401,644,880 3,391,330,669

กรรมการ     _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

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

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 11 1,562,002,704 1,606,000,611 1,562,002,704 1,605,982,823

เจาหนี้การคา 115,255,992 134,748,039 105,281,341 113,573,320

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 14 จ) 1,504,382 2,533,057 16,972,250 19,645,138

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 14 ฉ) - - 18,000,000 -

เงินรับลวงหนาจากการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ - 697,255 - 697,255

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป 12 295,305,157 293,276,000 276,825,157 274,796,000

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14,882,155 14,824,785 2,741,981 3,076,020

ภาษีเงินไดคางจาย 24,214,455 2,305,794 24,146,477 2,301,115

คาใชจายคางจาย 33,132,519 24,575,952 23,642,392 23,689,643

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 35,607,083 74,868,157 33,318,399 72,016,820

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,081,904,447 2,153,829,650 2,062,930,701 2,115,778,134

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 12 301,625,309 324,944,309 240,399,000 259,098,000

6,517,683 9,302,555 969,608 1,416,602

7,966,314 7,704,104 7,121,113 6,760,925

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 316,109,306 341,950,968 248,489,721 267,275,527

รวมหนี้สิน 2,398,013,753 2,495,780,618 2,311,420,422 2,383,053,661

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

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

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน

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

บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

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

ทุนที่ออกและชําระแลว - หุนสามัญ 76,727,032 76,039,164 76,727,032 76,039,164

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 241,390,751 230,461,835 241,390,751 230,461,835

กําไรสะสม

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

ยังไมไดจัดสรร 718,031,060 649,953,964 761,606,675 691,276,009

รวมสวนของผูถือหุน 1,047,245,245 967,551,365 1,090,224,458 1,008,277,008

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,445,258,998 3,463,331,983 3,401,644,880 3,391,330,669

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได

รายไดจากการขาย 789,391,466 638,508,293 789,391,466 638,508,293
รายไดจากการใหบริการ 8,678,188 6,326,339 - -

รวมรายได 798,069,654 644,834,632 789,391,466 638,508,293

ตนทุน

ตนทุนขาย 602,449,713 544,108,372 602,449,713 545,996,135
ตนทุนการใหบริการ 5,192,651 2,309,587 - -

รวมตนทุน 607,642,364 546,417,959 602,449,713 545,996,135

กําไรขั้นตน 190,427,290 98,416,673 186,941,753 92,512,158
รายไดจากการดําเนินงานอื่น 5 7,490,697 1,266,307 7,742,170 679,905

กําไรกอนคาใชจาย 197,917,987 99,682,980 194,683,923 93,192,063
คาใชจายในการขาย 47,283,121 32,245,807 47,202,597 33,929,138
คาใชจายในการบริหาร 36,676,987 41,371,573 32,725,197 37,178,759
คาตอบแทนผูบริหาร 3,433,053 8,503,075 3,433,053 8,493,075
คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือเคลื่อนไหวชา - 130,219,485 - 130,219,485

\
รวมคาใชจาย 87,393,161 212,339,940 83,360,847 209,820,457

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 110,524,826 (112,656,960) 111,323,076 (116,628,394)
ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจาย 20,539,068 15,307,360 19,147,048 13,488,210

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 89,985,758 (127,964,320) 92,176,028 (130,116,604)
ภาษีเงินได 6 21,908,662 (7,473,722) 21,845,362 (7,500,184)

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด 68,077,096 (120,490,598) 70,330,666 (122,616,420)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 7 0.44 (0.79) 0.46 (0.81)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 7 0.38 (0.65) 0.39 (0.66)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

ทุนที่ออก สวนเกิน
และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาตนงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 76,039,164 230,461,835 11,096,402 649,953,964 967,551,365
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 687,868 - - - 687,868
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ - 10,928,916 - - 10,928,916
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 68,077,096 68,077,096

ยอดคงเหลือปลายงวดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 76,727,032 241,390,751 11,096,402 718,031,060 1,047,245,245

ยอดยกมาตนงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 75,974,689 229,437,439 10,500,000 699,829,420 1,015,741,548
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ยังไมไดสอบทาน) 7,804 - - - 7,804
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (ยังไมไดสอบทาน) - 123,990 - - 123,990
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด (ยังไมไดสอบทาน) - - - (120,490,598) (120,490,598)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล

กําไรสะสม
งบการเงินรวม
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

ทุนที่ออก สวนเกิน
และชําระแลว มูลคาหุนสามัญ ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาตนงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 76,039,164 230,461,835 10,500,000 691,276,009 1,008,277,008
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 687,868 - - - 687,868
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ - 10,928,916 - - 10,928,916
กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - 70,330,666 70,330,666

ยอดคงเหลือปลายงวดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 76,727,032 241,390,751 10,500,000 761,606,675 1,090,224,458

ยอดยกมาตนงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 75,974,689 229,437,439 10,500,000 726,388,170 1,042,300,298
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ยังไมไดสอบทาน) 7,804 - - - 7,804
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (ยังไมไดสอบทาน) - 123,990 - - 123,990
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด (ยังไมไดสอบทาน) - - - (122,616,420) (122,616,420)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล

กําไรสะสม
 งบการเงินเฉพาะบริษัท

8



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 13 13,837,213 (189,264,774) 12,462,333 (196,213,927)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินจายจากเงินใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - (4,100,000) -
เงินจายซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (29,887,806) (18,727,399) (29,310,904) (16,222,682)
เงินจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน - (172,000) - (172,000)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (29,887,806) (18,899,399) (33,410,904) (16,394,682)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (45,541,684) 114,586,755 (45,541,684) 114,586,755
เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาว - 100,000,000 - 100,000,000
เงินจายคืนเงินกูยืมระยะยาว 12 (21,289,843) (14,985,000) (16,669,843) (10,365,000)
เงินรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 18,000,000 -
เงินรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 10,919,528 136,038 10,919,528 136,038
เงินจายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (2,727,503) (3,361,477) (781,033) (734,238)
เงินปนผลจาย - (7,340) - (7,340)

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (58,639,502) 196,368,976 (34,073,032) 203,616,215

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (74,690,095) (11,795,197) (55,021,603) (8,992,394)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 108,147,036 97,878,451 79,718,433 66,729,079

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 33,456,941 86,083,254 24,696,830 57,736,685

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประกอบดวย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 33,557,660 88,331,592 24,797,549 57,736,685
เงินเบิกเกินบญัชี 11 (100,719) (2,248,338) (100,719) -

33,456,941 86,083,254 24,696,830 57,736,685

รายการที่มิใชเงินสดที่สําคญัระหวางงวดสามดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 มีดังตอไปนี้

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

บาท บาท บาท บาท

หนี้สินคงคางจากการซื้อสินทรัพยถาวร 5,967,652 1,736,892 5,967,652 1,736,892
หนี้สินคงคางจากสญัญาเชาซื้อสินทรัพยถาวร - 8,416,890 - 972,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินนี้เปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล

รายการที่มิใชเงินสด

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ 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 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลที่นําเสนอนี้ไดรับการสอบทานแลวแตยังไมไดตรวจสอบ 
 

2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) วาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย งบการเงินหลัก (คืองบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ 
ผูถือหุน และงบกระแสเงินสด) เปนรูปแบบที่สมบูรณและจัดทําใหสอดคลองกับขอกําหนดของ ก.ล.ต. หมายเหตุประกอบ 
งบการเงินเปนแบบยอและจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 34 เรื่องงบการเงินระหวางกาล และเพิ่มหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศ ก.ล.ต. 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูไปกับงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่ 
มีความหมายขัดแยงกันหรือมีความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษาใหใชงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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3 นโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

 

มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีและแมบทการบัญชี 
 

ก) แมบทการบัญชี 
 

แมบทการบัญชีฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และ

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง 
 

มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และ
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และกลุมบริษัทยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช มีดังตอไปนี้ 
 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที ่1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 2  (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 7  (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 8  (ปรับปรุง 2552) เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ 
    ขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 10  (ปรับปรุง 2552) เรื่องเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 11  (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 16  (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 17  (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 18  (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 19 เร่ืองผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 23  (ปรับปรุง 2552) เรื่องตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 24  (ปรับปรุง 2552) เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 26 เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 27  (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 28  (ปรับปรุง 2552) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที ่29  เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 31  (ปรับปรุง 2552) เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 33  (ปรับปรุง 2552) เรื่องกําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 34  (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินระหวางกาล 
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3 นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีและแมบทการบัญชี (ตอ) 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และ

มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ตอ) 
 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 (ตอ) 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 36  (ปรับปรุง 2552) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 37  (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ 
    สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 38  (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 40  (ปรับปรุง 2552) เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่2 เรื่องการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่3  เรื่องการรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่5  เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
   (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่6  เรื่องการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องสัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
   ฉบับที่ 15  

 
มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 12 เรื่องภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 20  (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล 
    เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 21  (ปรับปรุง 2552) เร่ืองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
    ตางประเทศ 

 
ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงดังกลาวจะไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินที่นําเสนอ  ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ซ่ึงกลุมบริษัทอยูในระหวาง 
การประเมินผลกระทบของมาตรฐานฉบับเหลานี้ 

 
รายจายที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวในระหวางงวดปบัญชีจะแสดงเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการแสดง
รายจายเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันส้ินงวดปบัญชี 
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4 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจในการนําเขาและจําหนายถานหินใหกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ สวนบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ
การใหบริการขนสงถานหินและบริการอื่นที่เกี่ยวของใหกับบริษัท ซ่ึงถือเปนการใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นจึงไมมีการแสดง
ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 
5 รายไดจากการดําเนินงานอื่น 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  ยังไมไดสอบทาน  ยังไมไดสอบทาน 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ 624,591 - 627,647 - 
รายไดอืน่ 6,866,106 1,266,307 7,114,523 679,905 

 7,490,697 1,266,307 7,742,170 679,905 
 

6 ภาษีเงินได 
 
ภาษีเงินไดซ่ึงแสดงในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทระหวางกาล คํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีของกิจการ
ซ่ึงไมไดรับการสงเสริมการลงทุนและในอัตราภาษีที่ใชบังคับอยูในประเทศไทย กิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ไดแก  
การจําหนายถานหิน และการขนสงทางบก  
 

7 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน   
 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานสวนที่เปนของบริษัทใหญคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวน
หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายในระหวางงวด  
 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทอาจตองออกเพื่อแปลงใบสําคัญ 
แสดงสิทธิทั้งส้ินใหเปนหุนสามัญเทียบเทาปรับลด 
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7 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (ตอ) 
 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

  ยังไมไดสอบทาน  ยังไมไดสอบทาน 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
     

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดสวนที่เปนของ     
   บริษัทใหญ (บาท) 68,077,096 (120,490,598) 70,330,666 (122,616,420) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 153,454,064 151,964,985 153,454,064 151,964,985 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักทีบ่ริษัท     
   ตองออกใหตามสิทธิ - UMS-W1 (หุน) 56,545,936 58,035,015 56,545,936 58,035,015 
จํานวนหุนสามัญที่สมมติวาออกใน     
   มูลคายุติธรรม* UMS-W1 (หุน) (29,467,829) (23,223,233) (29,467,829) (23,223,233) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
   รวมหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (หุน) 180,532,171 186,776,767 180,532,171 186,776,767 
     

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.44 (0.79) 0.46 (0.81) 
     

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด (บาท) 0.38 (0.65) 0.39 (0.66) 
 
* มูลคายุติธรรมของหุนสามัญที่นํามาคํานวณอัตราปรับลดจํานวนหุนสามัญจากการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิไดมาจากการ 
ถัวเฉลี่ยราคาปดของหุนสามัญทุกวันสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ราคายุติธรรมถัวเฉลี่ย
ของหุนสามัญเทากับหุนละ 16.20 บาท และ 21.10 บาท ตามลําดับ  
 

8 ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
 
ทุนเรือนหุน 
 
ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 จํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิจากเดิม 152,078,328 หุน เปน 153,454,064 หุน และบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิดังกลาว 
ในระหวางงวดทําใหทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากเดิม 76,039,164 บาท เปน 76,727,032 บาท 
 
ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 จํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิจากเดิม 151,949,377 หุน เปน 151,964,985 หุน และบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิดังกลาว 
ในระหวางงวดทําใหทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากเดิม 75,974,689 บาท เปน 75,982,493 บาท 
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8 ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (ตอ) 
 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
 

รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 สิทธิ หุน สิทธิ หุน 
     

ยอดตนงวด  57,519,035 57,921,672 57,647,094 58,050,623 
หัก  ใชสิทธิระหวางงวด (1,366,212) (1,375,736) (15,500) (15,608) 
หัก  ส้ินสุดการใชสิทธิ (56,152,823) (56,545,936) - - 

ยอดปลายงวด - - 57,631,594 58,035,015 
 

อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 สิทธิ ตอหุนสามัญ 1.007 หุน 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัททั้งหมดสิ้นสุดการใชสิทธิในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 

9 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2553 มีดังตอไปนี ้
 

   อัตรารอยละของหุนที่ถือ 

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

     

  - บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเคท จํากดั ผลิตและจําหนายถานหินฝุนอดักอน ประเทศไทย 100.0 100.0 
  - บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากดั 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     
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอยระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีดังตอไปนี ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ยอดตนงวด  - 111,000,000 
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นระหวางงวด - - 

ยอดปลายงวด - 111,000,000 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 
รายการเคลื่อนไหวของที่ดนิ อาคารและอุปกรณระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีดังตอไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ  967,800,660 779,943,408 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 25,459,287 25,297,734 
จําหนายระหวางงวด (18,654) (18,654) 
คาเสื่อมราคา (19,410,871) (13,848,873) 

ราคาตามบัญชปีลายงวด - สุทธิ  973,830,422 791,373,615 

 

การเพิ่มขึ้นที่สําคัญระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 คือ การซื้อเครื่องจักรและอาคารของบริษัท 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ ที่ใชคํ้าประกนัวงเงินกูตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

• ที่ดินบางสวนและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินบางสวนของบริษัทที่ตําบลสวนสม  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 
ไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวในหมายเหตุ 12 ซ่ึงมีมูลคาการจํานองรวม  
200 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 200 ลานบาท) 

 

• ที่ดินบางสวนและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินบางสวนของบริษัทที่ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวในหมายเหตุ 12 ซ่ึงมีมูลคาการจํานองรวม  
240 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 240 ลานบาท) 

 

• เรือขนลําเลียงของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 12 ลํา ไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร และเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวในหมายเหตุ 11 และ 12 ตามลําดับ โดยมีมูลคาการจํานองรวม 125 ลานบาท (30 กันยายน 
พ.ศ. 2553 : 125 ลานบาท) 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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11 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดวย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

เงินเบิกเกินบัญช ี 100,719 17,788 100,719 - 
ทรัสตรีซีท 1,261,901,985 1,102,982,823 1,261,901,985 1,102,982,823 
เงินกูยืมระยะสั้น 300,000,000 503,000,000 300,000,000 503,000,000 

รวม 1,562,002,704 1,606,000,611 1,562,002,704 1,605,982,823 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 68 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 53 ลานบาท) คํ้าประกันโดย 
เรือขนลําเลียงของบริษัทยอยแหงหนึ่งตามที่กลาวในหมายเหตุ 10 ทั้งนี้วงเงินเบิกเกินบัญชีและทรัสตรีซีทของกลุมบริษัทที่ยังไมได
เบิกถอนมีจํานวน 68 ลานบาท และ 1,393 ลานบาท ตามลําดับ (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 53 ลานบาท และ 1,554 ลานบาท ตามลําดับ) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทไดกูเงินระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วเงินที่ไมมีหลักประกันจากสถาบัน
การเงินในประเทศ วัตถปุระสงคเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน โดยใชอัตราดอกเบี้ย MLR ซ่ึงวงเงินตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทที่ยังไมไดใช
มีจํานวน 375 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 172 ลานบาท) 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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12 เงินกูยืมระยะยาว 
 
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

สวนของเงินกูยืมระยะยาวทีถ่ึงกําหนด      
     ชําระภายในหนึ่งป 295,305,157 293,276,000 276,825,157 274,796,000 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวทีถ่ึงกําหนด     
    ชาํระเกินกวาหนึ่งป 301,625,309 324,944,309 240,399,000 259,098,000 

เงินกูยืมระยะยาว 596,930,466 618,220,309 517,224,157 533,894,000 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะยาวระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีดังตอไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ยอดตนงวด 618,220,309 533,894,000 
ชําระคืนระหวางงวด (21,289,843) (16,669,843) 

ยอดปลายงวด 596,930,466 517,224,157 

 
เงินกูยืมระยะยาว ถูกค้ําประกันโดยเรือขนลําเลียง ที่ดินบางสวนและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินบางสวนของบริษัท ตามที่กลาวในหมายเหตุ 10 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทและบริษัทไมมีวงเงินกูยืมระยะยาวที่ยังไมไดเบิกถอน 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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13 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 
 

การกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม ใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  
มีดังตอไปนี้  
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   ยังไมไดสอบทาน  ยังไมไดสอบทาน 
  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 
 หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท 
      

กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษเีงินได  89,985,758 (127,964,320) 92,176,028 (130,116,604) 
ปรับปรุงดวย:      
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  232,226 1,291,608 232,226 1,291,608 
คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือเคลื่อนไหวชา  - 130,219,485 - 130,219,485 
คาเสื่อมราคา 10 19,410,871 18,147,174 13,848,873 13,239,970 
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  588,635 334,967 533,653 289,592 
การตัดจําหนาย ที่ดิน อาคาร      
   และอุปกรณ  18,654 2,601 18,654 2,601 
ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลี่ยน      
   ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  2,641,274 825,185 2,644,312 2,038,389 
รายไดดอกเบี้ยรับ  (186,611) (219,598) (344,913) (389,796) 
คาใชจายดอกเบี้ยจาย  20,539,068 15,307,360 19,147,048 13,488,210 
กลับรายการภาษีเงินได  - 1,841,534 - 1,845,554 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและ      
   หนี้สินดาํเนินงาน      

- ลูกหนี้การคา   62,386,822 (29,252,977) 65,473,447 (29,740,827) 
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  - - (587,455) (32,104) 
- สินคาคงเหลือ  (108,874,303) (139,524,254) (111,880,044) (139,324,713) 
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   (5,856,384) (30,664,126) (4,510,689) (30,907,909) 
- สินทรัพยอื่น  940,716 488,065 940,716 489,565 
- เจาหนี้การคา   (19,485,864) (19,723,350) (8,285,797) (17,286,393) 
- เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  (1,380,042) - (2,672,887) 12,971,182 
- คาใชจายคางจาย   7,876,486 (19,549,799) (1,431,039) (50,644,717) 
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (35,941,294) 20,392,596 (35,793,991) 35,585,409 
- ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน  262,210 1,769,007 360,189 1,402,853 

เงินสดจากการดําเนินงาน  33,158,222 (176,278,842) 29,868,331 (185,578,645) 
- ดอกเบี้ยรับ  186,611 219,598 357,262 357,130 
- ดอกเบี้ยจาย  (19,507,620) (13,205,530) (17,763,260) (10,992,412) 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน  13,837,213 (189,264,774) 12,462,333 (196,213,927) 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางออมไมวา
จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกลาวเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท บริษัทยอยและบริษัทยอย
ลําดับถัดไป บริษัทรวมและบุคคลที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือ
กิจการ ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการ
และบุคคลทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซ่ึงอาจมีข้ึนไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ
มากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
ก) รายได 
 

รายไดจากบริษัทยอย มีดังตอไปนี้ 
  งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

   ยังไมไดสอบทาน 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

   บาท บาท 
     

รายไดคาเชารับ   885,000 315,000 
รายไดดอกเบี้ยรับ   236,192 268,593 

 
ข) คาใชจาย 
 
 คาใชจายแกบริษัทยอย มีดังตอไปนี้ 
  งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

   ยังไมไดสอบทาน 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

   บาท บาท 
     

ตนทุนบริการ   3,609,908 2,303,148 
ตนทุนคาขนสงสินคา   31,877,142 33,379,053 
คาบริการอื่น   1,279,163 32,863 
ดอกเบี้ยจาย   43,126 - 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
ข) คาใชจาย (ตอ) 

 
คาใชจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบร ิษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่   ยังไมไดสอบทาน  ยังไมไดสอบทาน 
   31 ธันวาคม   พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 

 บาท บาท บาท บาท 
     

คาบริหารจัดการ 1,110,000 - 900,000 - 
คาบํารุงรักษาระบบเครือขาย 174,000 - 174,000 - 
คาบริการอื่น 3,584 - 3,584 - 

 
นโยบายของกลุมบริษัทที่เกี่ยวกับรายการคากับกิจการที่เกี่ยวของกันประกอบดวย 
- คาเชาสินทรัพย เปนไปตามสัญญาเชาที่ตกลงรวมกันเทียบเทาราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก 
- การบริการ เปนไปตามอัตราคาบริการที่ตกลงรวมกันเทียบเทาราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก 
- ดอกเบี้ย เปนไปตามสัญญาเงินกู โดยระบุอัตราดอกเบี้ยตามหมายเหตุขอ 14 ง) และ 14 ฉ) 

 
ค) ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

บริษัทยอย - - 1,579,557 1,007,488 

 
ง) เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

บริษัทยอย - - 37,083,860 32,983,860 

 
เงินใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 2.65 ตอป (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : รอยละ 2.65 ตอป)  



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
จ) เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

     

บริษัทยอย - - 15,819,237 17,253,449 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 1,504,382 2,533,057 1,153,013 2,391,689 

 1,504,382 2,533,057 16,972,250 19,645,138 

 
ฉ) เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

     

บริษัทยอย - - 18,000,000 - 

 
เงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
2.65 ตอป 
 

นโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทเกี่ยวกับรายการคากับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวของกันสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ไมมกีารเปลี่ยนแปลงอยางเปนสาระสําคัญ 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  

 

23 

15 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ 
 

ก) ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน 
 
ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนินงานทีไ่มสามารถยกเลิกได มีดังนี ้

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ป 7,705,942 11,278,090 7,705,942 11,278,090 
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 6,405,516 10,630,822 6,405,516 10,630,822 

 14,111,458 21,908,912 14,111,458 21,908,912 
 

ข) ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายถานหิน 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายถานหินกับผูผลิตถานหินในตางประเทศในปริมาณ
คงเหลือ 652,000 เมตริกตัน บวกหรือหักรอยละ 10 (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 290,000 เมตริกตัน บวกหรือหักรอยละ 10) 
ราคาของถานหินสามารถเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับคุณภาพของถานหินตามสูตรการคํานวณที่ระบุในสัญญา 
 

ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาเรือ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาเรือขนาด 10,000 - 300,000 เมตริกตันบวกหรือหักรอยละ  
10 กับผูใหเชาเรือในอัตราคาระวางตามที่กําหนดในสัญญา ซ่ึงมีจํานวนคงเหลือ 13 เที่ยว (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 7 เที่ยว) 
 

ง) หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
กลุมบริษัทค้ําประกันเพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 บาท บาท บาท บาท 
  

หนังสือคํ้าประกนัที่ธนาคาร     
   ออกใหในนามกลุมบรษิัท 2,264,000 2,264,000 2,264,000 2,264,000 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552  
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16 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 
ในการประชุมผูถือหุนประจําปของบริษัท เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
เดิมหุนสามัญจํานวน 210,454,783 หุนๆ ละ 0.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 105,227,392 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 153,454,064 
หุนๆ ละ 0.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 76,727,032 บาท เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทส้ินสุดการใชสิทธิ
ทั้งหมดแลวในระหวางงวด 
 

17 การเปลี่ยนรอบบัญชี 
 
ในการประชุมผูถือหุนประจําปของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ผูถือหุนมีมติ
อนุมัติใหแกไขรอบบัญชีของบริษัทจากเดิมเริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป เปลี่ยนเปน เริ่มตนใน
วันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนของทุกป เพื่อใหสอดคลองกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปน
บริษัทใหญลําดับสุดทาย การเปลี่ยนรอบบัญชีดังกลาวไดรับการอนุมัติจากกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชยแลว 
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