
 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 



 

รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอ  ผูถอืหุนและคณะกรรมการของบริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุน 
เฉพาะบริษัท สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 และสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2554 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอ
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินระหวางกาลเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินระหวางกาล
ดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ 
ผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 ของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของ
เฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบยังไมไดสอบทานหรือตรวจสอบ 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานสอบ
ทาน เพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินระหวางกาลแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบ
ทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความ
เชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่ 
สอบทานได 
 

ขาพเจาไมพบส่ิงที่ เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลดังกลาวไมถูกตองตามที่ควร 
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 



 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ของ 
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)  
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  
งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบ
และเสนอรายงานไวแลวดังกลาวและขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น 
 
 
 
 
 
 
ชาญชัย  ชัยประสิทธ์ิ 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554



 

 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 34,453,520 108,164,824 29,718,035 79,718,433

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 451,576,916 563,862,416 446,556,268 558,788,311

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 14 ค) - - 1,635,456 1,007,488

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน 14 ง) - - 38,693,860 32,983,860

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 1,872,360,802 1,731,736,858 1,887,674,720 1,741,854,444

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 79,870,049 86,935,880 73,951,816 81,678,486

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,438,261,287 2,490,699,978 2,478,230,155 2,496,031,022

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 5 - - 111,000,000 111,000,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 6 967,935,267 967,800,660 794,956,673 779,943,408

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 4,164,929 2,292,290 3,551,819 1,859,184

สินทรัพยอ่ืน 1,394,545 2,539,055 1,351,045 2,497,055

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 973,494,741 972,632,005 910,859,537 895,299,647

รวมสินทรัพย 3,411,756,028 3,463,331,983 3,389,089,692 3,391,330,669

กรรมการ     _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 7 1,067,675,614 1,606,000,611 1,067,675,614 1,605,982,823

เจาหนี้การคา 90,382,734 134,748,039 84,292,021 113,573,320

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 14 จ) 2,799,010 2,533,057 8,633,643 19,645,138

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 14 ฉ) - - 20,800,000 -

เงินรับลวงหนาจากการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ - 697,255 - 697,255

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งป 8 343,194,000 293,276,000 324,714,000 274,796,000

ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 11,319,846 14,824,785 2,380,573 3,076,020

ภาษีเงินไดคางจาย 44,445,334 2,305,794 43,056,905 2,301,115

คาใชจายคางจาย 25,834,951 24,575,952 22,605,859 23,689,643

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 39,798,365 74,868,157 38,824,259 72,016,820

รวมหนี้สนิหมุนเวียน 1,625,449,854 2,153,829,650 1,612,982,874 2,115,778,134

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 8 728,388,309 324,944,309 671,782,000 259,098,000

3,970,892 9,302,555 537,583 1,416,602

8,462,675 7,704,104 7,533,856 6,760,925

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 740,821,876 341,950,968 679,853,439 267,275,527

รวมหนี้สิน 2,366,271,730 2,495,780,618 2,292,836,313 2,383,053,661

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลนี้

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบดุล

ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว

31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 10

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ จํานวน 153,454,064 หุน 

   มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

(หุนสามัญ จํานวน 210,454,783 หุน 

   มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท) 76,727,032 105,227,392 76,727,032 105,227,392

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ จํานวน 153,454,064 หุน 

   มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 0.50 บาท

(หุนสามัญ จํานวน 152,078,328 หุน

   มูลคาที่ไดรับชําระแลวหุนละ 0.50 บาท) 76,727,032 76,039,164 76,727,032 76,039,164

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

กําไรสะสม

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

ยังไมไดจัดสรร 716,270,113 649,953,964 767,635,596 691,276,009

รวมสวนของผูถือหุน 1,045,484,298 967,551,365 1,096,253,379 1,008,277,008

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,411,756,028 3,463,331,983 3,389,089,692 3,391,330,669

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลนี้

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได

รายไดจากการขาย 668,553,180 564,352,613 668,553,180 564,352,613
รายไดจากการใหบริการ 7,647,426 6,699,190 - -

รวมรายได 676,200,606 571,051,803 668,553,180 564,352,613

ตนทุน

ตนทุนขาย 533,155,937 491,072,169 533,158,955 492,053,897
ตนทุนการใหบริการ 5,405,827 3,753,017 - -

รวมตนทุน 538,561,764 494,825,186 533,158,955 492,053,897

กําไรขั้นตน 137,638,842 76,226,617 135,394,225 72,298,716
รายไดอ่ืน 6,133,644 1,853,600 6,674,190 2,539,526

กําไรกอนคาใชจาย 143,772,486 78,080,217 142,068,415 74,838,242
คาใชจายในการขาย 36,732,743 34,964,281 37,876,946 35,343,274
คาใชจายในการบริหาร 40,437,890 32,903,132 36,444,985 29,111,038
คาตอบแทนผูบริหาร 3,413,754 3,289,053 3,413,754 3,289,053

รวมคาใชจาย 80,584,387 71,156,466 77,735,685 67,743,365

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 63,188,099 6,923,751 64,332,730 7,094,877
ตนทุนทางการเงิน (20,085,307) (16,515,124) (18,798,437) (14,809,933)

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 43,102,792 (9,591,373) 45,534,293 (7,715,056)
ภาษีเงินได 9 (44,863,739) - (39,505,372) -

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด (1,760,947) (9,591,373) 6,028,921 (7,715,056)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 11 (0.01) (0.06) 0.04 (0.05)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 11 (0.01) (0.05) 0.04 (0.04)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน) 
งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

ยังไมไดสอบทาน ยังไมไดสอบทาน
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได

รายไดจากการขาย 1,457,944,646 1,202,860,906 1,457,944,646 1,202,860,906
รายไดจากการใหบริการ 16,325,614 13,025,529 - -

รวมรายได 1,474,270,260 1,215,886,435 1,457,944,646 1,202,860,906

ตนทุน

ตนทุนขาย 1,135,605,650 1,035,180,541 1,135,608,668 1,038,050,032
ตนทุนการใหบริการ 10,598,478 6,062,604 - -

รวมตนทุน 1,146,204,128 1,041,243,145 1,135,608,668 1,038,050,032

กําไรขั้นตน 328,066,132 174,643,290 322,335,978 164,810,874
รายไดอ่ืน 13,624,341 3,119,907 14,416,360 3,219,431

กําไรกอนคาใชจาย 341,690,473 177,763,197 336,752,338 168,030,305
คาใชจายในการขาย 84,015,864 67,210,088 85,079,543 69,272,412
คาใชจายในการบริหาร 77,114,877 74,274,705 69,170,182 66,289,797
คาตอบแทนผูบริหาร 6,846,807 11,792,128 6,846,807 11,782,128
คาเผ่ือมูลคาสินคาคงเหลือเคล่ือนไหวชา - 130,219,485 - 130,219,485

รวมคาใชจาย 167,977,548 283,496,406 161,096,532 277,563,822

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 173,712,925 (105,733,209) 175,655,806 (109,533,517)
ตนทุนทางการเงิน (40,624,375) (31,822,484) (37,945,485) (28,298,143)

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 133,088,550 (137,555,693) 137,710,321 (137,831,660)
ภาษีเงินได 9 (66,772,401) 7,473,722 (61,350,734) 7,500,184

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด 66,316,149 (130,081,971) 76,359,587 (130,331,476)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน 11 0.43 (0.86) 0.50 (0.86)

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 11 0.42 (0.70) 0.48 (0.71)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

ทุนที่ออก สวนเกิน
และชําระแลว มูลคาหุน ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาตนงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 76,039,164 230,461,835 11,096,402 649,953,964 967,551,365
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 687,868 - - - 687,868
สวนเกินมูลคาหุน - 10,928,916 - - 10,928,916
กําไรสําหรับงวด - - - 66,316,149 66,316,149

ยอดคงเหลือปลายงวดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 11,096,402 716,270,113 1,045,484,298

ยอดยกมาตนงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 75,974,689 229,437,439 10,500,000 699,829,420 1,015,741,548
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ยังไมไดสอบทาน) 12,083 - - - 12,083
สวนเกินมูลคาหุน (ยังไมไดสอบทาน) - 191,980 - - 191,980
ขาดทุนสําหรับงวด (ยังไมไดสอบทาน) - - - (130,081,971) (130,081,971)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลนี้

กําไรสะสม
งบการเงินรวม
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

ทุนที่ออก สวนเกิน
และชําระแลว มูลคาหุน ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาตนงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 76,039,164 230,461,835 10,500,000 691,276,009 1,008,277,008
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 687,868 - - - 687,868
สวนเกินมูลคาหุน - 10,928,916 - - 10,928,916
กําไรสําหรับงวด - - - 76,359,587 76,359,587

ยอดคงเหลือปลายงวดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 10,500,000 767,635,596 1,096,253,379

ยอดยกมาตนงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 75,974,689 229,437,439 10,500,000 726,388,170 1,042,300,298
เพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ยังไมไดสอบทาน) 12,083 - - - 12,083
สวนเกินมูลคาหุน (ยังไมไดสอบทาน) - 191,980 - - 191,980
ขาดทุนสําหรับงวด (ยังไมไดสอบทาน) - - - (130,331,476) (130,331,476)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลนี้

กําไรสะสม
 งบการเงินเฉพาะบริษัท

9



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

ยังไมไดสอบทาน ยังไมไดสอบทาน
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 12 57,150,079 (227,060,245) 53,332,416 (242,676,854)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินจายใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - (5,710,000) -
เงินจายซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (49,484,110) (38,230,244) (49,274,900) (34,223,573)

4,600,000 - - -
เงินจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (2,767,935) (2,216,722) (2,458,500) (2,216,722)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (47,652,045) (40,446,966) (57,443,400) (36,440,295)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (538,636,477) 181,223,128 (538,636,477) 181,223,128
เงินรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 20,800,000 -
เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาว 8 500,000,000 100,000,000 500,000,000 100,000,000
เงินจายคืนเงินกูยืมระยะยาว 8 (46,638,000) (29,970,000) (37,398,000) (20,730,000)
เงินจายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (8,836,602) (6,787,600) (1,574,466) (1,479,247)
เงินรับจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 10,919,529 208,307 10,919,529 208,307
เงินปนผลจาย - (10,716) - (10,715)

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (83,191,550) 244,663,119 (45,889,414) 259,211,473

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (73,693,516) (22,844,092) (50,000,398) (19,905,676)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 108,147,036 97,878,451 79,718,433 66,729,079

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 34,453,520 75,034,359 29,718,035 46,823,403

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
ประกอบดวย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 34,453,520 78,737,623 29,718,035 46,823,403
เงินเบิกเกินบัญชี 7 - (3,703,264) - -

34,453,520 75,034,359 29,718,035 46,823,403

รายการที่มิใชเงินสด

รายการที่มิใชเงินสดที่สําคัญระหวางงวดหกดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 มีดังตอไปนี้

ยังไมไดสอบทาน ยังไมไดสอบทาน
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

บาท บาท บาท บาท

หนี้สินคงคางจากการซื้อสินทรัพยถาวร 3,681,469 5,655,057 3,681,469 5,655,057
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินจากการซื้อสินทรัพยถาวร - 8,416,890 - 972,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินรับจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

10



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553  
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1 ขอมูลทั่วไป 
 

บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชน จํากัด ซ่ึงจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย ตามที่อยู 
ที่ไดจดทะเบียนไวดังตอไปนี้  
 

สํานักงานใหญ : 36/83 อาคารพี.เอส ทาวเวอร ชั้น 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
10110  
 

สํานักงานสาขา ประกอบดวย 
1) เลขที่ 20 หมูที่ 2 ตําบลชัยมงคล อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
2) เลขที่ 88/8-9 หมูที่ 5 ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 74120  
3) เลขที่ 108 หมูที่ 2 ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260  
 

หุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทไดจดทะเบียนในตลาด Market for Alternative Investment (“mai”) เพื่อวัตถุประสงค
ในการรายงานขอมูลจึงรวมเรียกบริษัท และบริษัทยอยวาเปน “กลุมบริษัท” 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลที่นําเสนอนี้ไดรับการสอบทานแลวแตยังไมไดตรวจสอบ 
 

2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) วาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย งบการเงินหลัก (คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด) เปนรูปแบบที่สมบูรณและจัดทําใหสอดคลองกับขอกําหนดของ ก.ล.ต. หมายเหตุประกอบ
งบการเงินเปนแบบยอและจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 34 เรื่องงบการเงินระหวางกาล และเพิ่มหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศ ก.ล.ต. 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้ควรอานควบคูไปกับงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลที่เปนภาษาไทย ในกรณี 
ที่มีความหมายขัดแยงกันหรือมีความแตกตางในการตีความระหวางสองภาษาใหใชงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553  
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3 นโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการบัญชีใหม 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการบัญชีใหม ที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลัง 
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 มีดังตอไปนี้ 
 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2554 
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 31 เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
 

มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมตนในหรือหลังวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 10 เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของ 
       อยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 21 เรื่อง ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด 
       คาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 
       กิจการหรือของผูถือหุน 
 
ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเห็นวาการตีความมาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมเกี่ยวของกับมีกลุมบริษัท 
ณ ปจจุบัน 
 

รายจายที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวในระหวางงวดปบัญชีจะแสดงเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑเดียวกับการแสดง
รายจายเปนคาใชจายหรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันส้ินงวดปบัญชี 

 
4 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 
บริษัทดําเนินธุรกิจในการนําเขาและจําหนายถานหินใหกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ สวนบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ
การใหบริการขนสงถานหินและบริการอื่นที่เกี่ยวของใหกับบริษัท ซ่ึงถือเปนการใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นจึงไมมีการแสดง
ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553  
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5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2553 มีดังตอไปนี ้
 

   อัตรารอยละของหุนที่ถือ 

  ประเทศ 31 มีนาคม 30 กันยายน 
บริษัทยอย ลักษณะธุรกิจ ที่จดทะเบียน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

     

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

   เซอรวิสเซส จํากัด     
 
6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

 
รายการเคลื่อนไหวของที่ดนิ อาคารและอุปกรณระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 มีดังตอไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบัญชีตนงวด - สุทธิ  967,800,660 779,943,408 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 43,184,758 42,975,548 
จําหนายระหวางงวด (4,420,054) (36,537) 
คาเสื่อมราคา (38,630,097) (27,925,746) 

ราคาตามบัญชปีลายงวด - สุทธิ  967,935,267 794,956,673 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ที่ใชคํ้าประกนัวงเงินกูตาง ๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

• ที่ดินบางสวนและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินบางสวนของบริษัทที่ตําบลสวนสม  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 
ไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวในหมายเหตุ 8 ซ่ึงมีมูลคาการจํานองรวม  
200 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 200 ลานบาท) 

 

• ที่ดินบางสวนและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินบางสวนของบริษัทที่ตําบลคลองสะแก อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวในหมายเหตุ 8 ซ่ึงมีมูลคาการจํานองรวม  
240 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 240 ลานบาท) 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553  
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• เรือขนลําเลียงของบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 12 ลํา ไดถูกจํานองไวกับธนาคารแหงหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร และเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวในหมายเหตุ 7 และ 8 ตามลําดับ โดยมีมูลคาการจํานองรวม 125 ลานบาท (30 กันยายน 
พ.ศ. 2553 : 125 ลานบาท) 

7 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดวย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเบิกเกินบัญช ี - 17,788 - - 
ทรัสตรีซีท 1,067,675,614 1,102,982,823 1,067,675,614 1,102,982,823 
เงินกูยืมระยะสั้น - 503,000,000 - 503,000,000 

รวม 1,067,675,614 1,606,000,611 1,067,675,614 1,605,982,823 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 วงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 5 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 5 ลานบาท) คํ้าประกันโดย 
เรือขนลําเลียงของบริษัทยอยแหงหนึ่งตามที่กลาวในหมายเหตุ 6 ทั้งนี้วงเงินเบิกเกินบัญชีและทรัสตรีซีทของกลุมบริษัทที่ยังไมได
เบิกถอนมีจํานวน 73 ลานบาท และ 1,658  ลานบาท ตามลําดับ (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 53 ลานบาท และ 1,554 ลานบาท ตามลําดับ) 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัทมีวงเงินกูยืมระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วเงินที่ไมมีหลักประกันจาก 
สถาบันการเงินในประเทศที่ยังไมไดใชจํานวน 525 ลานบาท (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 172 ลานบาท) 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
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8 เงินกูยืมระยะยาว 
 
เงินกูยืมระยะยาวประกอบดวย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สวนของเงินกูยืมระยะยาวทีถ่ึงกําหนด      
     ชาํระภายในหนึ่งป 343,194,000 293,276,000 324,714,000 274,796,000 
สวนของเงินกูยืมระยะยาวทีถ่ึงกําหนด     
    ชําระเกินกวาหนึ่งป 728,388,309 324,944,309 671,782,000 259,098,000 

เงินกูยืมระยะยาว 1,071,582,309 618,220,309 996,496,000 533,894,000 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะยาวระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 มีดังตอไปนี ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ยอดตนงวด 618,220,309 533,894,000 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 500,000,000 500,000,000 
ชําระคืนระหวางงวด (46,638,000) (37,398,000) 

ยอดปลายงวด 1,071,582,309 996,496,000 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 เงินกูยืมระยะยาว ถูกค้ําประกันโดยเรือขนลําเลียง ที่ดินบางสวนและสิ่งปลูกสรางบนที่ดินบางสวน
ของบริษัท ตามที่กลาวในหมายเหตุ 6 และสินคาคงเหลือมูลคา 757 ลานบาทของบริษัทที่ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 กลุมบริษัทและบริษัทไมมีวงเงินกูยืมระยะยาวที่ยังไมไดเบิกถอน 
 

9 ภาษีเงินได 
 
ภาษีเงินไดซ่ึงแสดงในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทระหวางกาล คํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีของกิจการ
ซ่ึงไมไดรับการสงเสริมการลงทุนและในอัตราภาษีที่ใชบังคับอยูในประเทศไทย กิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ไดแก  
การจําหนายถานหิน และการขนสงทางบก 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
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10 ทุนเรือนหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

 
ทุนเรือนหุน 
 
ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 จํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิจากเดิม 152,078,328 หุน เปน 153,454,064 หุน และบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิดังกลาว 
ในระหวางงวดทําใหทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากเดิม 76,039,164 บาท เปน 76,727,032 บาท 
 
ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 จํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิจากเดิม 151,949,377 หุน เปน 151,973,543 หุน และบริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนจากการใชสิทธิดังกลาว 
ในระหวางงวดทําใหทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นจากเดิม 75,974,689 บาท เปน 75,986,772 บาท 
 
ในการประชุมผูถือหุนประจําปของบริษัท เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554 ผูถือหุนมีมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
เดิมหุนสามัญจํานวน 210,454,783 หุนๆ ละ 0.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 105,227,392 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 153,454,064 
หุนๆ ละ 0.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 76,727,032 บาท เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทส้ินสุดการใชสิทธิ
ทั้งหมดแลวในระหวางงวด 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
 
รายการเคลื่อนไหวของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 มี
ดังตอไปนี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 สิทธิ หุน 
   

ยอดตนงวด 57,519,035 57,921,672 
หัก  ใชสิทธิระหวางงวด (1,366,212) (1,375,736) 
หัก  ส้ินสุดการใชสิทธิ (56,152,823) (56,545,936) 
ยอดปลายงวด - - 
 
อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 สิทธิ ตอหุนสามัญ 1.007 หุน 
 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัททั้งหมดสิ้นสุดการใชสิทธิในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
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สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553  
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11 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน 

 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานสวนที่เปนของบริษัทใหญคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่เปนของบริษัทใหญดวยจํานวน
หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายในระหวางงวด  
 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย 
ถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทอาจตองออกเพื่อแปลงใบสําคัญ 
แสดงสิทธิทั้งส้ินใหเปนหุนสามัญเทียบเทาปรับลด 
 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิสําหรับงวดสวนที่เปนของ     
   บริษัทใหญ (บาท) (1,760,947) (9,591,373) 6,028,921 (7,715,056) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 153,454,064 151,973,543 153,454,064 151,973,543 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักทีบ่ริษัท     
   ตองออกใหตามสิทธิ - UMS-W1 (หุน) - 58,026,457 - 58,026,457 
จํานวนหุนสามัญที่สมมติวาออกใน     
   มูลคายุติธรรม* UMS-W1 (หุน) - (27,689,920) - (27,689,920) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
   รวมหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (หุน) 153,454,064 182,310,080 153,454,064 182,310,080 
     

กําไร(ขาดทนุ)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.01) (0.06) 0.04 (0.05) 
     

กําไร(ขาดทนุ)ตอหุนปรับลด (บาท) (0.01) (0.05) 0.04 (0.04) 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553  
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11 กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (ตอ) 

 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ยังไมไดสอบทาน  ยังไมไดสอบทาน 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
     

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิสําหรับงวดสวนที่เปนของ     
   บริษัทใหญ (บาท) 66,316,149 (130,081,971) 76,359,587 (130,331,476) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) 153,454,064 151,969,217 153,454,064 151,969,217 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักทีบ่ริษัท     
   ตองออกใหตามสิทธิ - UMS-W1 (หุน) 11,184,910 58,030,783 11,184,910 58,030,783 
จํานวนหุนสามัญที่สมมติวาออกใน     
   มูลคายุติธรรม* UMS-W1 (หุน) (5,791,353) (25,242,479) (5,791,353) (25,242,479) 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก     
   รวมหุนสามัญเทียบเทาปรับลด (หุน) 158,847,621 184,757,521 158,847,621 184,757,521 
 

   
 

กําไร(ขาดทนุ)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.43 (0.86) 0.50 (0.86) 
 

   
 

กําไร(ขาดทนุ)ตอหุนปรับลด (บาท) 0.42 (0.70) 0.48 (0.71) 

 
* มูลคายุติธรรมของหุนสามัญที่นํามาคํานวณอัตราปรับลดจํานวนหุนสามัญจากการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิไดมาจาก 

การถัวเฉลี่ยราคาปดของหุนสามัญทุกวัน สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
(วันส้ินสุดการใชสิทธิ) ราคายุติธรรมถัวเฉลี่ยของหุนสามัญเทากับหุนละ 16.31 บาท สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 ราคายุติธรรมถัวเฉลี่ยของหุนสามัญเทากับหุนละ 17.70 บาท และ 19.41 บาท ตามลําดับ 

 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553  
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12 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 

 
การกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม ใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  
มีดังตอไปนี้  
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   ยังไมไดสอบทาน  ยังไมไดสอบทาน 
  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท 
      

กําไร(ขาดทุน)สุทธิกอนภาษเีงินได  133,088,550 (137,555,693) 137,710,321 (137,831,660) 
ปรับปรุงดวย:      
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (640,259) (1,559,003) (543,054) (1,559,003) 
คาเผื่อมูลคาสินคาคงเหลือเคลื่อนไหวชา  - 130,219,485 - 130,219,485 
คาเสื่อมราคา 6 38,630,097 37,017,654 27,925,746 26,748,657 
คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  895,296 809,824 765,865 720,324 
การตัดจําหนาย ที่ดิน อาคาร      
   และอุปกรณ  39,615 3,420 36,538 3,420 
กําไรจากการจําหนาย ที่ดนิ 
   อาคาร และอุปกรณ 

 
(219,561) - - - 

ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปลี่ยน      
   ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  2,869,679 912,688 2,870,991 2,103,120 
รายไดดอกเบี้ยรับ  (235,378) (244,352) (646,129) (677,304) 
คาใชจายดอกเบี้ยจาย  40,624,375 31,822,484 37,945,485 28,298,143 
กลับรายการภาษีเงินได  - 1,841,534 - 1,845,554 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและ      
   หนี้สินดาํเนินงาน      

- ลูกหนี้การคา   112,828,554 (8,428,403) 112,775,097 (6,836,660) 
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  - - (646,640) 13,669 
- สินคาคงเหลือ  (140,623,944) (277,591,652) (145,820,276) (279,014,712) 
- สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   7,093,055 (60,747,907) 7,656,688 (61,626,364) 
- สินทรัพยอื่น  1,144,510 66,454 1,146,010 67,954 
- เจาหนี้การคา   (44,269,238) 65,730,690 (29,185,232) 65,152,728 
- เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน  265,953 - (11,011,495) 12,971,182 
- คาใชจายคางจาย   (320,977) (16,814,670) (2,651,889) (47,789,584) 
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (31,336,937) 35,903,266 (29,459,707) 49,279,637 
- ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน  758,571 2,148,623 772,931 1,685,668 

เงินสดจากการดําเนินงาน  120,591,961 (196,465,558) 109,641,250 (216,225,746) 
- ดอกเบี้ยรับ  235,378 244,352 663,490 659,063 
- ดอกเบี้ยจาย  (39,044,399) (30,839,039) (36,377,380) (27,110,171) 
- ภาษีเงินไดจาย  (24,632,861) - (20,594,944) - 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน  57,150,079 (227,060,245) 53,332,416 (242,676,854) 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553  
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13 ภาระผูกพนัและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ 
 

ก) ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดําเนินงาน 
 
ยอดรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําทีต่องจายในอนาคตตามสัญญาเชาดําเนนิงานทีไ่มสามารถยกเลิกได มีดังนี ้

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ป 10,802,986 10,242,090 10,802,986 10,242,090 
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 8,910,000 10,630,822 8,910,000 10,630,822 

 19,712,986 20,872,912 19,712,986 20,872,912 
 

ข) ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายถานหิน 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อถานหินกับผูผลิตถานหินในตางประเทศในปริมาณคงเหลือ 
1,250,000 เมตริกตัน บวกหรือหักรอยละ 10 (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 290,000 เมตริกตัน บวกหรือหักรอยละ 10) ราคาของ
ถานหินสามารถเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับคุณภาพของถานหินตามสูตรการคํานวณที่ระบุในสัญญา นอกจากนี้ บริษัท 
มีภาระผูกพันตามสัญญาขายถานหินแกผูประกอบการในประเทศในปริมาณคงเหลือ 120,000 เมตริกตัน บวกหรือหักรอยละ 
10 ดวยราคาคงที่ตามสัญญา ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : ไมมี) 
 

ค) ภาระผูกพันตามสัญญาเชาเรือ 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาเรือขนาด 10,000 - 55,000 เมตริกตันบวกหรือหักรอยละ  
10 กับผูใหเชาเรือในอัตราคาระวางตามที่กําหนดในสัญญา ซ่ึงมีจํานวนคงเหลือ 4 เที่ยว (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : 7 เที่ยว) 
 

ง) หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
กลุมบริษัทค้ําประกันเพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
  

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



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553  
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14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 
บริษัทถูกควบคุมโดย บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงตั้งอยูในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตามรายละเอียดที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุ 5 
 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
ก) รายได 
 

รายไดจากบริษัทยอย มีดังตอไปนี้ 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

   บาท บาท 
     

รายไดคาเชารับ   810,000 315,000 
รายไดดอกเบี้ยรับ   252,449 262,754 

 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   ยังไมไดสอบทาน 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

   บาท บาท 
     

รายไดคาเชารับ   1,695,000 630,000 
รายไดดอกเบี้ยรับ   488,641 531,347 

 
ข) คาใชจาย 
 

คาใชจายแกบริษัทยอย มีดังตอไปนี้ 
  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

   บาท บาท 
     

ตนทุนบริการ   3,587,182 - 
ตนทุนคาขนสงสินคา   16,151,996 28,996,096 
คาบริการอื่น   830,083 - 
ดอกเบี้ยจาย   133,296 - 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553  
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14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
ข) คาใชจาย (ตอ) 

 
คาใชจายแกบริษัทยอย มีดังตอไปนี้ (ตอ) 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

   ยังไมไดสอบทาน 
สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม  พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

   บาท บาท 
     

ตนทุนบริการ   7,197,090 2,303,148 
ตนทุนคาขนสงสินคา   48,029,138 62,375,149 
คาบริการอื่น   2,109,246 32,863 
ดอกเบี้ยจาย   176,422 - 
 
คาใชจายแกกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

   31 มีนาคม   บาท บาท บาท บาท 
     

คาบริหารจัดการ 1,110,000 - 900,000 - 
คาบํารุงรักษาระบบเครือขาย 204,000 - 204,000 - 
คาบริการอื่น 41,789 - 41,789 - 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่   ยังไมไดสอบทาน  ยังไมไดสอบทาน 
   31 มีนาคม   พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
     

คาบริหารจัดการ 2,220,000 - 1,800,000 - 
คาบํารุงรักษาระบบเครือขาย 378,000 - 378,000 - 
คาบริการอื่น 45,373 - 45,373 - 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553  
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14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
ค) ลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทยอย - - 1,635,456 1,007,488 

 
ง) เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทยอย - - 38,693,860 32,983,860 

 
เงินใหกู ยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี ่ยวของกันมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยคิดดอกเบี ้ย 
ในอัตรารอยละ 2.65 - 3.65 ตอป (30 กันยายน พ.ศ. 2553 : รอยละ 2.65 ตอป)  
 

จ) เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 บาท บาท บาท บาท 

     

บริษัทยอย - - 6,254,633 17,253,449 
กิจการที่เกี่ยวของกัน 2,799,010 2,533,057 2,379,010 2,391,689 

 2,799,010 2,533,057 8,633,643 19,645,138 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส  จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทระหวางกาล (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553  
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14 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน (ตอ) 

 
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 
 
ฉ) เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 บาท บาท บาท บาท 

     

บริษัทยอย - - 20,800,000 - 

 
เงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
2.65 - 3.65 ตอป 
 

นโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทเกี่ยวกับรายการคากับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวของกันสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่  
31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ไมมกีารเปลี่ยนแปลงอยางเปนสาระสําคัญ 
 

15 การเปลี่ยนรอบบัญชี 
 
ในการประชุมผูถือหุนประจําปของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ผูถือหุน 
มีมติอนุมัติใหแกไขรอบบัญชีของบริษัทจากเดิมเริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป เปลี่ยนเปน 
เร่ิมตนในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนของทุกป เพื่อใหสอดคลองกับบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทใหญลําดับสุดทาย การเปลี่ยนรอบบัญชีดังกลาวไดรับการอนุมัติจากกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชยแลว 
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