
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

-- 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550



 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ 
 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 
 ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน
รวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 ของ บริษัท ยูนิค 
ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ยูนิค 
ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจาก
ผลการสอบทานของขาพเจา  
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีเกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึง
กําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเช่ือม่ันอยางพอประมาณวางบการเงิน
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใช
วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อม่ันนอย
กวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบ
การเงินท่ีสอบทานได 
 ขาพเจาไมพบส่ิงอ่ืนท่ีเปนเหตุใหเช่ือวา งบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท
และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ดังกลาวตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 7 กุมภาพันธ 
2551 งบดุลรวม และงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของ      
งบการเงินท่ีขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจาไมไดใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนใด
ภายหลังวันท่ีในรายงานนั้น 
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 โดยมิไดเปนการรายงานอยางมีเง่ือนไขตองบการเงินขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 30 ต้ังแตไตรมาส 2 ป 2551 บริษัทมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
ขอผูกพันตามสัญญาซ้ือหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจากเดิมท่ีบริษัทเลือกใชวิธีการเปดเผยขอผูกพัน
ตามสัญญาซ้ือหรือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ีคงเหลือ ณ วันส้ินงวด บริษัทไดมีการปรับปรุงงบการเงิน
ยอนหลังตามมาตรฐานการบัญชีแลว 
 
 
 
 
      (นางสาวจันทรา  วองศรีอุดมพร) 
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4996 
 
 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 8 สิงหาคม 2551 
2008/915/8906 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31
มิถุนายน 2551 ธันวาคม 2550 มิถุนายน 2551 ธันวาคม 2550

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4          183,441,895.11 140,612,101.35 173,239,596.26    124,654,974.65    

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 5          331,934,413.42 400,119,629.84 330,981,050.21    399,389,714.90    

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 25         -                 -                 75,500,000.00      -                  

สินคาคงเหลือ  - สุทธิ 6          555,324,022.44 415,095,004.07 556,592,417.07    415,914,688.58    

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7          82,046,740.02 10,716,653.88 83,647,698.41      9,184,096.35        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,152,747,070.99 966,543,389.14 1,219,960,761.95 949,143,474.48    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 8          -                 -                 93,000,000.00      35,000,000.00      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 9          779,372,447.62 479,022,924.34 597,800,306.89    448,066,608.30    

สวนปรับปรุงท่ีดินเชาและอาคารช่ัวคราว

บนท่ีดินเชา - สุทธิ 10         2,293,636.71 2,537,476.65 2,293,636.71        2,537,476.65        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

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

อ่ืน ๆ 12         10,082,066.13 9,010,357.87 9,531,690.41        7,371,222.77        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 794,457,150.46 493,279,758.86 705,334,634.01    495,684,307.72    

รวมสินทรัพย 1,947,204,221.45 ############## 1,925,295,395.96 1,444,827,782.20 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

สินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบการเงินรวม



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31
มิถุนายน 2551 ธันวาคม 2550 มิถุนายน 2551 ธันวาคม 2550

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 13         914,925,384.72 539,630,697.00 914,925,384.72 539,630,697.00    

เจาหน้ีการคา 8,064,913.76 13,731,872.26 -                 885,308.82           

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป 16         2,960,400.00 5,940,000.00 2,960,400.00        5,940,000.00        

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป 17         6,345,928.50 5,471,493.37 1,895,256.94        1,202,148.93        

หน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายในหน่ึงป 18         802,400.96 208,283.22 802,400.96           208,283.22           

คาใชจายคางจาย 49,229,282.23 42,484,621.46 59,286,995.52      50,492,957.96      

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 57,151,923.98 58,669,056.80 56,690,279.13      58,669,056.80      

เงินคาหุนรับลวงหนา 22         38,893,650.80 42,738,850.00 38,893,650.80      42,738,850.00      

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 73,172,669.46 33,598,341.37 53,441,687.04      34,265,190.03      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,151,546,554.41 742,473,215.48   1,128,896,055.11 734,032,492.76    

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 16         3,904,600.00        1,302,000.00       3,904,600.00        1,302,000.00        

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 17         17,500,966.86      17,153,852.31     5,773,864.45        3,614,143.12        

หน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 18         2,175,167.45        409,278.93          2,175,167.45        409,278.93           

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 23,580,734.31      18,865,131.24     11,853,631.90      5,325,422.05        

รวมหน้ีสิน 1,175,127,288.72 761,338,346.72   1,140,749,687.01 739,357,914.81    

 

งบการเงินรวม

บาท
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 30 ณ วันท่ี 31
มิถุนายน 2551 ธันวาคม 2550 มิถุนายน 2551 ธันวาคม 2550

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 19

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกจําหนายและเรียกชําระแลว

หุนสามัญ 146,015,207 หุน มูลคาหุนละ 0.50  บาท 73,007,603.50      73,007,603.50      

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

สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุน

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 182,296,385.82    134,230,000.00   182,296,385.82    134,230,000.00    

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

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

ยังไมไดจัดสรร 509,521,538.41    487,254,801.28   521,990,314.63    494,239,867.39    

รวมสวนของผูถือหุน 772,076,932.73    698,484,801.28   784,545,708.95    705,469,867.39    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,947,204,221.45 ############## 1,925,295,395.96 1,444,827,782.20 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

งบดุล (ตอ)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

งบการเงินรวม

บาท

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

2551 2550 2551 2550

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได

รายไดจากการขาย 698,509,804.33    509,735,243.70      698,509,804.33     509,735,243.70     

รายไดจากการใหบริการ 1,204,166.26        16,749,401.90        -                  -                  

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน -                 2,219,849.23          -                  2,219,849.23        

รายไดอ่ืน 5,236,594.07        2,407,270.30          5,967,761.81         1,499,328.88        

รวมรายได 704,950,564.66    531,111,765.13      704,477,566.14     513,454,421.81     

คาใชจาย

ตนทุนขาย 483,078,895.16    371,775,631.34      485,394,755.90     371,775,631.34     

ตนทุนคาบริการ 1,083,749.64        15,597,472.25        -                  -                  

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 6,971,282.75        -                   6,971,282.75         -                  

คาใชจายในการขายและการบริหาร 81,678,207.36      62,334,627.32        76,094,919.02       61,908,852.72      

รวมคาใชจาย 572,812,134.91    449,707,730.91      568,460,957.67     433,684,484.06     

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 132,138,429.75    81,404,034.22        136,016,608.47     79,769,937.75      

ดอกเบ้ียจาย 8,857,409.63        5,060,671.38          8,584,350.67         5,057,921.72        

ภาษีเงินได 19,543,473.36      15,566,653.61        19,798,309.69       15,235,719.69      

กําไรสุทธิ 103,737,546.76    60,776,709.23        107,633,948.11     59,476,296.34      

การแบงกําไร

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 103,737,546.76    60,776,709.23        107,633,948.11     59,476,296.34      

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย -                 -                   -                  -                  

103,737,546.76    60,776,709.23        107,633,948.11     59,476,296.34      

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 23            

กําไรสุทธิ

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.71 0.43 0.74 0.42

สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย -      -      -      -      

0.71                      0.43                        0.74                       0.42                      

กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน) 23            

กําไรสุทธิ 0.54 -      0.56 -      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

2551 2550 2551 2550

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

รายได
รายไดจากการขาย 1,545,057,156.85 1,023,486,829.02   1,545,057,156.85  1,023,486,829.02  
รายไดจากการใหบริการ 2,731,730.64        18,197,858.02        -                  -                  
กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 369.44                  44,484.03               369.44                   44,484.03             
รายไดอ่ืน 14,618,157.18      7,279,360.27          14,479,915.64       6,141,915.55        

รวมรายได 1,562,407,414.11 1,049,008,531.34   1,559,537,441.93  1,029,673,228.60  
คาใชจาย

ตนทุนขาย 1,077,005,138.13 744,654,251.77      1,080,939,534.23  744,654,251.77     
ตนทุนคาบริการ 2,458,557.58        20,022,252.84        -                  -                  
ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 1,355,102.38        312,519.05             1,355,102.38         312,519.05           
คาใชจายในการขายและการบริหาร 169,151,996.13    126,518,753.80      160,356,375.23     125,603,519.18     

รวมคาใชจาย 1,249,970,794.22 891,507,777.46      1,242,651,011.84  870,570,290.00     
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 312,436,619.89    157,500,753.88      316,886,430.09     159,102,938.60     
ดอกเบ้ียจาย 16,234,975.90      11,201,523.06        15,662,720.84       11,197,956.70      
ภาษีเงินได 56,141,501.86      31,124,756.45        55,679,857.01       30,702,407.84      

กําไรสุทธิ 240,060,142.13    115,174,474.37      245,543,852.24     117,202,574.06     

การแบงกําไร
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 240,060,142.13    115,174,474.37      245,543,852.24     117,202,574.06     
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย -                 -                   -                  -                  

240,060,142.13    115,174,474.37      245,543,852.24     117,202,574.06     
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 23            

กําไรสุทธิ
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1.65 0.82 1.69 0.84
สวนท่ีเปนของผูถือหุนสวนนอย -      -      -      -      

1.65                      0.82                        1.69                       0.84                      
กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน) 23            

กําไรสุทธิ 1.26 -      1.29 -      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

บาท



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

สวนของผูถือหุน รวม

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกินมูลคาหุน รวม สวนนอย (ปรับปรุงใหม)

และชําระแลว สามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตนงวด 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 70,000,000.00  134,230,000.00 7,000,000.00         486,934,054.77 698,164,054.77 -               698,164,054.77 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีสุทธิจากภาษี 30 -              -               -                  320,746.51 320,746.51 -               320,746.51 

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง 70,000,000.00  134,230,000.00 7,000,000.00         487,254,801.28  698,484,801.28   -               698,484,801.28 

เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 3,007,603.50    -               -                  -               3,007,603.50 -               3,007,603.50 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ -              48,066,385.82   -                  -               48,066,385.82 -               48,066,385.82 

กําไรสุทธิสําหรับงวด -              -               -                  240,060,142.13  240,060,142.13   -               240,060,142.13 

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

เงินปนผล                     21 -              -               -                  (217,542,000.00) (217,542,000.00) -               (217,542,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 73,007,603.50  182,296,385.82 7,251,405.00         509,521,538.41 772,076,932.73 -               772,076,932.73 

ยอดคงเหลือตนงวด 

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

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีสุทธิจากภาษี 30 -              -               -                  3,351,475.10 3,351,475.10 -               3,351,475.10 

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด -              -               -                  115,174,474.37 115,174,474.37 -               115,174,474.37 

สํารองตามกฎหมาย 20 -              -               -                  -               -                -               -               

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

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 70,000,000.00  134,230,000.00 7,000,000.00         311,478,137.77  522,708,137.77   -               522,708,137.77 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

กําไรสะสมหมายเหตุ

งบการเงินรวม (บาท)

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

สวนของผูถือหุน รวม

ทุนเรือนหุนท่ีออก สวนเกินมูลคาหุน รวม สวนนอย (ปรับปรุงใหม)

และชําระแลว สามัญ จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร

สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตนงวด 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 70,000,000.00    134,230,000.00  7,000,000.00         493,919,120.88 705,149,120.88 -               705,149,120.88 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีสุทธิจากภาษี 30 -               -               -                  320,746.51 320,746.51 -               320,746.51 

ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง 70,000,000.00    134,230,000.00  7,000,000.00         494,239,867.39 705,469,867.39  -               705,469,867.39  

เพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ

ใบสําคัญแสดงสทธิ 3,007,603.50      -               -                  -               3,007,603.50 -               3,007,603.50 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ -               48,066,385.82    -                  -               48,066,385.82 -               48,066,385.82 

กําไรสุทธิสําหรับงวด -               -               -                  245,543,852.24 245,543,852.24  -               245,543,852.24  

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

เงินปนผล 21 -               -               -                  (217,542,000.00) (217,542,000.00) -               (217,542,000.00)

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 73,007,603.50    182,296,385.82  7,251,405.00         521,990,314.63 784,545,708.95 -               784,545,708.95 

ยอดคงเหลือตนงวด 

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

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การบัญชีสุทธิจากภาษี 30 -                     -               -                        3,351,475.10 3,351,475.10 -               3,351,475.10 

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

กําไรสุทธิสําหรับงวด -               -               -                  117,202,574.06 117,202,574.06  -               117,202,574.06  

สํารองตามกฎหมาย 20 -               -               -                  -               -               -               -               

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

ยอดคงเหลือปลายงวด 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 70,000,000.00    134,230,000.00  7,000,000.00         313,648,280.46 524,878,280.46  -               524,878,280.46  

หมายเหตุ กําไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

2551 2550 2551 2550
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 240,060,142.13  115,174,474.37  245,543,852.24  117,202,574.06  

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคา 13,085,190.44    7,877,827.66      9,985,671.32      7,849,335.23      

หน้ีสงสัยจะสูญ 8,047,909.83      -                2,909,234.68      -                

สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจาย 347,847.18         277,082.70         318,310.05         277,082.70         

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (369.44) (44,484.03) (369.44) (44,484.03)

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึน 31,411,539.76 (2,388,077.05) 31,411,539.76 (2,388,077.05)

รายไดดอกเบ้ียรับ (671,203.61) (295,463.83) (1,293,595.94) (290,932.13)

คาใชจายดอกเบ้ียจาย 16,234,975.90 11,201,523.06 15,662,720.84 11,197,956.70 

คาใชจายภาษีเงินได 56,141,501.86 31,124,756.45 55,679,857.01 30,702,407.84 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย

และหน้ีสินดําเนินงาน 364,657,534.05  162,927,639.33  360,217,220.52  164,505,863.32  

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา 67,225,981.74 (187,158,457.89) 67,449,430.01 (176,253,284.81)

สินคาคงเหลือ (140,229,018.37) 22,451,562.36 (140,677,728.49) 19,466,320.76 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (78,418,761.29) 4,149,189.63 (76,092,393.04) 4,477,357.86 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 984,564.56 (3,881,154.46) (270,935.44) (2,441,154.46)

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เจาหน้ีการคา (5,666,958.50) 15,393,118.15    (885,308.82) -                

คาใชจายคางจาย 6,744,660.77      12,058,345.54    8,794,037.56      15,121,966.94    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 37,894,363.92 10,390,295.60 17,496,532.84 11,290,543.00 

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน 253,192,366.88 36,330,538.26 236,030,855.14 36,167,612.61 

รับดอกเบ้ียรับ 671,203.61 295,463.83 972,386.92 216,417.66 

จายภาษีเงินได (57,658,634.68) (23,181,695.41) (57,658,634.68) (23,181,695.41)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 196,204,935.81 13,444,306.68 179,344,607.38 13,202,334.86 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

งบการเงินรวม



"ยังไมไดตรวจสอบ"
"สอบทานแลว"

2551 2550 2551 2550
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายคาหุนในบริษัทยอย -                -                (58,000,000.00) (16,000,000.00)

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย -                -                (100,500,000.00) -                

เงินรับจากเงินใหกูยืมบริษัทยอย -                -                25,000,000.00    -                

เงินสดจายซ้ือสินทรัพยถาวร (307,184,459.64) (48,250,841.45) (153,469,115.83) (44,817,732.15)

เงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 21,118.42           192,806.03         21,118.42           192,806.03         

เงินสดจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (2,404,120.00) -                (2,207,842.25) -                

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (309,567,461.22) (48,058,035.42) (289,155,839.66) (60,624,926.12)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 343,883,147.96  93,244,670.55    343,883,147.96  93,244,670.55    

จายชําระหน้ีสินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี -                (11,880,208.60) -                (11,880,208.60)

เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4,543,000.00      11,000,000.00    4,543,000.00      11,000,000.00    

จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (4,920,000.00) (2,840,000.00) (4,920,000.00) (2,840,000.00)

จายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (2,222,613.90) (333,983.23) (591,334.24) (333,983.23)

จายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือ (222,993.28) (111,180.23) (222,993.28) (111,180.23)

จายเงินสดปนผลหุนสามัญ (217,542,000.00) (35,000,000.00) (217,542,000.00) (35,000,000.00)

เงินรับลวงหนาเพื่อการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธ์ิ 38,893,650.80 -                38,893,650.80 -                

เงินรับจากการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ 8,335,139.32 -                8,335,139.32      -                

จายชําระดอกเบ้ียจาย (14,555,011.73) (12,363,996.75) (13,982,756.67) (12,332,412.28)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 156,192,319.17 41,715,301.74 158,395,853.89  41,746,886.21    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 42,829,793.76 7,101,573.00 48,584,621.61    (5,675,705.05)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 140,612,101.35  50,606,789.64    124,654,974.65  45,606,789.64    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 183,441,895.11  57,708,362.64    173,239,596.26  39,931,084.59    

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และ 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหน่ึงของงบการเงินระหวางกาลน้ี

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 (ก)  ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท 

  บริษัทไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 
2537 

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

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

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

สมุทรสาคร 74000 
(ข) ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก 

        บริษัทประกอบธุรกิจหลักเปนผูนําเขาเพื่อการจําหนายถานหินเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 
 บริษัทยอยของบริษัทประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทไดแก ผูผลิตและ
จําหนายถานหินอัดกอน ขนสงทางบกและทางน้ํา 

(ค) จํานวนพนักงาน 
   ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานจํานวน 

365 คน และ 312 คน ตามลําดับ  
(ง) ขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจาย 

   รายละเอียดของขอมูลเพิ่มเติมของรายไดและคาใชจายสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 มีดังนี้ 

 บาท 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 7,087,350.21  4,144,109.39  5,421,480.94  4,115,616.96 
คาใชจายพนักงาน 22,021,933.78  15,510,828.04  20,105,331.17  14,755,558.60 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน (6,971,282.75)  2,219,849.23  (6,971,282.75)  2,219,849.23 
คาตอบแทนกรรมการ 652,000.00  652,000.00  624,000.00  624,000.00 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

 
 บาท 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 13,450,185.46  8,154,910.36  10,303,981.37  8,126,417.93 
คาใชจายพนักงาน 44,144,634.39  33,262,623.64  39,763,599.45  32,159,344.68 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน (1,355,102.38)  (312,519.05)  (1,355,102.38)  (312,519.05) 
คาตอบแทนกรรมการ 1,304,000.00  1,276,000.00  1,248,000.00  1,248,000.00 

 
2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและงบการเงินรวมระหวางกาลและการดําเนินงาน 
 2.1 เกณฑในการเสนองบการเงิน 

 2.1.1  งบการเงินระหวางกาลจัดทําข้ึนในรูปแบบสมบูรณ ตามขอกําหนดท่ีระบุไวใน
มาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 35 (ปรับปรุงใหมป 2550) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน ท้ังนี้
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหวางกาล (ปรับปรุงใหมป 
2550) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของและ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2550 โดยเนนการใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม  เหตุการณและ
สถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว ดังนั้น การ
อานงบการเงินระหวางกาลนี้ จึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 

  
 บริษัทและบริษัทยอยไดใชนโยบายบัญชีท่ีสําคัญและการรับรูรายการและการวัดมูลคา
รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550  

 
2.1.2 มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีประกาศใชในระหวางงวด 
  ต้ังแตป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 38/2550 ลงวันท่ี 

21 กันยายน 2550 และ ฉบับท่ี 62/2550 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2550 เร่ือง มาตรฐานการบัญชี ซ่ึง
ไดถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมป 
2550 รวมท้ังหมดมีจํานวน 10 ฉบับ ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมท่ียกเลิกไป 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
ฉบับท่ี 25 งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 33 ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 49 สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 35 การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 39 นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 41 งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 29 สัญญาเชา (ยกเลิกฉบับท่ี 7 สัญญาเชาซ้ือ) 
ฉบับท่ี 31 สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 43 การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 51 สินทรัพยไมมีตัวตน (ฉบับออกใหม) 

 
  มาตรฐานการบัญชีใหมดังกลาวมีผลบังคับใชกับงบการเงิน สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทไดประเมิน
และจัดกลุมตามสาระสําคัญของผลกระทบไดดังนี้ 

  ผลกระทบตองบการเงินอยางไมเปนสาระสําคัญ ไดแก มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 
ฉบับท่ี 33 ฉบับท่ี 35 ฉบับท่ี 39 ฉบับท่ี 41 ฉบับท่ี 29 ฉบับท่ี 31 และฉบับท่ี 51 โดยฝาย
บริหารได ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไม
มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาว  

  ไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัท ไดแก มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 49 และฉบับ
ท่ี 43 เนื่องจากไมเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทแตอยางใด 

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

บริษัทยอยท่ีบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ถือหุนท้ังทางตรงและทางออม 
ดังตอไปนี้ 

 ทุนจดทะเบียนแลว (ลานบาท)  อัตรารอยละของการถือหุน 
ท้ังทางตรงและทางออม 

 ลักษณะธุรกิจ 

 ณ วันท่ี 30  ณ วันท่ี 31  ณ วันท่ี 30  ณ วันท่ี 31   
 มิถุนายน 2551  ธันวาคม 2550  มิถุนายน 2551  ธันวาคม 2550    

บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด 20  20  100.00  100.00  ผลิตและจําหนายถานหินอัดกอน
บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด 70  20  100.00  100.00  บริการขนสงทางน้ํา 
บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด 18  10  100.00  100.00  บริการขนสงทางบก 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
  2.2.2 บริษัทบันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ือ สําหรับการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย 
  2.2.3 รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทยอยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดหักกลบลบกันแลว 
  2.2.4 งบการเงินรวมจัดทําข้ึน โดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ

เหตุการณทางบัญชีท่ีคลายคลึงกัน 
    ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท 

จํากัด บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด และ บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด มีทุนจดทะเบียน 20 
ลานบาท 70 ลานบาท และ 18 ลานบาท และชําระมูลคาแลว จํานวน 5 ลานบาท 70 ลานบาท 
และ 18 ลานบาท บริษัทไดจายเงินคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยนี้ เปนเงิน 5 
ลานบาท 70 ลานบาท และ 18 ลานบาท ตามลําดับ  

 
3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
  บริษัทใชนโยบายการบัญชีเดียวกันกับท่ีใชในการจัดทํางบการเงินปลาสุด ยกเวนนโยบายการบัญชีท่ี

เกี่ยวกับเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 
  ในกรณีบริษัทมีขอผูกพันตามสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาที่เปนภาระเงินบาทเพื่อลด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทรับรูโดยใชอัตราแลกเปล่ียน
ลวงหนาตามสัญญา สําหรับสวนเกินหรือสวนลดจากการซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาจะรับรูเปนรายได
หรือคาใชจายตามวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา 

  หนี้สินตามขอผูกพันในสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันส้ินงวดซ่ึงเปนจํานวน
เงินตราตางประเทศที่จะไดรับจากธนาคาร ณ วันที่กําหนดจะปรับมูลคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใชเปนอัตราอางอิง ผลตางจากการปรับมูลคารับรูเปน
รายไดหรือคาใชจายท้ังจํานวน 

  สัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาที่คงเหลืออยู ณ วันสิ้นงวดจะแสดงหักกลบกันไวเปน
บัญชีลูกหนี้หรือเจาหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 
4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2551 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 
 ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2551 
 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2550 
เงินสดในมือ  236,440.94  249,598.79  178,391.24  216,498.79 
เงินฝากสถาบันการเงิน - บัญชีกระแสรายวัน 44,928,209.58  51,158,565.89  45,963,961.12  51,394,246.01 
 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย 138,277,244.59  89,203,936.67  127,097,243.90  73,044,229.85 
  183,441,895.11  140,612,101.35  173,239,596.26  124,654,974.65 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
5. ลูกหนี้การคา - สุทธิ 
  ลูกหนี้การคา - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30  
มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 

 ณ วันที่ 30  
มิถุนายน 2551 

 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 

เช็ครับลงวันที่ลวงหนา 15,345,539.55  17,015,383.10  15,345,539.55  17,015,383.10 
ลูกหนี้การคา 319,107,930.94  384,664,069.13  318,154,567.73  383,934,154.19 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (2,519,057.07)  (1,559,822.39)  (2,519,057.07)  (1,559,822.39) 
สุทธิ 331,934,413.42  400,119,629.84  330,981,050.21  399,389,714.90 

 
  ลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 

  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน 

ไมเกิน 3 เดือน  156  316,435,153.63  150  382,547,944.85 
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน  -  -  1  1,896,978.65 
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน  6  2,453,631.68  1  219,145.63 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  1  219,145.63  -  - 
    319,107,930.94    384,664,069.13 

 
 บาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550 

  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน  จํานวน 
ราย 

 จํานวนเงิน 

ไมเกิน 3 เดือน  151  315,481,790.42  145  381,818,029.91 
มากกวา 3 เดือนถึง 6 เดือน  -  -  1  1,896,978.65 
มากกวา 6 เดือนถึง 12 เดือน  6  2,453,631.68  1  219,145.63 
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป  1  219,145.63  -  - 
    318,154,567.73    383,934,154.19 

 
 
 
 
 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
6. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 สินคาคงเหลือ - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 

 ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2551 

 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2550 

ถานหิน 555,324,022.44  415,095,004.07  556,592,417.07  415,914,688.58 

หัก  คาเผ่ือสินคาสูญหายทางกายภาพ -  -  -  - 

รวม 555,324,022.44  415,095,004.07  556,592,417.07  415,914,688.58 

 
 บริษัทมีการตรวจนับถานหิน ณ วันส้ินงวดส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 และบันทึกปรับยอดทางบัญชีใหเทากับยอดตรวจนับจริง จึงไมมีการต้ังคาเผ่ือสินคาสูญหายทาง
กายภาพเกิดข้ึน 

 
7. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 
  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 

(ปรับปรุงใหม) 

 ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2551 

 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2550 

(ปรับปรุงใหม) 

ลูกหนี้กรมสรรพากร 38,271.87  -  38,271.87  - 

วัสดุสิ้นเปลือง 3,940,133.13  3,553,564.01  2,835,108.15  3,516,684.02 

รายไดคางรับ 20,924,208.10  1,243,044.57  19,267,907.70  1,243,044.57 

คาสินคาจายลวงหนา 26,372,118.30  -  26,372,118.30  - 

ลูกหนี้ตามสัญญาซ้ือขายเงินตรา        

 ตางประเทศลวงหนา 22,884,506.22  240,248.62  22,884,506.22  240,248.62 

ลูกหนี้อื่น (ดูหมายเหตุขอ 28) 5,138,675.15  6,334,694.04  -  - 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (5,138,675.15)  (6,334,694.04)  -  - 

ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ -  -  -  - 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 7,887,502.40  5,679,796.68  12,249,786.17  4,184,119.14 

รวม 82,046,740.02  10,716,653.88  83,647,698.41  9,184,096.35 

 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
  เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน ประกอบดวย 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ถือหุนรอยละ (%)  (พันบาท) 

       ทุนชําระแลว  จํานวนเงิน - ราคาทุน  จํานวนเงิน-วิธีสวนไดเสีย 

 ประเภท  ลักษณะ  ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31  ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31  ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31  ณ วันที่ 30  ณ วันที่ 31 

 ของธุรกิจ  ความสัมพันธ  มิถุนายน 

 2551 

 ธันวาคม 

 2550 

 มิถุนายน 

 2551 

 ธันวาคม 

 2550 

 มิถุนายน 

 2551 

 ธันวาคม 

 2550 

 มิถุนายน 

 2551 

 ธันวาคม 

 2550 

บริษัทยอย                    

บริษัท ยูเอ็มเอส ผลิตและจําหนายถาน  ถือหุนของบริษัท  100  100  5,000  5,000  5,000  5,000  4,864  4,857 

 โคลบริคเคท จํากัด อัดกอน                   

บริษัท ยูเอ็มเอส เชาหรือใหเชา  ถือหุนของบริษัท  100  100  70,000  20,000  70,000  20,000  66,489  14,990 

 ไลทเตอร จํากัด เรือขนถายสินคา                   

บริษัท ยูเอ็มเอส เชาหรือใหเชา  ถือหุนของบริษัท  100  100  18,000  10,000  18,000  10,000  10,135  8,340 

 ขนสง จํากัด ยานพาหนะ                   

             93,000  35,000  81,488  28,187 

 
  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส โคลบริคเครท จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 
บาท มูลคาจํานวน 20 ลานบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดชําระมูลคา
หุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยนี้เปนเงิน 5 ลานบาท 

  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 7 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
มูลคาจํานวน 70 ลานบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนใน
บริษัทยอยนี้เปนเงิน 70 ลานบาท และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด  
เปนหุนสามัญจํานวน 2 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคาจํานวน 20 ลานบาท บริษัทไดชําระมูลคาหุน
สามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่งนี้เปนเงิน 20 ลานบาท  

  เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด เปนหุนสามัญจํานวน 1.8 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 
มูลคาจํานวน 18 ลานบาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทไดชําระมูลคาหุนสามัญเพื่อเปนการลงทุนใน
บริษัทยอยนี้เปนเงิน 18 ลานบาท และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด 
เปนหุนสามัญจํานวน 1 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท มูลคาจํานวน 10 ลานบาท บริษัทไดชําระมูลคาหุน
สามัญเพื่อเปนการลงทุนในบริษัทยอยแหงหนึ่งนี้เปนเงิน 10 ลานบาท 

 
 
 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 

 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  30 มิ.ย. 51 

ราคาทุน        

ที่ดิน  261,509,250.87  5,797,368.00  -  267,306,618.87 

ที่ดินของอาคารชุด 832,464.86  -  -  832,464.86 

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

อาคารสํานักงานคลังสินคา 220,000.00  785,046.73  -  1,005,046.73 

ยานพาหนะ 66,334,399.61  6,646,400.00  -  72,980,799.61 

เคร่ืองจักร 16,855,489.74  3,000,000.00  -  19,855,489.74 

อุปกรณ 50,165,206.53  13,160,081.27  (100,365.41)  63,224,922.39 

เรือลําเลียง 4,273,431.17  97,390,103.66  -  101,663,534.83 

คลังสินคาและทาเทียบเรือระหวางกอสราง 81,033,246.41  85,807,485.34  -  166,840,731.75 

เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 48,625,815.51  35,805,125.27  (5,080,000.00)  79,350,940.78 

อุปกรณระหวางติดต้ัง 1,590,453.06  14,045,862.17  (211,325.00)  15,424,990.23 

เรือลําเลียงระหวางตอ 2,721,754.72  110,106,777.84  (59,857,228.60)  52,971,303.96 

สวนปรับปรุงพื้นที่ระหวางกอสราง -  1,968,086.74  -  1,968,086.74 

ยานพาหนะระหวางติดต้ังอุปกรณ -  3,524,289.34  -  3,524,289.34 

    รวม 535,485,047.62  378,036,626.36  (65,248,919.01)  848,272,754.97 

คาเส่ือมราคาสะสม        

อาคารชุด (187,833.23)  (32,997.74)  -  (220,830.97) 

อาคารสํานักงานคลังสินคา (57,501.33)  (38,691.71)  -  (96,193.04) 

ยานพาหนะ (28,837,726.09)  (5,651,501.95)  -  (34,489,228.04) 

เคร่ืองจักร (6,108,244.60)  (1,586,708.26)  -  (7,694,952.86) 

อุปกรณ (20,896,101.80)  (4,867,002.14)  79,616.43  (25,683,487.51) 

เรือลําเลียง (374,716.23)  (340,898.70)  -  (715,614.93) 

    รวม (56,462,123.28)  (12,517,800.50)  79,616.43  (68,900,307.35) 

สุทธิ 479,022,924.34      779,372,447.62 

 
 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบัญชี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญชี 
 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  30 มิ.ย. 51 
ราคาทุน        
ที่ดิน  261,509,250.87  5,797,368.00  -  267,306,618.87 
ที่ดินของอาคารชุด 832,464.86  -  -  832,464.86 
อาคารชุด 1,323,535.14  -  -  1,323,535.14 
อาคารสํานักงานคลังสินคา 220,000.00  785,046.73  -  1,005,046.73 
ยานพาหนะ 43,060,504.69  3,396,300.00  -  46,456,804.69 
เคร่ืองจักร 16,855,489.74  3,000,000.00  -  19,855,489.74 
อุปกรณ 48,624,841.01  11,237,570.36  (100,365.41)  59,762,045.96 
คลังสินคาและทาเทียบเรือระหวางกอสราง 81,033,246.41  85,807,485.34  -  166,840,731.75 
เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 48,625,815.51  35,805,125.27  (5,080,000.00)  79,350,940.78 
อุปกรณระหวางติดต้ัง 1,526,253.06  13,898,737.17  -  15,424,990.23 
สวนปรับปรุงพื้นที่ระหวางกอสราง -  1,968,086.74  -  1,968,086.74 
ยานพาหนะระหวางติดต้ังอุปกรณ -  2,557,009.34  -  2,557,009.34 
    รวม 503,611,401.29  164,252,728.95  (5,180,365.41)  662,683,764.83 
คาเส่ือมราคาสะสม        
อาคารชุด (187,833.23)  (32,997.74)  -  (220,830.97) 
อาคารสํานักงานคลังสินคา (57,501.33)  (38,691.71)  -  (96,193.04) 
ยานพาหนะ (28,359,809.27)  (3,153,637.81)  -  (31,513,447.08) 
เคร่ืองจักร (6,108,244.60)  (1,586,708.26)  -  (7,694,952.86) 
อุปกรณ (20,831,404.56)  (4,606,245.86)  79,616.43  (25,358,033.99) 
    รวม (55,544,792.99)  (9,418,281.38)  79,616.43  (64,883,457.94) 
สุทธิ 448,066,608.30      597,800,306.89 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีท่ีดินท่ีใชดําเนินงานประกอบดวย 
  1) ท่ีดินบริเวณตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 5 โฉนดจํานวนพื้นท่ี 65 ไร 3 งาน 

81 ตารางวา ใชเปนคลังเก็บถานหิน ทาเทียบเรือและอาคารสํานักงานราคาทุนท่ีดินตามราคาซ้ือขายรวมคา
ปรับปรุงท่ีดินเพื่อการใชงานมีจํานวนเงิน 93 ลานบาท   

  2) ท่ีดินบริเวณตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 โฉนด จํานวนพื้นท่ี 
84 ไร 1 งาน 28 ตารางวาใชเปนคลังเก็บถานหิน และบริษัทมีโครงการกอสรางทาเทียบเรือในอนาคตบน
ท่ีดินผืนนี้ดวย ราคาทุนท่ีดินตามราคาซ้ือขายมีจํานวนเงิน 170 ลานบาท 

   ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ท่ีดินบางสวนท่ีต้ังอยูบริเวณตําบลสวนสม
และส่ิงปลูกสรางระหวางกอสรางบนท่ีดินดังกลาวราคาตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 204.32 ลานบาท และ 118.52 
ลานบาท ติดภาระคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 14 ในวงเงินรวม 215 ลานบาท 

   ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีอาคาร ยานพาหนะ เคร่ืองจักร และ
อุปกรณท่ีคิดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยมีจํานวนเงินประมาณ 36.71 ลาน
บาท และ 33.76 ลานบาท 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

10. สวนปรับปรุงท่ีดินเชาและอาคารชั่วคราวบนท่ีดินเชา - สุทธิ 
  สวนปรับปรุงท่ีดินเชาและอาคารชั่วคราวบนท่ีดินเชา - สุทธิ ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบัญช ี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญช ี
 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  30 มิ.ย. 51 
ราคาทุน        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา 7,442,661.83  -  -  7,442,661.83 
อาคารชั่วคราว 10,189,561.87  323,550.00  -  10,513,111.87 
    รวม 17,632,223.70  323,550.00  -  17,955,773.70 
คาเส่ือมราคาสะสม        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา (5,024,001.13)  (531,002.95)  -  (5,555,004.08) 
อาคารชั่วคราว (10,070,745.92)  (36,386.99)  -  (10,107,132.91) 
    รวม (15,094,747.05)  (567,389.94)  -  (15,662,136.99) 
สุทธิ 2,537,476.65      2,293,636.71 

 
 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบัญช ี  การเปลี่ยนแปลงในระหวางงวด  ยอดตามบัญช ี
 ณ  31 ธ.ค. 50  จํานวนท่ีเพิ่มขึ้น  จํานวนท่ีลดลง  ณ  30 มิ.ย. 51 
ราคาทุน        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา 7,442,661.83  -  -  7,442,661.83 
อาคารชั่วคราว 10,189,561.87  323,550.00  -  10,513,111.87 
    รวม 17,632,223.70  323,550.00  -  17,955,773.70 
คาเส่ือมราคาสะสม        
สวนปรับปรุงท่ีดินเชา (5,024,001.13)  (531,002.95)  -  (5,555,004.08) 
อาคารชั่วคราว (10,070,745.92)  (36,386.99)  -  (10,107,132.91) 
    รวม (15,094,747.05)  (567,389.94)  -  (15,662,136.99) 
สุทธิ 2,537,476.65      2,293,636.71 

  บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินเพื่อเก็บถานหิน ดังนี้ 
   1) สัญญาเชาท่ีดินตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 21 ไร 1 งาน 

86.7 ตารางวา โดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 3 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม 2549 จนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2552 
จํานวน 13 ไร 3 งาน 70 ตารางวา โดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 10 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2545 จนถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และจํานวน 10 ไร โดยมีระยะเวลาสัญญาเชา 3 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2549 
จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2552 

      2) สัญญาเชาท่ีดินตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 38 ไร 2 
งาน 72 ตารางวา ซ่ึงมีระยะเวลาสัญญาเชา 3 ป นับต้ังแตวันท่ี 22 พฤษภาคม 2550 ถึง วันท่ี 31 พฤษภาคม 
2553  



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
11. สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ 

 สินทรัพยท่ีไมไดใชดําเนินงาน - สุทธิ ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 
 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2550 
ราคาทุน - ที่ดิน 4,724,212.00  4,724,212.00  4,724,212.00  4,724,212.00 
(หัก) คาเผ่ือการดอยคาของท่ีดิน (2,015,212.00)  (2,015,212.00)  (2,015,212.00)  (2,015,212.00) 
สุทธิ 2,709,000.00  2,709,000.00  2,709,000.00  2,709,000.00 

   
  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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 
 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2550 
เงินมัดจําอื่น 4,244,821.13  5,066,110.85  4,019,827.13  3,585,616.85 
คาสิทธิ์ในการใชโปรแกรม - สุทธิ 3,862,508.12  1,806,235.30  3,537,126.40  1,647,594.20 
คาเชาท่ีดินจายลวงหนา 1,974,736.88  2,138,011.72  1,974,736.88  2,138,011.72 
 10,082,066.13  9,010,357.87  9,531,690.41  7,371,222.77 

 
 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
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13. เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
   เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 
 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2550 
ทรัสตรีซีท 914,925,384.72  539,630,697.00  914,925,384.72  539,630,697.00 
    รวม 914,925,384.72  539,630,697.00  914,925,384.72  539,630,697.00 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมระยะส้ันดังกลาวอยูภายใตวงเงิน
สินเช่ือตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 และเปนสวนท่ีบริษัทมิไดนําทรัพยสินใดของบริษัทไปคํ้า
ประกันการกูยืมหรือคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัทแตอยางใด 

 
14. วงเงินสินเช่ือ 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีวงเงินสินเช่ือตางๆ กับธนาคารใน
ประเทศ ประกอบดวย 

 14.1 วงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารหาแหง ในวงเงินรวม 36.50 ลานบาท  
 14.2  วงเงินตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารหาแหง ในวงเงินรวม 840 ลานบาท      

5 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ในวงเงินรวม 660 ลานบาท 5 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา) 

 14.3  วงเงินเลตเตอรออฟเครดิตและเจาหนี้ทรัสตรีซีทกับธนาคารสิบแหง   ในวงเงินรวม 1,955 ลานบาท  
5 ลานดอกลารสหรัฐอเมริกา (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ในวงเงินรวม 1,370 ลานบาท) 

 14.4  วงเงินต๋ัวสัญญาใชเงินกับธนาคารหนึ่งแหง ในวงเงินรวม 2 ลานบาท 
 14.5 วงเงินกูยืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานกับธนาคารแหงหนึ่ง      

ในวงเงินรวม 4 ลานบาท 
 14.6  วงเงินกูยืมระยะยาวในวงเงินรวม 212 ลานบาท  
 14.7 วงเงินหนังสือคํ้าประกันกับธนาคารหนึ่งแหง ในวงเงินรวม 2 ลานบาท  
  วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 33.5 ลานบาท วงเงินตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

วงเงินเลตเตอรเครดิตและเจาหนี้ทรัสตรีซีท วงเงินกูยืมต๋ัวสัญญาใชเงิน และวงเงินหนังสือคํ้าประกัน บริษัท
มิไดนําทรัพยสินใดของบริษัทไปคํ้าประกันการกูยืมหรือคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัทแตอยางใด 

  วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 3 ลานบาท และวงเงินกูยืมระยะยาว คํ้าประกันโดย ท่ีดินบางสวนพรอม
ส่ิงปลูกสรางท่ีอยูในระหวางกอสราง (คลังสินคา อาคารและทาเทียบเรือ) (ดูหมายเหตุขอ 10) และท่ีจะ



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

เกิดข้ึนในอนาคตของบริษัท รวมท้ังเคร่ืองจักรท่ีจะติดต้ังในคลังสินคาบนท่ีดินดังกลาว ในวงเงินรวม 215 
ลานบาท  

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
15.  หนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ 

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

  เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2550 บริษัทกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งเพื่อนําไปจาย
ชําระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีดังกลาว (ดูหมายเหตุขอ 16) ซ่ึงเปนการจายคืนเร็วกวากําหนด
เดิมในสัญญา อยางไรก็ตามบริษัทไมถูกปรับจากธนาคารเดิม เนื่องจากสาเหตุการจายชําระเร็วกวากําหนด
ในสัญญา 

 
16.  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
    เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 

 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2551 

 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6,865,000.00  7,242,000.00  6,865,000.00  7,242,000.00 
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (2,960,400.00)  (5,940,000.00)  (2,960,400.00)  (5,940,000.00) 
 3,904,600.00  1,302,000.00  3,904,600.00  1,302,000.00 

 
  16.1 ต้ังแตวันท่ี 23 กันยายน 2549 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งใน

ประเทศในวงเงิน 17 ลานบาท เพื่อนําไปจายชําระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี (ดูหมายเหตุขอ 15)
และไดขอรับเงินกูมาจํานวน 11 ลานบาทแลวเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2550 โดยมีภาระดอกเบ้ียท่ีตองจาย
ทุกเดือนในอัตรา MLR-1 ตอป และบริษัทจะตองจายชําระเงินตนงวดละ 710,000.00 บาท ใหแกธนาคาร
พาณิชย ภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวันท่ีมีการเบิกเงินกูตามสัญญานี้คร้ังแรก (ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2552) 

 
  16.2 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2550 บริษัทไดรับเงินกูในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ

พลังงานจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในประเทศ จํานวนเงิน 3,852,000.00 บาท เพื่อนําไปสรางเคร่ืองจักร
ลดความชื้นถานหิน (Rotary Drum Dryer) ซ่ึงเปนโครงการรวมระหวางธนาคารกับภาครัฐ (กรมพัฒนา



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) โดยมีภาระดอกเบ้ียท่ีตองจายทุกเดือนในอัตรารอยละ 4 ตอป และ
จายชําระเงินตนงวดเดือนละ 170,000.00 บาท ภายในระยะเวลา 2 ป นับต้ังแตวันท่ีมีการเบิกเงินกูคร้ังแรก  

 
บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

 
  16.3 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2551 บริษัทไดรับเงินกูในโครงการ Machine Fund จากธนาคารพาณิชย

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

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

  เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวอยูภายใตวงเงินสินเช่ือตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 
 
17. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  

  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 

 ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2551 

 ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2550 
 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  26,518,731.86  25,454,756.64  8,475,434.73  5,425,981.29 
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (2,671,836.50)  (2,829,410.96)  (806,313.34)  (609,689.24) 
 23,846,895.36  22,625,345.68  7,669,121.39  4,816,292.05 
 หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (6,345,928.50)  (5,471,493.37)  (1,895,256.94)  (1,202,148.93) 
     สุทธิ 17,500,966.86  17,153,852.31  5,773,864.45  3,614,143.12 

 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก            
 หนึ่งปแตไมเกินหาป 17,500,966.86  1,395,260.84  18,896,227.70  17,153,852.31  1,751,328.25  18,905,180.56 
ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป -  -  -  -  -  - 
  รวม 17,500,966.86  1,395,260.84  18,896,227.70  17,153,852.31  1,751,328.25  18,905,180.56 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก            
 หนึ่งปแตไมเกินหาป 5,773,864.45  445,417.16  6,219,281.61  3,614,143.12  332,025.05  3,946,168.17 
ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป -  -  -  -  -  - 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

  รวม 5,773,864.45  445,417.16  6,219,281.61  3,614,143.12  332,025.05  3,946,168.17 

 
 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
 17.1 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2547 และวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2547 บริษัทไดทําสัญญาเชายานพาหนะใน

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

  เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2549 และวันท่ี 6 กันยายน 2550 บริษัทไดโอนขายยานพาหนะตามสัญญาเชา
การเงินท้ัง 2  สัญญาใหแกบุคคลภายนอกโดยวิธีประมูล และไดจายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
สวนท่ีเหลือตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,378,119.60 บาท และ 663,462.72 บาท (ไมรวมดอกเบ้ีย) ตามลําดับ 
 
17.2 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2550 บริษัทไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับ
บริษัทในประเทศ โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา 5,200,000.00 บาท (ไมรวมดอกเบ้ีย) มีระยะเวลาผอน
ชําระ 48 งวดเปนรายเดือนๆ ละ 123,317.76 บาท เร่ิมผอนชําระงวดแรกวันท่ี 25 กันยายน 2550 และงวด
สุดทายวันท่ี 25 กันยายน 2554  

  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือเม่ือส้ินสุดสัญญาเชาเปน
จํานวนเงิน 2,000,000.00 บาท ตอสัญญาและบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอจํากัดตางๆ ท่ีกําหนด
ไวในสัญญานี้ 

 
 17.3 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2550 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงิน

กับบริษัทในประเทศเจ็ดสัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 1,888,000.00 บาท (ไมรวม
ดอกเบ้ีย) ท้ัง 7 สัญญามีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 44,773.83 บาทตอสัญญา เร่ิมผอน
ชําระงวดแรกวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2550 และงวดสุดทายวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2554  

  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือเม่ือส้ินสุดสัญญาเชาเปน
จํานวนเงิน 441,121.50 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอสัญญา และบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ขอบังคับตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ 

 
 17.4 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2550 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับ

บริษัทในประเทศสามสัญญา โดยมีมูลคายานพาหนะตามสัญญา สัญญาละ 1,728,000.00 บาท (ไมรวม
ดอกเบ้ีย) ท้ัง 3 สัญญามีระยะเวลาผอนชําระ 48 งวด เปนรายเดือนๆ ละ 40,979.44 บาทตอสัญญา เร่ิมผอน
ชําระงวดแรกวันท่ี 25 ธันวาคม 2550 และงวดสุดทายวันท่ี 25 ธันวาคม 2554  



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือเม่ือส้ินสุดสัญญาเชาเปน
จํานวนเงิน 403,738.32 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอสัญญา และบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและ
ขอบังคับตางๆ ท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
 17.5 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2551 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงิน

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

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

 
 17.6 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2551 บริษัทไดทําสัญญาเชายานพาหนะในลักษณะของสัญญาเชาการเงินกับ

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

  ภายใตเง่ือนไขของสัญญาดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือเม่ือส้ินสุดสัญญาเชาเปน
จํานวนเงิน 342,000.00 บาทตอสัญญา และบริษัทจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอจํากัดตางๆ ท่ีกําหนดไว
ในสัญญานี้ 

 
18. หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือ 

  หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือเพื่อซ้ือรถยนตกระบะ ประกอบดวย 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2551 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 

 ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2551 

 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 

สัญญาเชาซ้ือ-ยานพาหนะ 3,348,107.87  690,583.87  3,348,107.87  690,583.87 
หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (370,539.46)  (73,021.72)  (370,539.46) (73,021.72)
 2,977,568.41  617,562.15  2,977,568.41  617,562.15 
หัก  สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (802,400.96)  (208,283.22)  (802,400.96) (208,283.22)
 2,175,167.45  409,278.93  2,175,167.45  409,278.93 

  
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ยรอตัด  ยอดชําระ 
ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก            



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

 หนึ่งปแตไมเกินหาป 2,175,167.45  210,612.42  2,385,779.87  409,278.93  48,360.94  457,639.87 
ถึงกําหนดการจายชําระเกินหาป -  -  -  -  -  - 
  รวม 2,175,167.45  210,612.42  2,385,779.87  409,278.93  48,360.94  457,639.87 

  กรรมสิทธิในทรัพยสินตามสัญญาเชาซ้ือนี้จะโอนเปนของบริษัทเม่ือไดรับชําระเงินครบถวนแลว  
บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

 

19. ทุนเรือนหุน 
  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2550 มีมติอนุมัติใหบริษัทลดมูลคา

หุนจากเดิมหุนละ 1.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.50 บาท ทําใหจํานวนหุนท่ีมีอยูเพิ่มข้ึนเปน 140,000,000 หุน 
จากเดิม 70,000,000 หุน และมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 70 ลานบาท เปน 105 ลานบาท ซ่ึงได
จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2550 ทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มข้ึนจํานวน 35 
ลานบาทนี้ ไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนและหุนเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิตอผูถือหุนเดิม
โดยกําหนดเง่ือนไขดังนี้  (1) อัตราสวนการเสนอขาย : 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ (2) ราคาใช
สิทธิ : หุนละ 8.50 บาท  และอาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิตามหนังสือช้ีชวนสวนท่ี 3 
(3) อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน (4) วันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ : วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2550 และ (5) วันท่ีใชสิทธิคร้ังแรก : วันท่ี 28 ธันวาคม 2550 หากผูถือหุนใช
สิทธิในการซ้ือหุนสามัญดังกลาว จะเกิดหุนสามัญจากการใชสิทธิดังกลาวรวมท้ังส้ินประมาณ 70 ลานหุน 

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

 
 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 
 หุน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30  

มิถุนายน 2551  
(งวดหกเดือน) 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 

(งวดป) 

 ณ วันที่ 30  
มิถุนายน 2551  
(งวดหกเดือน) 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 

(งวดป) 
หุนสามัญจดทะเบียน        
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 210,000,000  140,000,000  210,000,000  140,000,000 
เพิ่มข้ึนเพื่อรับรองการใชสิทธิตามใบสําคัญ        
 แสดงสิทธิ -  70,000,000  -  70,000,000 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 210,000,000  210,000,000  210,000,000  210,000,000 

หุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว        
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 140,000,000  140,000,000  140,000,000  140,000,000 
เพิ่มข้ึนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 6,015,207  -  6,015,207  - 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 146,015,207  140,000,000  146,015,207  140,000,000 

 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

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

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
20. สํารองตามกฎหมาย 
  ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงกําหนดใหบริษัทจัดสรรสํารองตามกฎหมาย

ดวยจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิทุกคราวท่ีมีการประกาศจายเงินปนผลจนกวาสํารองนี้จะมี
ยอดเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารองดังกลาวจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  

 
21. การจัดสรรกําไรสะสม 
  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

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

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 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. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทในระหวางงวดมีการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
 หนวย 

 
 

ประเภท 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

คงเหลือ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2550 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

ที่มีการใชสิทธิใน
ระหวางงวด 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 
ที่หมดอายุใน 
ระหวางงวด 

 จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 

คงเหลือ ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2551 

UMS-W1  70,000,000  (6,015,207)  -  63,984,793 
  70,000,000  (6,015,207)  -  63,984,793 

 
  ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2550 มีการใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังแรก (ดูหมายเหตุ

ขอ 19) จํานวน 5,028,100 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 2,514,050.00 บาท เพื่อซ้ือหุนสามัญใน
ราคาหุนละ 8.50 บาท ณ วันท่ีใชสิทธิหุนสามัญราคาปดหุนละ 27.75 บาท ซ่ึงบริษัทไดจดทะเบียนการเพ่ิม
ทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุนสามัญคร้ังนี้ในวันท่ี 11 มกราคม 2551 บริษัทมี



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

สวนเกินมูลคาหุนท่ีเกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาท่ีตราไวจํานวนรวม 40,224,800.00 บาท บริษัทไดรับ
ชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 42,738,850.00 บาท ในวันท่ีใชสิทธิคร้ังแรก 
บริษัทไดบันทึกเงินคาหุนรับลวงหนาจํานวน 42,738,850.00 บาท ภายใตช่ือบัญชีเงินรับคาหุนลวงหนาใน
หมวดหนี้สินหมุนเวียน 

 
บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

 
  ในวันท่ี 28 มีนาคม 2551 มีการใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 2 (ดูหมาย

เหตุขอ 19) จํานวน 987,107 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 493,553.50 บาท ซ่ึงบริษัทไดจด
ทะเบียนการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุนสามัญคร้ังนี้ในวันท่ี 10 เมษายน 
2551 บริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญท่ีเกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาท่ีตราไวคิดเปนจํานวนรวม 
7,896,856.00 บาท บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 8,335,139.32 
บาท ในวันท่ีใชสิทธิคร้ังท่ีสองบริษัทไดบันทึกเงินคาหุนรับลวงหนาจํานวน 8,335,139.32 บาท ภายใตช่ือ
บัญชีเงินรับคาหุนลวงหนาในหมวดหนี้สินหมุนเวียน 

  ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 มีการใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 3 (ดูหมายเหตุ
ขอ 19) จํานวน 4,606,069 หุน ราคาหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 2,303,034.50 บาท  ซ่ึงบริษัทไดจดทะเบียน
การเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ์ิท่ีจะซ้ือหุนสามัญคร้ังนี้ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2551 
บริษัทมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญท่ีเกิดจากราคาใชสิทธิสูงกวามูลคาท่ีตราไวคิดเปนจํานวนรวม 
36,848,552.00 บาท บริษัทไดรับชําระเงินคาหุนจากการใชสิทธิดังกลาวเต็มจํานวนเงินแลว 38,893,650.80 
บาท ในวันท่ีใชสิทธิคร้ังท่ีสาม บริษัทไดบันทึกเงินคาหุนรับลวงหนาจํานวน 38,893,650.80 บาท ภายใตช่ือ
บัญชีเงินรับคาหุนลวงหนาในหมวดหนี้สินหมุนเวียน 

 
23. กําไรตอหุน  

  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักท่ีออกและเรียกชําระแลวในระหวางงวด 

  กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัว
เฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯ อาจตอง
ออกเพ่ือแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญเทียบเทาปรับลดสําหรับแตละงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
 2551  2550 

(ปรับปรุงใหม) 
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ (บาท)                
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 103,737,546.76  60,776,709.23  240,060,142.13  115,174,474.37  107,633,948.11  59,476,296.34  245,543,852.24  117,202,574.06 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (หุน) 145,521,654  140,000,000  145,521,654  140,000,000  145,521,654  140,000,000  145,521,654  140,000,000 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่บริษัท                
 ตองออกใหตามสิทธิ (หุน)                
 - UMS-W1 64,478,347  -  64,478,347  -  64,478,347  -  64,478,347  - 
จํานวนหุนสามัญที่สมมติวาออกใน                



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

 มูลคายุติธรรม* (หุน)                
 - UMS-W1 (18,833,881)  -  (19,063,163)  -  (18,833,881)  -  (19,063,163)  - 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก                
 รวมหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (หุน) 191,166,120  140,000,000  190,936,838  140,000,000  191,166,120  140,000,000  190,936,838  140,000,000 

                
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)                
 กําไรสุทธิ 0.71  0.43  1.65  0.82  0.74  0.42  1.69  0.84 

กําไรตอหุนปรับลด (บาทตอหุน)                
 กําไรสุทธิ 0.54  -  1.26  -  0.56  -  1.29  - 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
   เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบงบการเงิน บริษัทไดคํานวณกําไรตอหุน และกําไรตอหุนปรับลด

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ข้ึนใหม โดยใชจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักท่ีถือเสมือนวาไดทําการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวและจํานวนหุนสามัญท่ีออกและเรียก
ชําระแลว โดยใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวและจํานวนหุนสามัญท่ีออกและเรียก
ชําระแลว 

 * มูลคายุติธรรมของหุนสามัญท่ีนํามาคํานวณอัตราปรับลดจํานวนหุนสามัญจากการใชสิทธิในใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดมาจากการถัวเฉล่ียราคาปดของหุนสามัญทุกวันสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 มิถุนายน 2551 ราคายุติธรรมถัวเฉล่ียของหุนสามัญเทากับหุนละ 29.10 บาท และ 28.75 บาท ตามลําดับ 

 
24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
  เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ท่ีทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหน่ึงและหน้ีสิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนอีกกิจการหนึ่งเพิ่มข้ึนในเวลาเดียวกัน 
  ความเส่ียงเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน (Financial Instruments) ท่ีมีสาระสําคัญ และนโยบายการ

บริหารความเส่ียงของบริษัทมีดังตอไปนี้ 
 
  ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ (Credit risk) 

  บริษัทมีความเส่ียงดานสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา โดยบริษัทมีนโยบายในการใหสินเช่ือท่ี
ระมัดระวังและมีฐานะของลูกคาท่ีหลากหลาย โดยจํานวนท่ีอาจตองสูญเสียสูงสุดจากการใหสินเช่ือของ
บริษัทจะเทากับมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ในงบดุล 

 
  ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate risk) 

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียนี้เกิดข้ึนจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะ
สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
เนื่องจากมีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน, เงินกูยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสราง
หนี้ ซ่ึงบริษัทจะตองจายชําระดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียลอยตัว  

 
 ความเส่ียงดานสภาพคลอง  (Liquidity risk) 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

  ความเสี่ยงดานสภาพคลองหรือความเส่ียงในการระดมทุน คือความเส่ียงท่ีบริษัทจะเผชิญกับความ
ยุงยากในการระดมทุน ใหเพียงพอและทันเวลาตอการปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทาง
การเงิน  ความเส่ียงดานสภาพคลองอาจเกิดจากการท่ีบริษัทไมสามารถขายสินทรัพยทางการเงินไดทันเวลา
ดวยราคาท่ีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

  สินทรัพยทางการเงินของบริษัทประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคาและสินคา
คงเหลือซ่ึงมีสภาพคลองและเปล่ียนเปนเงินไดเร็วในมูลคายุติธรรม 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

  ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน (Foreign currency risk) 
   บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมีเจาหนี้ทรัสตรีซีทใน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในระหวางงวดบริษัทไดเขาทําสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อลดความ
เส่ียงทางดานอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจายชําระคืนเจาหนี้ทรัสตรีซีปต 
 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 สรุปไดดังนี้ 

  สกุลเงิน  จํานวนเงิน 
(USD) 

 อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา 
(บาท / เหรียญสหรัฐ) 

 วันครบกําหนดตามสัญญา 
นับจากวันที่ ในงบดุล 

เจาหนี้ทรัสตรีซีท  เงินเหรียญสหรัฐ  510,700.00  32.14000  21 กรกฎาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  700,000.00  32.24000  21 กรกฎาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  700,000.00  32.09500  11 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  884,154.42  31.95000  11 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  695,352.50  32.52500  18 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  32.46000  20 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  800,000.00  32.40500  20 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  32.45000  20 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  32.54000  20 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  395,845.51  32.29500  20 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  1,172,803.50  32.55500  25 สิงหาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  31.63500  18 กันยายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  1,000,000.00  31.50000  22 กันยายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  31.25000  22 กันยายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  442,251.72  31.54000  25 กันยายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  200,000.00  31.60000  29 กันยายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  200,000.00  31.56000  1 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  200,000.00  31.61000  1 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  407,254.32  31.61000  2 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  400,000.00  31.65392  2 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  400,000.00  31.59575  16 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  593,450.00  31.54110  21 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  31.49110  21 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  31.45005  24 ตุลาคม 2551 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  31.50005  24 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  500,000.00  31.48005  24 ตุลาคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  402,500.00  31.76968  7 พฤศจิกายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  300,000.00  31.79575  7 พฤศจิกายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  200,000.00  31.98958  10 พฤศจิกายน 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  462,004.68  32.02958  10 พฤศจิกายน 2551 
    15,566,316.85     

 
บริษัท  ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ) 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีรายการคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

สรุปไดดังนี้ 
  สกุลเงิน  จํานวนเงิน 

(USD) 
 อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา 

(บาท / เหรียญสหรัฐ) 
 วันครบกําหนดตามสัญญา 

นับจากวันที่ ในงบดุล 
เจาหนี้ทรัสตรีซีท  เงินเหรียญสหรัฐ  458,401.33  33.680  3 มกราคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  1,271,971.40  33.485  3 มกราคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  130,289.35  33.540  4 มกราคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  60,465.97  33.720  10 มกราคม 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  283,349.34  33.640  1 กุมภาพันธ 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  140,000.00  33.630  4 กุมภาพันธ 2551 
  เงินเหรียญสหรัฐ  1,496,452.60  33.630  4 กุมภาพันธ 2551 
    3,840,929.99     

 
  มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
  มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกันใน

ขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ
ในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน มูลคายุติธรรมไดมาจากราคาตลาดท่ีกําหนดหรือกระแสเงินสดคิด
ลด 

  สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของบริษัท สวนใหญมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
ยกเวนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินและเชาซ้ือซ่ึงไมสามารถคํานวณหามูลคายุติธรรมได จึงไมมีการเปดเผย
ขอมูลดังกลาว 

 
25. รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

  บริษัทมีรายการท่ีมีสาระสําคัญกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึงรายการระหวางกันเปนไปตามขอตกลง
ปกติทางการคา ดังตอไปนี้ 

     บาท 
     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ลักษณะของ 
  

นโยบายราคา / 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี  

30 มิถุนายน  
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี  

30 มิถุนายน  
 ความสัมพันธ  อัตราดอกเบ้ีย  2551  2550  2551  2550 

รายการระหวางงวด            
รายไดดอกเบ้ียรับ           
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ MLR         
 กรรมการรวมกัน   -  -  422,643.45  74,514.47 
    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ MLR         



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

 กรรมการรวมกัน   -  -  19,723.35  - 
รายไดคาเชาทรัพยสิน           
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  8,827.50  68,203.41 
    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  450,000.00  - 
คาขนสงสินคา           
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  12,785,084.49  9,901,982.41 
    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  7,617,464.47  - 
คาประกันภัยสินคา           
    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด กรรมการรวมกัน ราคาตลาด  258,739.00  223,180.00  258,739.00  223,180.00 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

     บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ลักษณะของ 

  
นโยบายราคา / 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน  

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน  

 ความสัมพันธ  อัตราดอกเบ้ีย  2551  2550  2551  2550 

รายการระหวางงวด            
รายไดดอกเบ้ียรับ           
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ MLR         
 กรรมการรวมกัน   -  -  616,495.90  102,532.58 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ MLR         
 กรรมการรวมกัน   -  -  58,230.87  - 

รายไดคาเชาทรัพยสิน           
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  17,655.00  92,184.22 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  802,500.00  - 

คาขนสงสินคา           
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  34,418,267.51  17,640,909.68 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด ผูถือหุนและ ราคาตกลงรวมกัน         
 กรรมการรวมกัน เทียบเทาราคาตลาด  -  -  11,687,317.31  - 

คาประกันภัยสินคา           
    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด กรรมการรวมกัน ราคาตลาด  730,550.00  440,553.00  730,550.00  440,553.00 

            
     บาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2551 

 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 

 ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2551 

 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 

ยอดคงเหลือส้ินป            
เงินใหกูยืม          
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด   -  -  75,500,000.00  - 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด   -  -  -  - 

ดอกเบ้ียคางรับ          
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด   -  -  321,209.02  - 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด   -  -  -  - 

เงินทดรองจาย          



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด   -  -  6,986.50  123,063.61 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด   -  -  5,193,904.91  - 

ลูกหนี้อ่ืน          
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด       2,942.50  - 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด       802,500.00  - 

เจาหน้ีการคา          
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด    -  -  3,588,838.09  8,664,912.99 

    บริษัท ยูเอ็มเอส ขนสง จํากัด    -  -  7,118,428.65  - 

คาใชจายคางจาย          
    บริษัท ยูเอ็มเอส ไลทเตอร จํากัด    -  -  1,656,300.40  774,419.65 

    บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส  จํากัด    137,816.00  128,296.21  137,816.00  128,296.21 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
26. สัญญา 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีสัญญาท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 
 (ก) บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาท่ีดินกับบุคคลอ่ืนมีระยะเวลา 10 ปท่ีตองจายคาเชาต้ังแตป 

2545 - 2554 บริษัทมีภาระผูกพันกับคาเชาท่ียังไมถึงกําหนดชําระจํานวนเงินประมาณ 1.54 ลาน
บาท เปนคาเชาสําหรับงวดท่ี 7-10 ซ่ึงมีกําหนดจายในป 2551 และ 2553 งวดละ 384,000.00 บาท 

 
(ข) บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินและคลังสินคากับบุคคลอ่ืนระยะเวลาเชา 3 ป เร่ิมตนป 2549 ส้ินสุด

ป 2552 บริษัทไดจายเงินคาเชาลวงหนาท้ังจํานวนเปนเงินรวม 2.84 ลานบาท ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2550 บริษัทมีคาเชาจายลวงหนาท่ียังไมถึงกําหนดตัดจายเปนเงินรวม 0.84 ลานบาท 

 
(ค) บริษัทไดทําสัญญาเชาท่ีดินกับบุคคลอ่ืนระยะเวลาเชา 3 ป ท่ีตองจายคาเชาต้ังแตป 2550 - 2553 

บริษัทมีภาระผูกพันกับคาเชาท่ียังไมถึงกําหนดชําระจํานวนเงินประมาณ 1.65 ลานบาท เปนคา
เชาสําหรับงวดท่ี 14 - 36 งวดละ 150,000.00 บาท ทั้งนี้บริษัทไดชําระเงินมัดจําคาเชาลวงหนา
ใหแกผูเชาเปนจํานวนเงิน 1.8 ลานบาท 

 
 (ง) บริษัทมีสัญญาซ้ือขายถานหินท่ีสําคัญกับผูผลิตถานหินในตางประเทศโดยมีขอตกลงท่ีจะซ้ือ

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

 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

   (จ) บริษัทไดทําสัญญาจางงานกับบริษัทในประเทศโดยบริษัทมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายเงินตามท่ี
กําหนดไวในสัญญาจางเหมาถมท่ีดินและสัญญาจางงานออกแบบราย ละเอียดบริหารโครงการ
และการควบคุมการกอสรางโครงการกอสรางคลังสินคาและทาเทียบเรือรวมท้ังสัญญางาน
ออกแบบ สราง และติดตั้งเคร่ืองอบถานเคร่ืองผสมถาน รวมเปนจํานวนเงิน 51.90ลานบาท  
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

 
 
 
 
 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

27. การจําแนกขอมูลตามสวนงานและตามภูมิศาสตร 
  บริษัทมีรายไดหลักจากการเปนผูจําหนายถานหินเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงโดยสวนใหญแลว 

บริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานภูมิศาสตรเดียวกันคือประเทศไทย  แตอยางไรก็ตามบริษัทยอยของบริษัท
ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท ไดแก บริการขนสงทางบกและทางน้ําจึงมีขอมูลแยกตาม
สวนงานไดดังนี้ 

 บาท 

 งบการเงินรวม 

 รายไดจากการขาย  รายไดจากการใหบริการ  รวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

รายได 698,509,804.33  509,735,243.70  1,204,166.26  16,749,401.90  699,713,970.59  526,484,645.60 

ตนทุน (483,078,895.16)  (371,775,631.34)  (1,083,749.64)  (15,597,472.25)  (484,162,644.80)  (387,373,103.59) 

กําไรข้ันตน 215,430,909.17  137,959,612.36  120,416.62  1,151,929.65  215,551,325.79  139,111,542.01 

สินทรัพยถาวร-สุทธิ         779,372,447.62  196,754,990.30 

 
 บาท 

 งบการเงินรวม 

 รายไดจากการขาย  รายไดจากการใหบริการ  รวม 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

รายได 1,545,057,156.85  1,023,486,829.02  2,731,730.64  18,197,858.02     1,547,788,887.49  1,041,684,687.04 

ตนทุน (1,077,005,138.13)  (744,654,251.77)  (2,458,557.58)  (20,022,252.84)  (1,079,463,695.71)  (764,676,504.61) 

กําไรข้ันตน 468,052,018.72  278,832,577.25  273,173.06  (1,824,394.82)  468,325,191.78  277,008,182.43 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

สินทรัพยถาวร-สุทธิ         779,372,447.62  196,754,990.30 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

28. ลูกหนี้อ่ืน 
  เนื่องจากบริษัทยอยแหงหนึ่งไดวาจางบุคคลธรรมดา (ผูรับจาง) ในการบรรทุกสินคาดวยเรือลําเลียง

ตามสัญญาจางฉบับลงวันท่ี 18 กันยายน 2550 ซ่ึงไดมีการจายเงินมัดจําตามสัญญาจางเปนจํานวนเงิน 7.0 
ลานบาท ตอมาผูรับจางไดผิดสัญญาจางโดยไมสามารถหาเรือลําเลียงมาปฏิบัติงานตามสัญญาจางไดและไม
สามารถหาเงินมัดจําตามสัญญาจางมาคืนใหแกบริษัทยอยได ดังนั้นบริษัทยอยจึงไดบังคับชําระหนี้จาก
บริษัทสองแหงในฐานะผูคํ้าประกันการปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาว ดังนี้ 

 
  28.1 ตามหนังสือรับสภาพหนี้ ลงวันท่ี 24 กันยายน 2550 บริษัทแหงหนึ่งรับสภาพลูกหนี้ในวงเงิน 

3.5 ลานบาท โดยผอนชําระใหกับบริษัทยอยโดยวิธีการตัดชําระหน้ีคาบริการท่ีลูกหนี้ไดทํางานใหกับ
บริษัทบริษัทยอย และการผอนชําระเงินงวดรายเดือนงวดละ 84,000.00 บาท เร่ิมชําระงวดแรกในวันท่ี 31 
ตุลาคม 2550 และงวดตอๆไปของทุกๆส้ินเดือน ซ่ึงลูกหนี้จะตองชําระหนี้ใหกับบริษัทยอยจนครบเต็มตาม
จํานวนภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

 
  28.2 ตามหนังสือเสนอราคาคาบริการและส่ังซ้ือสินคาเพื่อการชําระบัญชี ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2550 

บริษัทแหงหนึ่งรับสภาพลูกหนี้ในวงเงิน 3.5 ลานบาท โดยบริษัทดังกลาวนี้ไดยื่นขอเสนอการชําระหนี้ตอ
บริษัทยอยโดยวิธีการตัดชําระหนี้คาบริการที่ลูกหนี้ไดทํางานใหกับบริษัทยอยตามเง่ือนไขท่ีไดระบุไวใน
หนังสือเสนอราคาดังกลาว อยางไรก็ตามหนังสือเสนอราคานี้อยูระหวางการพิจารณาโดยบริษัท 

  บริษัทยอยไดมีการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวท้ังจํานวน 7.0 ลานบาท และจะบันทึกรายการรับ
ชําระหนี้เปนรายไดอ่ืนเม่ือบริษัทยอยไดรับชําระเงินจากบริษัทผูคํ้าประกันท้ังสองแหงดังกลาวตามเง่ือนไข
ท่ีกําหนดไว  อยางไรก็ตามในระหวางป 2550 บริษัทยอยไดรับชําระหนี้แลวเปนจํานวนเงิน 0.67 ลานบาท 
ดังนั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 คงเหลือคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจํานวนเงิน 6.33 ลานบาท 

  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทยอยไดรับชําระหนี้เพิ่มเติมอีก จํานวนเงิน 
1.19 ลานบาท ดังนั้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 คงเหลือคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 5.14 ลานบาท 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

 
29. ภาระผูกพัน 
  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการตางๆ ท่ีจะตองจายชําระใน

อนาคตมีจํานวนดังนี้ 
จายชําระภายใน  ลานบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
1 ป  56.48  34.70 

2 ถึง 3 ป  13.12  11.98 
 
  ภาระผูกพันขางตนนี้ไดรวมสัญญาเชาตามท่ีระบุในหมายเหตุขอ 26 (ก)  (ข) และ (ค) แลว 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 
30. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

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

  บริษัทไดปรับปรุงยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการงวดกอน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 โดยการบันทึกลูกหนี้สุทธิตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนารวมแสดงใน
บัญชีสินทรัพยหมุนเวียนอื่นในงบดุล จํานวนเงิน 0.24 ลานบาท และคํานวณผลกระทบสะสมเพื่อปรับ
กําไรสะสมตนงวดในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 ใหเพิ่มขึ้น 
0.32 ลานบาท และไดปรับปรุงยอนหลังกําไรสุทธิและกําไรตอหุน ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ใหลดลง 0.82 ลานบาท 
และ 4.08 ลานบาท 0.005 บาทตอหุนและ 0.03 บาทตอหุน ตามลําดับ 



“ยังไมไดตรวจสอบ” 
“สอบทานแลว” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

31. การนําเสนองบการเงินใหมและการจัดประเภทรายการบัญชีใหม 
 31.1 ต้ังแตไตรมาสท่ี 1 ป 2551 บริษัทไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35 (ปรับปรุงใหมป 2550) 

เร่ืองการนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 (ปรับปรุงใหมป 2550) เร่ืองงบกระแส
เงินสด มาปรับใชแลวสําหรับงบการเงินระหวางกาลน้ี ดังนั้นจึงมีการปรับรูปแบบการนําเสนองบ
การเงินใหมใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว   

 
  31.2 การจัดประเภทรายการบัญชีใหมในงบการเงินของป 2550 ไดจัดประเภทตางไปจากเดิม

เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการและการจัดประเภทรายการบัญชีของป 2551 ซ่ึงไมมี
ผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) สุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไปแลว 

 
32. วันท่ีอนุมัติงบการเงินเพื่อเผยแพร 

 งบการเงินท่ีไดรับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทใหเผยแพรแลวเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2551 
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