
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

-- 
งบการเงินรวมและงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 



 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ 
 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 
 ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 30  มิถุนายน 2550   งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549  งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน
รวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง 
เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบดุล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 งบกําไรขาดทุนสําหรับแต
ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผู
ถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 ของบริษัท ยูนิค 
ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผล
การตรวจสอบของขาพเจา  
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึง
กําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงิน
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใช
วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อม่ันนอย
กวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบ
การเงินท่ีสอบทานได 
 ขาพเจาไมพบส่ิงอ่ืนท่ีเปนเหตุใหเช่ือวา งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป จากการสอบทานของขาพเจา 
 ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท
และบริษัทยอย และ งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ดังกลาวตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2550 งบดุล ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2549 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไว
แลวดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลังวันท่ีในรายงานนั้น 
 
 
      (นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร) 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4996 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 6 สิงหาคม 2550 
2007/822/8186 



ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31 

หมายเหตุ มิถุนายน 2550 ธันวาคม 2549 มิถุนายน 2550 ธันวาคม 2549

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3.14, 4 57,708,362.64      50,606,789.64      39,931,084.59      45,606,789.64      

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 3.3, 5 367,287,448.33    180,128,990.44    356,382,275.25    180,128,990.44    

สินคาคงเหลือ  - สุทธิ 3.4, 6 432,076,514.70    454,528,077.06    435,061,756.30    454,528,077.06    

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7          5,342,203.36        6,085,416.61        5,200,592.60        6,197,459.61        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 862,414,529.03    691,349,273.75    836,575,708.74    686,461,316.75    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 3.6, 8 -                 -                 21,000,000.00      5,000,000.00        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 3.5, 9 196,754,990.30    156,440,061.92    193,350,373.43    156,440,061.92    

สวนปรับปรุงท่ีดินเชา 1,940,702.53        2,030,939.12        1,940,702.53        2,030,939.12        

และอาคารช่ัวคราวบนท่ีดินเชา - สุทธิ

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ 3.7, 11 2,709,000.00        2,709,000.00        2,709,000.00        2,709,000.00        

อ่ืน ๆ 3.9, 12 9,227,521.70        5,623,449.94        7,787,521.70        5,623,449.94        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 210,632,214.53    166,803,450.98    226,787,597.66    171,803,450.98    

รวมสินทรัพย 1,073,046,743.56 858,152,724.73    1,063,363,306.40 858,264,767.73    

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

สินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบดุลรวม

บาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

งบดุลเฉพาะบริษัท

3.5, 10



ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31 

หน้ีสินหมุนเวียน หมายเหตุ มิถุนายน 2550 ธันวาคม 2549 มิถุนายน 2550 ธันวาคม 2549

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน 13        434,826,805.52 344,645,915.16    434,826,805.52    344,645,915.16    

จากสถาบันการเงิน

เจาหน้ีการคา 15,393,118.15      -                 -                 -                 

หน้ีสินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 15        -                 9,056,557.17        -                 9,056,557.17        

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 16        8,160,000.00 -                 8,160,000.00        -                 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป 17        720,684.06 684,671.41           720,684.06           684,671.41           

หน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป 18        99,591.03 180,655.00           99,591.03             180,655.00           

คาใชจายคางจาย 38,416,806.17 26,358,460.63      41,450,427.57      26,328,460.63      

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 31,124,756.45 23,181,695.41      30,702,407.84      23,181,695.41      

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 20,752,070.62 11,524,248.71      21,680,336.13      11,524,248.71      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 549,493,832.00 415,632,203.49    537,640,252.15    415,602,203.49    

หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี - สุทธิ 15        -                 2,823,651.43        -                 2,823,651.43        

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 17        -                 369,995.88           -                 369,995.88           

หน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 18        114,569.37           144,685.63           114,569.37           144,685.63           

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 114,569.37           3,338,332.94        114,569.37           3,338,332.94        

รวมหน้ีสิน 549,608,401.37    418,970,536.43    537,754,821.52    418,940,536.43    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

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

งบดุลเฉพาะบริษัท

บาท

งบดุลรวม

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"



ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31 

สวนของผูถือหุน หมายเหตุ มิถุนายน 2550 ธันวาคม 2549 มิถุนายน 2550 ธันวาคม 2549

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน 19

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

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

ทุนท่ีออกจําหนายและเรียกชําระแลว

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

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

สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุน

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

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

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

ยังไมไดจัดสรร 312,208,342.19 227,952,188.30    314,378,484.88    228,094,231.30    

รวมสวนของผูถือหุน 523,438,342.19 439,182,188.30    525,608,484.88    439,324,231.30    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,073,046,743.56 858,152,724.73    1,063,363,306.40 858,264,767.73    

งบดุลเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบดุล (ตอ)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
บาท

งบดุลรวม

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"



หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549
รายได

รายไดจากการขาย 3.2 526,484,645.60       325,344,469.86       509,735,243.70       325,344,469.86      
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร -                          376,098.71              -                           376,098.71             
รายไดอื่น 5,447,295.54           1,201,566.10           4,539,354.12           1,201,566.10          

รวมรายได 531,931,941.14       326,922,134.67       514,274,597.82       326,922,134.67      
คาใชจาย 3.2

ตนทุนขาย 387,373,103.59       230,850,957.35       371,775,631.34       230,850,957.35      
คาใชจายในการขายและการบริหาร 62,334,625.32         44,832,690.61         61,908,850.72         44,832,690.61        

รวมคาใชจาย 449,707,728.91       275,683,647.96       433,684,482.06       275,683,647.96      
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 82,224,212.23         51,238,486.71         80,590,115.76         51,238,486.71        
ดอกเบ้ียจาย 3.2 5,060,671.38           3,847,398.35           5,057,921.72           3,847,398.35          
ภาษีเงินได 3.15 15,566,653.61         9,664,769.97           15,235,719.69         9,664,769.97          

กําไรสุทธิ 61,596,887.24         37,726,318.39         60,296,474.35         37,726,318.39        

กําไรตอหุน 3.18, 23  

กําไรสุทธิ 0.44                         0.27                         0.43                         0.27                        

"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

งบกําไรขาดทุนรวม

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท



หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549
รายได

รายไดจากการขาย 3.2 1,041,684,687.04    568,314,862.83       1,023,486,829.02    568,314,862.83      
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 44,484.03                376,098.71              44,484.03                376,098.71             
รายไดอื่น 11,048,520.74         3,287,920.91           9,911,076.02           3,287,920.91          

รวมรายได 1,052,777,691.81    571,978,882.45       1,033,442,389.07    571,978,882.45      
คาใชจาย 3.2  

ตนทุนขาย 764,676,504.61       395,582,002.85       744,654,251.77       395,582,002.85      
คาใชจายในการขายและการบริหาร 126,518,753.80       82,396,446.69         125,603,519.18       82,396,446.69        

รวมคาใชจาย 891,195,258.41       477,978,449.54       870,257,770.95       477,978,449.54      
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 161,582,433.40       94,000,432.91         163,184,618.12       94,000,432.91        
ดอกเบ้ียจาย 3.2 11,201,523.06         7,116,836.37           11,197,956.70         7,116,836.37          
ภาษีเงินได 3.15 31,124,756.45         17,751,077.74         30,702,407.84         17,751,077.74        

กําไรสุทธิ 119,256,153.89       69,132,518.80         121,284,253.58       69,132,518.80        

กําไรตอหุน 3.18, 23  

กําไรสุทธิ 0.85                         0.50                         0.87                         0.50                        

"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

บาท

งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท



ทุนเรือนหุนที่ออกสวนเกินมูลคาหุน รวม

และชําระแลว จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

และชําระแลว สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตนงวด 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 ########### ############ 7,000,000.00      227,952,188.30 ############

กําไรสุทธิสําหรับงวด -            -              -                119,256,153.89 ############

สํารองตามกฎหมาย 21 -            -              -                -               -              

เงินปนผลจาย 21 -            -              -                (35,000,000.00) (35,000,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ########### ############ 7,000,000.00      312,208,342.19 523,438,342.19 

ยอดคงเหลือตนงวด 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 ########### ############ 6,726,962.16      194,522,388.81 405,479,350.97 

กําไรสุทธิสําหรับงวด -            -              -                69,132,518.80   69,132,518.80  

สํารองตามกฎหมาย 21 -            -              273,037.84         (273,037.84) -              

เงินปนผลจาย 21 -            -              -                (70,000,000.00) (70,000,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ########### ############ 7,000,000.00      193,381,869.77 ############

"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

กําไรสะสมหมายเหตุ

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย

บาท



ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคาหุน รวม

และชําระแลว จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

และชําระแลว สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตนงวด 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 ########### ############ 7,000,000.00      228,094,231.30  439,324,231.30  

กําไรสุทธิสําหรับงวด -            -              -                121,284,253.58  121,284,253.58  

สํารองตามกฎหมาย 21 -            -              -                -               -               

เงินปนผลจาย 21 -            -              -                (35,000,000.00) (35,000,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ########### ############ 7,000,000.00      314,378,484.88  525,608,484.88  

ยอดคงเหลือตนงวด 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 ########### ############ 6,726,962.16      194,522,388.81 405,479,350.97 

กําไรสุทธิสําหรับงวด -            -              -                69,132,518.80    69,132,518.80    

สํารองตามกฎหมาย 21 -            -              273,037.84         (273,037.84) -               

เงินปนผลจาย 21 -            -              -                (70,000,000.00) (70,000,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ########### ############ 7,000,000.00      193,381,869.77  404,611,869.77  

"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

บาท

หมายเหตุ กําไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท



2550 2549 2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 119,256,153.89    69,132,518.80      121,284,253.58   69,132,518.80        

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน  

คาเส่ือมราคา 7,877,827.66        7,260,297.22        7,849,335.23       7,260,297.22          

สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 277,082.70           384,403.72           277,082.70          384,403.72             

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (44,484.03) (376,098.71) (44,484.03) (376,098.71)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้น (3,063,780.19) (554,137.21) (3,063,780.19) (554,137.21)

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย

และหนี้สินดําเนินงาน 124,302,800.03    75,846,983.82      126,302,407.29   75,846,983.82        

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การคา (187,158,457.89) (25,102,633.79) (176,253,284.81) (25,102,633.79)

สินคาคงเหลือ 22,451,562.36 (111,784,984.23) 19,466,320.76 (111,784,984.23)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 743,213.25 1,728,372.84 996,867.01 1,728,372.84 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (3,881,154.46) 259,974.73 (2,441,154.46) 259,974.73 

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคา 15,393,118.15      -                 -                 -                    

คาใชจายคางจาย 12,058,345.54      226,041.81 15,121,966.94     226,041.81 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 7,943,061.04 (4,792,835.28) 7,520,712.43 (4,792,835.28)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,227,821.91 1,482,969.93 10,156,087.42 1,482,969.93 

เงนิสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,080,309.93 (62,136,110.17) 869,922.58 (62,136,110.17)

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

บาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

งบกระแสเงินสดรวม



2550 2549 2550 2549

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายคาหุนในบริษัทยอย -                 -                 (16,000,000.00) -                    

เงินสดจายคาเชาท่ีดิน -                 (2,000,000.00) -                 (2,000,000.00)

เงินสดจายซ้ือสินทรัพยถาวร (48,250,841.45) (27,338,199.12) (44,817,732.15) (27,338,199.12)

เงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 192,806.03 2,214,670.97        192,806.03          2,214,670.97          

สินทรัพยไมมีตัวตน (เพิ่มขึ้น) -                 (408,340.00) -                 (408,340.00)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (48,058,035.42) (27,531,868.15) (60,624,926.12) (27,531,868.15)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 93,244,670.55 104,186,098.22    93,244,670.55     104,186,098.22      

จายชําระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี (11,880,208.60) (4,203,530.16) (11,880,208.60) (4,203,530.16)

เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการงิน 11,000,000.00      -                 11,000,000.00     -                    

จายชําระเงินกูยืมระยะยาว (2,840,000.00) -                 (2,840,000.00) -                    

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (333,983.23) (2,001,179.82) (333,983.23) (2,001,179.82)

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือ (111,180.23) (135,566.27) (111,180.23) (135,566.27)

จายเงินปนผล (35,000,000.00) (70,000,000.00) (35,000,000.00) (70,000,000.00)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 54,079,298.49 27,845,821.97      54,079,298.49     27,845,821.97        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 7,101,573.00        (61,822,156.35) (5,675,705.05) (61,822,156.35)

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 57,708,362.64 23,406,767.64      39,931,084.59     23,406,767.64        

บาท

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

สําหรับแตละงวดหกดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

งบกระแสเงินสดรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท



2550 2549 2550 2549

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

1. เงินสดจายในระหวางป

ดอกเบี้ยจาย 12,332,412.28      6,826,308.38        12,332,412.28     6,826,308.38          

ภาษีเงินได 23,181,695.41      22,543,913.02      23,181,695.41     22,543,913.02        

 

 

งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบกระแสเงินสดรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลนี้

สําหรับแตละงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

บาท

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 (ก)  ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท 

  บริษัทไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 
2537 

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

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

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
(ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก 

        บริษัทประกอบธุรกิจหลักเปนผูจําหนายถานหินเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม 
 บริษัทยอยของบริษัทประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ไดแก ผูผลิตและ
จําหนายถานหินอัดกอน ขนสงทางบกและทางน้ํา 

(ค) จํานวนพนักงาน 
   ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานจํานวน 

272 คน  และ 238 คน ตามลําดับ  
(ง) ขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจาย 

   รายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจายสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 มีดังนี้     

 บาท 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2550  2549  2550  2549 
คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 4,144,109.39  3,908,398.91  4,115,616.96  3,908,398.91 
คาใชจายพนักงาน 15,510,828.04  12,774,295.29  14,755,558.60  12,774,295.29 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 3,040,027.24  169,598.10  3,040,027.24  169,598.10 
คาตอบแทนกรรมการ 652,000.00  624,000.00  624,000.00  624,000.00 
 บาท 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2550  2549  2550  2549 
คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 8,154,910.36  7,644,700.94  8,126,417.93  7,644,700.94 
คาใชจายพนักงาน 33,262,623.64  24,609,484.57  32,159,344.68  24,609,484.57 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 3,769,160.47  50,459.92  3,769,160.47  50,459.92 
คาตอบแทนกรรมการ 1,276,000.00  1,125,000.00  1,248,000.00  1,125,000.00 

 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและงบการเงินรวมระหวางกาลและการดําเนินงาน 
 งบการเงินและงบการเงินรวมระหวางกาลนี้ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ือง “งบ
การเงินระหวางกาล” และตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบ
การเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549  โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม  
เหตุการณ และสถานการณใหม ๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว  ดังนั้น  
งบการเงินระหวางกาลนี้ควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

 2.1 งบการเงินรวมน้ีไดรวมบัญชีตางๆ ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอยท่ีบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ถือหุนท้ังทางตรงและทางออม ดังตอไปนี้ 

 ทุนจดทะเบียนแลว 
(ลานบาท) 

 อัตรารอยละของการถือหุน 
ทั้งทางตรงและทางออม 

 ลักษณะธุรกิจ 

   2550  2549   
บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด 20  100.00  100.00  ผลิตและจําหนายถานหินอัดกอน 
บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด 15  100.00  -  บริการขนสงทางนํ้า 
บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด 1  100.00  -  บริการขนสงทางบก 

 2.2 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ือ สําหรับการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 
 2.3 รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทยอยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดหักกลบลบกันแลว 
 2.4 งบการเงินรวมจัดทําข้ึน โดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ

เหตุการณทางบัญชีท่ีคลายคลึงกัน 
  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 บริษัท ยูเอ็มเอส โครลบริคเครท จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด 

และ บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด มีทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท 15 ลานบาท และ 1 ลานบาท และชําระ
มูลคาแลว จํานวน 5 ลานบาท 15 ลานบาท และ 1 ลานบาท บริษัทไดจายเงินคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุน
ในบริษัทยอยนี้ เปนเงิน 5 ลานบาท 15 ลานบาท และ 1 ลานบาท ตามลําดับ  

 
3. นโยบายการบัญชี 
  บริษัทใชนโยบายการบัญชีเดียวกันกับท่ีใชในการจัดทํางบการเงินปลาสุด 
 
4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2550 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน  2550 
 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2549 
เงินสดในมือ 244,498.79  199,654.80  214,498.79  199,654.80 
เงินฝากสถาบันการเงิน  -  บัญชีกระแสรายวัน 5,088,424.26  8,959,275.06  8,298,581.82  3,959,275.06 
   -  บัญชีเงินฝากออมทรัพย 52,375,439.59  41,447,859.78  31,418,003.98  41,447,859.78 
 57,708,362.64  50,606,789.64  39,931,084.59  45,606,789.64 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 
5. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 
  ลูกหนี้การคา - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 30

มิถุนายน 2550 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน  2550 

 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2549 

เช็ครับลงวันที่ลวงหนา 8,236,025.28  7,539,201.03  8,236,025.28  7,539,201.03 

ลูกหนี้การคา 359,058,727.23  172,597,093.59  348,153,554.15  172,597,093.59 

หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (7,304.18)  (7,304.18)  (7,304.18)  (7,304.18) 

สุทธิ 367,287,448.33  180,128,990.44  356,382,275.25  180,128,990.44 

 
  ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 

 บาท 
  งบการเงินรวม 
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
  จํานวน 

ราย 
 จํานวนเงิน  จํานวน 

ราย 
 จํานวนเงิน 

ไมเกิน 3 เดือน  158  357,819,616.70  126  171,628,797.95 
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน  4  1,229,602.15  3  437,706.11 
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน  1  2,204.20  2  523,285.35 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  1  7,304.18  1  7,304.18 

    359,058,727.23    172,597,093.59 

 
 บาท 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2550  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
  จํานวน 

ราย 
 จํานวนเงิน  จํานวน 

ราย 
 จํานวนเงิน 

ไมเกิน 3 เดือน  152  346,914,443.62  126  171,628,797.95 
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน  4  1,229,602.15  3  437,706.11 
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน  1  2,204.20  2  523,285.35 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  1  7,304.18  1  7,304.18 

    348,153,554.15    172,597,093.59 

 
 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 
6. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 สินคาคงเหลือ - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี 30 

มิถุนายน 2550 
 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2549 
 ณ วันท่ี 30 

มิถุนายน 2550 
 ณ วันท่ี 31  

ธันวาคม 2549 
ถานหิน 432,076,514.70  454,528,077.06  432,076,514.70  454,528,077.06 
หัก คาเผื่อสินคาสูญหายทาง กายภาพ -  -  -  - 
รวม 432,076,514.70  454,528,077.06  432,076,514.70  454,528,077.06 

  บริษัทมีการตรวจนับถานหิน ณ วันส้ินงวดส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2549 และบันทึกปรับยอดทางบัญชีใหเทากับยอดตรวจนับจริง จึงไมมีการต้ังคาเผ่ือสินคาสูญหายทาง
 กายภาพเกิดข้ึน 
 
7. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2550 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2550 
 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2549 
ลูกหนี้กรมสรรพากร -  382,769.86  -  382,769.86 
วัสดุสิ้นเปลือง 2,742,319.73  1,339,861.50  2,742,319.73  1,339,861.50 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 2,599,883.63  4,362,785.25  2,458,272.87  4,474,828.25 
 5,342,203.36  6,085,416.61  5,200,592.60  6,197,459.61 

 
8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
  เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน ประกอบดวย 

     งบการเงินเฉพาะบริษัท  
    ถือหุนรอยละ (%)  (พันบาท) 
      ทุนชําระแลว  จํานวนเงิน - ราคาทุน 
  ประเภท  ลักษณะ  ณ วันท่ี 30  ณ วันท่ี 31  ณ วันท่ี 30  ณ วันท่ี 31  ณ วันท่ี 30  ณ วันท่ี 31 
  ของธุรกิจ  ความสัมพันธ  มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม  มิถุนายน  ธันวาคม 
      2550  2549  2550  2549  2550  2549 

บริษัทยอย                 
บริษัท ยูเอ็มเอส  ผลิตและจําหนายถาน  ถือหุนของบริษัท  100.00  100.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00  5,000.00 
 โคลบริคเคท 
จํากัด 

 อัดกอน               

บริษัท ยูเอ็มเอส  เชาหรือใหเชา  ถือหุนของบริษัท  100.00  -  15,000.00  -  15,000.00  - 
 ไลทเตอร จํากัด  เรือขนถายสินคา               
บริษัท ยูเอ็มเอส  เชาหรือใหเชา  ถือหุนของบริษัท  100.00  -  1,000.00  -  1,000.00  - 
 ขนสง จํากัด  ยานพาหนะ               
              21,000.00  5,000.00 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 

  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน  มูลคาหุนละ 10 
บาท มูลคาจํานวน 20 ลานบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทไดชําระมูลคา
หุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยนี้เปนเงิน 5  ลานบาท 

  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 1.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 
บาท มูลคาจํานวน 15 ลานบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุน
ในบริษัทยอยนี้เปนเงิน 15  ลานบาท 

  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 0.1 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
มูลคาจํานวน 1.0 ลานบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนใน
บริษัทยอยนี้เปนเงิน 1.0  ลานบาท 

 
9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 

 ณ  31 ธ.ค. 49  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  30 มิ.ย. 50 
ราคาทุน        
ที่ดิน  86,345,061.02  1,398,197.79  -  87,743,258.81 
ที่ดินของอาคารชุด 832,464.86  -  -  832,464.86 
อาคารชุด 1,323,535.14  -  -  1,323,535.14 
อาคารสํานักงานคลังสินคา 220,000.00  -  -  220,000.00 
ยานพาหนะ 39,728,362.63  2,830,000.00  -  42,558,362.63 
เคร่ืองจักร 8,637,611.00  7,762,803.74  -  16,400,414.74 
อุปกรณ 34,670,808.80  7,729,153.99  (366,338.61)  42,033,624.18 
คลังสินคาและทาเทียบเรือระหวางกอสราง 18,926,289.77  9,204,655.38  -  28,130,945.15 
เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 9,720,000.00  18,560,800.00  -  28,280,800.00 
    รวม 200,404,133.22  47,485,610.90  (366,338.61)  247,523,405.51 

คาเส่ือมราคาสะสม        
อาคารชุด (121,656.43)  (32,816.44)  -  (154,472.87) 
อาคารสํานักงานคลังสินคา (13,501.36)  (21,819.17)  -  (35,320.53) 
ยานพาหนะ (26,152,805.56)  (2,679,734.97)  -  (28,832,540.53) 
เคร่ืองจักร (3,572,789.53)  (1,033,814.59)  -  (4,606,604.12) 
อุปกรณ (14,103,318.42)  (3,254,175.35)  218,016.61  (17,139,477.16) 
    รวม (43,964,071.30)  (7,022,360.52)  218,016.61  (50,768,415.21) 

สุทธิ 156,440,061.92      196,754,990.30 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 

 ณ  31 ธ.ค. 49  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  30 มิ.ย. 50 
ราคาทุน        
ที่ดิน  86,345,061.02  1,398,197.79  -  87,743,258.81 
ที่ดินของอาคารชุด 832,464.86  -  -  832,464.86 
อาคารชุด 1,323,535.14  -  -  1,323,535.14 
อาคารสํานักงานคลังสินคา 220,000.00  -  -  220,000.00 
ยานพาหนะ 39,728,362.63  -  -  39,728,362.63 
เคร่ืองจักร 8,637,611.00  7,762,803.74  -  16,400,414.74 
อุปกรณ 34,670,808.80  7,126,044.69  (366,338.61)  41,430,514.88 
คลังสินคาและทาเทียบเรือระหวางกอสราง 18,926,289.77  9,204,655.38  -  28,130,945.15 
เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 9,720,000.00  18,560,800.00  -  28,280,800.00 
    รวม 200,404,133.22  44,052,501.60  (366,338.61)  244,090,296.21 
คาเส่ือมราคาสะสม        
อาคารชุด (121,656.43)  (32,816.44)  -  (154,472.87) 
อาคารสํานักงานคลังสินคา (13,501.36)  (21,819.17)  -  (35,320.53) 
ยานพาหนะ (26,152,805.56)  (2,679,734.97)  -  (28,832,540.53) 
เคร่ืองจักร (3,572,789.53)  (1,033,814.59)  -  (4,606,604.12) 
อุปกรณ (14,103,318.42)  (3,225,682.92)  218,016.61  (17,110,984.73) 
    รวม (43,964,071.30)  (6,993,868.09)  218,016.61  (50,739,922.78) 
สุทธิ 156,440,061.92      193,350,373.43 

 
  ท่ีดิน ประกอบดวย 5 โฉนดจํานวนพื้นท่ี 65 ไร 3 งาน 81 ตารางวา ต้ังอยูบริเวณตําบลสวนสม อําเภอ

บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเปนคลังเก็บถานหิน ทาเทียบเรือและอาคารสํานักงานราคาทุนท่ีดินตาม
ราคาซ้ือขายรวมคาปรับปรุงท่ีดินเพื่อการใชงานมีจํานวน 87.74 ลานบาท  

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ท่ีดินบางสวนท่ีต้ังอยูบริเวณตําบลสวนสม
และส่ิงปลูกสรางระหวางกอสรางบนท่ีดินดังกลาวราคาตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 90.61 ลานบาท และ 
79.78 ลานบาท ตามลําดับ ติดภาระคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 14 ในวงเงินรวม 215 ลานบาท 

  ในไตรมาสท่ี 2 ป 2550 บริษัทไดจัดทําสัญญาเชาท่ีดินเพิ่มเติมเพื่อเก็บสินคา จํานวน 38 ไร 2 งาน 72 
 ตารางวา โดยที่ดินดังกลาวต้ังอยูท่ีตําบล คลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมี
 ระยะเวลาสัญญาเชา 3 ป นับต้ังแตวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 

10. สวนปรับปรุงท่ีดินเชาและอาคารชั่วคราวบนท่ีดินเชา - สุทธิ 
  สวนปรับปรุงท่ีดินเชาและอาคารชั่วคราวบนท่ีดินเชา - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบัญช ี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญช ี
 ณ  31 ธ.ค. 49  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  30 มิ.ย. 50 
ราคาทุน        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา 5,607,658.88  765,230.55  -  6,372,889.43 
อาคารชั่วคราว 10,189,561.87  -  -  10,189,561.87 
    รวม 15,797,220.75  765,230.55  -  16,562,451.30 
คาเส่ือมราคาสะสม        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา (4,398,971.47)  (224,795.60)  -  (4,623,767.07) 
อาคารชั่วคราว (9,367,310.16)  (630,671.54)  -  (9,997,981.70) 
    รวม (13,766,281.63)  (855,467.14)  -  (14,621,748.77) 
สุทธิ 2,030,939.12      1,940,702.53 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยอดตามบัญช ี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญช ี
 ณ  31 ธ.ค. 49  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  30 มิ.ย. 50 
ราคาทุน        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา 5,607,658.88  765,230.55  -  6,372,889.43 
อาคารชั่วคราว 10,189,561.87  -  -  10,189,561.87 
    รวม 15,797,220.75  765,230.55  -  16,562,451.30 
คาเส่ือมราคาสะสม        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา (4,398,971.47)  (224,795.60)  -  (4,623,767.07) 
อาคารชั่วคราว (9,367,310.16)  (630,671.54)  -  (9,997,981.70) 
    รวม (13,766,281.63)  (855,467.14)  -  (14,621,748.77) 
สุทธิ 2,030,939.12      1,940,702.53 

 
   บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพิ่มเติมจํานวน 21 ไร 1 งาน 86.7 ตารางวา โดยท่ีดินดังกลาวอยูติดกับ

ท่ีดิน เชาเดิม ซ่ึงผูใหเชาตกลงใหบริษัทชําระคาเชาท้ังหมดเปนจํานวนเงินรวม 2 ลานบาท ในวันท่ี 1 
มีนาคม 2549 โดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 3 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2549 จนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2552 

 
 
 
 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 

11. สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ 
 สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2550 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

 ณ วันที่ 30

มิถุนายน 2550 

 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2549 

ราคาทุน - ที่ดิน 4,724,212.00  4,724,212.00  4,724,212.00  4,724,212.00 

(หัก) คาเผ่ือการดอยคาของท่ีดิน (2,015,212.00)  (2,015,212.00)  (2,015,212.00)  (2,015,212.00) 

สุทธิ 2,709,000.00  2,709,000.00  2,709,000.00  2,709,000.00 

   
  สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงานเปนท่ีดินจํานวน 3 แปลง จํานวนพื้นท่ี 22 ไร 2 งาน 30 ตารางวา ราคา

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

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

 
12. สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2550 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2550 

 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2549 

เงินมัดจําอื่น 3,744,144.85  1,975,271.04  2,304,144.85  1,975,271.04 

คาสิทธิ์ในการใชโปรแกรม-สุทธ ิ 1,850,628.34  2,127,711.04  1,850,628.34  2,127,711.04 

คาเชาท่ีดินจายลวงหนา 3,632,748.51  1,520,467.86  3,632,748.51  1,520,467.86 

 9,227,521.70  5,623,449.94  7,787,521.70  5,623,449.94 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2550 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

 ณ วันที่ 30

มิถุนายน 2550 

 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2549 

ทรัสตรีซีปต 434,826,805.52  329,766,748.06  434,826,805.52  329,766,748.06 

เงินกูยืมระยะส้ัน -  14,879,167.10  -  14,879,167.10 

    รวม 434,826,805.52  344,645,915.16  434,826,805.52  344,645,915.16 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 เงินกูยืมระยะส้ันดังกลาวอยูภายใตวงเงิน
สินเช่ือตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14  และเปนสวนท่ีบริษัทมิไดนําทรัพยสินใดของบริษัทไปคํ้า
ประกันการกูยืมหรือคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัทแตอยางใด 

 
14. วงเงินสินเช่ือ 

  ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2550 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีวงเงินสินเช่ือตางๆ กับธนาคารใน
ประเทศ ประกอบดวย 

 14.1 วงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารส่ีแหง ในวงเงินรวม 28 ลานบาท  
 14.2  วงเงินตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารหาแหง ในวงเงินรวม 620 ลานบาท      

5 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และ 380.80 ลานบาท ตามลําดับ 
 14.3  วงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและเจาหนี้ทรัสตรีซีทกับธนาคารแปดแหงและเจ็ดแหง ในวงเงินรวม 

1,335 ลานบาท และ 1,135 ลานบาท ตามลําดับ 
 14.4  วงเงินต๋ัวสัญญาใชเงินกับธนาคารหนึ่งแหง  ในวงเงินรวม 1 ลานบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549) 
 14.5  วงเงินกูยืมระยะยาวในวงเงินรวม 212 ลานบาท  
 14.6 วงเงินหนังสือคํ้าประกันกับธนาคารหนึ่งแหง ในวงเงินรวม 1 ลานบาท 
 14.7 วงเงินสินเช่ือในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงาน ในวงเงินรวม 4 ลานบาท 
  วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 25 ลานบาท วงเงินตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา วงเงิน

เลตเตอรเครดิตและเจาหนี้ทรัสตรีซีท วงเงินกูยืมต๋ัวสัญญาใชเงิน และวงเงินหนังสือคํ้าประกัน บริษัทมิได
นําทรัพยสินใดของบริษัทไปคํ้าประกันการกูยืมหรือคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัทแตอยางใด 

  วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 3 ลานบาท และวงเงินกูยืมระยะยาว คํ้าประกันโดย ท่ีดินบางสวนพรอม
ส่ิงปลูกสรางท่ีอยูในระหวางกอสราง (คลังสินคา อาคารและทาเทียบเรือ) และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของ
บริษัท รวมท้ังเคร่ืองจักรท่ีจะติดต้ังในคลังสินคาบนท่ีดินดังกลาว ในวงเงินรวม 215 ลานบาท  



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 
15.  หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 
   หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2550 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2550 
 ณ วันท่ี 31 

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

  
  เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2545 บริษัทไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารพาณิชยสําหรับเงินกูยืม

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

ป  ยอดชําระข้ันตํ่าตอเดือน 
(บาท) 

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

 
  หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้คํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัท 
  บริษัทบันทึกดอกเบ้ียจายในงบการเงินตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงในอัตรารอยละ 5.0569 ตอป 

   เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2550 บริษัทไดจายชําระหนี้ส้ินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ท้ังหมดแลว 
 
16.  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
    เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2550 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2550 
 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2549 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 8,160,000.00  -  8,160,000.00  - 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (8,160,000.00)  -  (8,160,000.00)  - 
 -  -  -  - 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 
   ต้ังแตวันท่ี 23 มิถุนายน 2549 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในประเทศใน

 วงเงิน 17 ลานบาท และไดขอรับเงินกูมาจํานวน 11 ลานบาทแลวเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2550 โดยมีภาระ
 ดอกเบ้ียท่ีตองจายทุกเดือนในอัตรา MLR-1 ตอป และบริษัทจะตองจายชําระเงินตนงวดละ 710,000.00 
บาท  ใหแกธนาคารพาณิชย ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันท่ีมีการเบิกเงินกูตามสัญญานี้คร้ังแรก (ภายใน
วันท่ี  28 กุมภาพันธ 2552) 

   เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวอยูภายใตวงเงินสินเช่ือตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 
 
17. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  

  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวย 
 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2550 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 

 ณ วันที่ 30

มิถุนายน 2550 

 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2549 

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  746,730.51  1,118,706.51  746,730.51  1,118,706.51 

หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (26,046.45)  (64,039.22)  (26,046.45)  (64,039.22) 

 720,684.06  1,054,667.29  720,684.06  1,054,667.29 

 หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (720,684.06)  (684,671.41)  (720,684.06)  (684,671.41) 

     สุทธิ -  369,995.88  -  369,995.88 

 
  เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 และวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2547 บริษัทไดทําสัญญาเชายานพาหนะใน

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

  เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2549 บริษัทไดโอนขายยานพาหนะตามสัญญาเชาการเงิน 1 สัญญาใหแก
บุคคลภายนอกโดยวิธีประมูล และไดจายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนท่ีเหลือตามบัญชีเปน
จํานวนเงิน 1,378,119.60 บาท (ไมรวมดอกเบ้ีย) 

  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาท้ังสองดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือเม่ือส้ินสุดสัญญา
เชา เปนจํานวนเงิน 1,041,000.00 บาท ตอสัญญาและบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอจํากัดตางๆ 
ท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ 

 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

 
บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 

 
18. หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือ 

  หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือ ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2550 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2549 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2550 
 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2549 
สัญญาเชาซ้ือ-ยานพาหนะ 239,032.87  359,784.87  239,032.87  359,784.87 
หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (24,872.47)  (34,444.24)  (24,872.47)  (34,444.24) 
 214,160.40  325,340.63  214,160.40  325,340.63 
หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (99,591.03)  (180,655.00)  (99,591.03)  (180,655.00) 
     สุทธิ 114,569.37  144,685.63  114,569.37  144,685.63 

  กรรมสิทธิในทรัพยสินตามสัญญาเชาซ้ือนี้จะโอนเปนของบริษัทเม่ือไดรับชําระเงินครบถวนแลว  
 
19. ทุนเรือนหุน 

  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2550 มีมติอนุมัติใหบริษัทลดมูลคา
หุนจากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.50 บาท ทําใหจํานวนหุนท่ีมีอยูเพิ่มข้ึนเปน 140,000,000 หุน 
จากเดิม 70,000,000 หุน และมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 70 ลานบาท เปน 105 ลานบาท ซ่ึงได
จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2550 

 
20. สํารองตามกฎหมาย 
  ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงกําหนดใหบริษัทจัดสรรสํารองตามกฎหมาย

ดวยจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิทุกคราวท่ีมีการประกาศจายเงินปนผลจนกวาสํารองนี้จะมี
ยอดเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารองดังกลาวจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  

 
21. การจัดสรรกําไรสะสม 
  ป 2550 

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

   
22. ภาษีเงินได 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

  บริษัทบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนท่ีจะตองจายคํานวณตามหลักเกณฑแหงประมวลรัษฎากรใน
 อัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิกอนภาษีเงินได  

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 

23. กําไรตอหุน  
  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวง

น้ําหนักท่ีออกและเรียกชําระแลวในระหวางงวด 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2550  2549 

(ปรับปรุงใหม) 
 2550  2549 

(ปรับปรุงใหม) 
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 61,596,887.24  37,726,318.39  60,296,474.35  37,726,318.39 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 140,000,000  140,000,000  140,000,000  140,000,000 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  (บาทตอหุน) 0.44  0.27  0.43  0.27 
    
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 2550  2549 

(ปรับปรุงใหม) 
 2550  2549 

(ปรับปรุงใหม) 

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท) 119,256,153.89  69,132,518.80  121,284,253.58  69,132,518.80 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 140,000,000  140,000,000  140,000,000  140,000,000 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  (บาทตอหุน) 0.85  0.50  0.87  0.50 

 
   เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบงบการเงิน บริษัทไดคํานวณกําไรตอหุน และกําไรตอหุนปรับลด

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ข้ึนใหม โดยใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักท่ีถือเสมือนวาไดทําการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวและจํานวนหุนสามัญท่ีออกและเรียก
ชําระแลว โดยใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวและจํานวนหุนสามัญท่ีออกและเรียก
ชําระแลว 

 
24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
  เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหน้ีสิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนอีกกิจการหนึ่งเพิ่มข้ึนในเวลาเดียวกัน 
  ความเส่ียงเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน (Financial Instruments) ท่ีมีสาระสําคัญ และนโยบายการ

บริหารความเส่ียงของบริษัทมีดังตอไปนี้ 
 

  ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ (Credit risk) 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

  บริษัทมีความเส่ียงดานสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายในการใหสินเช่ือท่ี
ระมัดระวังและมีฐานะของลูกคาท่ีหลากหลาย โดยจํานวนท่ีอาจตองสูญเสียสูงสุดจากการใหสินเช่ือของ
บริษัทจะเทากับมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ในงบดุล 

 
 บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 

 
  ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate risk) 

  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
เนื่องจากมีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน, เงินกูยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสราง
หนี้ ซ่ึงบริษัทจะตองจายชําระดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียลอยตัว  

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

  สินทรัพยทางการเงินของบริษัทประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคาและสินคา
คงเหลือซ่ึงมีสภาพคลองและเปล่ียนเปนเงินไดเร็วในมูลคายุติธรรม 

 
  ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน (Foreign currency risk) 

   บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีเจาหนี้ทรัสตรีซีปตใน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในระหวางงวดบริษัทไดเขาทําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อลดความ
เส่ียงทางดานอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจายชําระคืนเจาหนี้ทรัสตรีซีปต  
 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 สรุปไดดังนี้ 

  สกุลเงิน  จํานวนเงิน  อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา 
(บาท / เหรียญสหรัฐ) 

 วันครบกําหนดตามสัญญา 
นับจากวันท่ี ในงบดุล 

เจาหน้ีทรัสตรีซีปส  เงินเหรียญสหรัฐ  700,000.00  34.8600  2 กรกฎาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  290,602.40  34.8100  2 กรกฎาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  400,000.00  36.0300  10 กรกฎาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  57,370.20  34.2600  10 กรกฎาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  600,000.00  36.1000  12 กรกฎาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  400,000.00  36.0800  16 กรกฎาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  226,938.97  36.1100  16 กรกฎาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  34.6800  16 กรกฎาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  34.6800  16 กรกฎาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  236,168.99  34.6900  16 กรกฎาคม 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  700,000.00  34.4600  17 กรกฎาคม 2550 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

  เงินเหรียญสหรัฐ  300,000.00  35.5750  4 กันยายน 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  700,000.00  35.4597  7 กันยายน 2550 
  เงินเหรียญสหรัฐ  356,872.76  35.2760  10 กันยายน 2550 

   รวม  5,967,953.32     

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 

  มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกันใน

ขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ
ในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน มูลคายุติธรรมไดมาจากราคาตลาดท่ีกําหนดหรือกระแสเงินสดคิด
ลด 

  สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัท สวนใหญมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
ยกเวนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซ้ือซ่ึงไมสามารถคํานวณหามูลคายุติธรรมได จึงไมมีการเปดเผย
ขอมูลดังกลาว 

 
25. รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

  บริษัทมีรายการท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึงรายการระหวางกันเปนไปตามขอตกลง
ปกติทางการคา ดังตอไปนี้ 

     บาท 

     สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  

 ลักษณะของ  นโยบายราคา /  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ความสัมพันธ  อัตราดอกเบ้ีย  2550  2549  2550  2549 

รายการระหวางงวด            

รายไดดอกเบ้ียรับ            

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ  1.5 % ตอเดือน         

 กรรมการรวมกัน    -  -  74,514.47  - 

รายไดคาเชาทรัพยสิน            

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ  ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน  เทียบเทาราคาตลาด  -  -  68,203.41  - 

     -  -  142,717.88  - 

คาขนสงสินคา            

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ  ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน  เทียบเทาราคาตลาด  -  -  9,901,982.41  - 

คาใชจายอ่ืน            

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ  ราคาตกลงรวมกัน         

 กรรมการรวมกัน  เทียบเทาราคาตลาด  -  -  799,856.37  - 

     -  -  10,701,838.78  - 

คาประกันภัยสินคา            

    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด กรรมการรวมกัน  ราคาตลาด  223,180.00  277,373.00  223,180.00  277,373.00 

ยอดคงเหลือส้ินงวด            

ลูกหนี้อ่ืน            



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด     -  -  268,466.36  - 

คาใชจายคางจาย            

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด     -  -  4,268,087.08  - 

    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด     110,802.78  -  110,802.78  - 

 
 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 

     บาท 

     สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  

 ลักษณะของ  นโยบายราคา /  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ความสัมพันธ  อัตราดอกเบ้ีย  2550  2549  2550  2549 

รายการระหวางงวด            
รายไดดอกเบ้ียรับ            
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ  1.5 % ตอเดือน         
 กรรมการรวมกัน    -  -  102,532.58  - 
รายไดคาเชาทรัพยสิน            
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ  ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน  เทียบเทาราคาตลาด  -  -  92,184.22  - 

     -  -  194,716.80  - 

คาขนสงสินคา            
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ  ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน  เทียบเทาราคาตลาด  -  -  17,640,909.68  - 
คาใชจายอ่ืน            
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ  ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน  เทียบเทาราคาตลาด  -  -  1,057,377.67  - 

     -  -  18,698,287.35  - 

คาประกันภัยสินคา            
    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด กรรมการรวมกัน  ราคาตลาด  440,533.00  623,546.00  440,533.00  623,546.00 

ยอดคงเหลือส้ินงวด            
ลูกหนี้อ่ืน            
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด     -  -  268,466.36  - 

คาใชจายคางจาย            
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด     -  -  4,268,087.08  - 

    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด     110,802.78  -  110,802.78  - 

 
26. สัญญา 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 (ก) บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาท่ีดินกับบุคคลอ่ืนมีระยะเวลา 10 ปท่ีตองจายคาเชาต้ังแตป 

2545 - 2554 บริษัทมีภาระผูกพันกับคาเชาท่ียังไมถึงกําหนดชําระจํานวนเงินประมาณ 0.77 ลาน
บาท  เปนคาเชาสําหรับงวดท่ี 6-7 ซ่ึงมีกําหนดจายในป  2551 และ 2553 งวดละ 384,000.00 บาท 

 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

(ข) บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินและคลังสินคากับบุคคลอ่ืนระยะเวลาเชา 3 ป เร่ิมตนป 2549 ส้ินสุด
ป 2552 บริษัทไดจายเงินคาเชาลวงหนาท้ังจํานวนเปนเงินรวม 2.84 ลานบาท ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2550 บริษัทมีคาเชาจายลวงหนาท่ียังไมถึงกําหนดตัดจายเปนเงินรวม 2.23 ลานบาท 

 
(ค) บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับบุคคลอ่ืนระยะเวลาเชา 3 ป ท่ีตองจายคาเชาต้ังแตป 2550 - 2553 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 บริษัทมีภาระผูกพันกับคาเชาท่ียังไมถึงกําหนดชําระจํานวนเงิน
ประมาณ 3.57 ลานบาท เปนคาเชาสําหรับงวดท่ี 3 - 36 งวดละ 105,000.00 บาท 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 
 
 (ง) บริษัทมีสัญญาซ้ือขายถานหินท่ีสําคัญกับผูผลิตถานหินในตางประเทศโดยมีขอตกลงท่ีจะซ้ือ

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

 
   (จ) ต้ังแตป 2548 บริษัทไดทําสัญญาจางงานกับบริษัทในประเทศจํานวนสิบเอ็ดแหงบริษัทมีภาระ

ผูกพันท่ีจะตองจายเงินตามท่ีกําหนดไวในสัญญาจางเหมาถมท่ีดินและสัญญาจางงานออกแบบ
ราย ละเอียดบริหารโครงการและการควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางคลังสินคาและทา
เทียบเรือรวมท้ังสัญญางานออกแบบ สราง และติดต้ังเคร่ืองอบถานเคร่ืองผสมถาน ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2550 บริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะตองชําระอีกรวมเปนจํานวนเงิน 27.11 ลานบาท (ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

 
 (ฉ)  เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2549 บริษัทไดทําสัญญาบริการกับบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งในการ

ใหบริการเปนท่ีปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัท บริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายเงินตามท่ีกําหนดไวในสัญญาเปนจํานวน
เงิน 0.50 ลานบาท 

 
27. การจําแนกขอมูลตามสวนงานและตามภูมิศาสตร 

  บริษัทมีรายไดหลักจากการเปนผูจําหนายถานหินเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงโดยสวนใหญแลว 
บริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานภูมิศาสตรเดียวกันคือประเทศไทย จึงไมมีขอมูลตามสวนงานและตาม
ภูมิศาสตรท่ีตองเปดขอมูลเพิ่มเติม 

 
28. วันท่ีอนุมัติงบการเงิน 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

  งบการเงินท่ีไดรับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทใหเผยแพรแลวเม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2550 
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