
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 



 

  

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบ

แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับ

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของ

บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั 

(มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั

ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



 

  

 

 

การเน้นข้อมลูและเหตกุารณ์ 

 

โดยมิไดเ้ป็นการให้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 ซ่ึงระบุว่ากลุ่ม

บริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จาํนวน 10.7 ลา้นบาท และ 14.0  ลา้นบาท 

ตามลาํดบั และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมจาํนวน 607.5  ลา้นบาท 

และ 631.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัและบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและวิธีการในการบริหารสภาพคล่องและสถานการณ์

อ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการไม่สามารถปฏิบติัเง่ือนไขตามสัญญากูย้ืมเงินบางประการ สถานการณ์ดงักล่าวอาจทาํให้เกิดความไม่

แน่นอนในการจดัการโครงสร้างทางดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งย ัง่ยืน 

 

งบการเงินรวมระหว่างกาลของกลุ่มบริษทัและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของ

กลุ่มบริษทัและบริษทัโดยใชห้ลกัเกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเน่ือง โดยมีขอ้สมมติฐานว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงิน

สินเช่ือท่ีเพียงพอสาํหรับการดาํเนินธุรกิจต่อไป 

 

 

 

 

(นางศิริเพญ็  สุขเจริญยิ่งยง) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3636 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

8 พฤษภาคม 2558 

 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ มายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 85,471,494 90,052,199 62,852,226      68,834,175      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 119,540,471 66,835,314 111,930,244    60,442,240      

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4           -           - 369,292           610,639           

สินคา้คงเหลือ 305,685,756 275,974,185 311,505,100    281,556,813    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,198,957 1,001,980 4,191,763        992,130           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 514,896,678    433,863,678    490,848,625    412,435,997    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6           -           - 137,706,803    137,706,803    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 777,349,908    791,268,325    638,299,137    650,760,693    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,900,960        5,209,305        4,874,212        5,174,533        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,214,500        4,209,100        4,209,100        4,209,100        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 786,465,368    800,686,730    785,089,252    797,851,129    

รวมสินทรัพย์ 1,301,362,046 1,234,550,408 1,275,937,877 1,210,287,126 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

3



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น มายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 188,040,440    253,950,000    188,040,440    253,950,000    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 35,948,191      103,674,295    34,174,708      101,721,115    

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,961,390        1,866,297        2,908,853        1,916,351        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 9 475,000,000    350,000,000    480,700,000    356,700,000    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

    ชาํระภายในหน่ึงปี 9 407,323,203    326,301,383    403,936,894    319,915,074    

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

     ภายในหน่ึงปี 9 966,619           952,150           966,619           952,150           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,441,269        7,391,108        7,790,750        6,943,503        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,673,848        859,923           3,879,662        727,600           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,122,354,960 1,044,995,156 1,122,397,926 1,042,825,793 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 9 335,408           582,561           335,408           582,561           

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,748,283        3,364,722        3,273,910        2,922,992        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4,083,691        3,947,283        3,609,318        3,505,553        

รวมหนีสิ้น 1,126,438,651 1,048,942,439 1,126,007,244 1,046,331,346 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2558 2557 2558 2557

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

    ทุนจดทะเบียน 76,727,032      76,727,032      76,727,032      76,727,032      

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 76,727,032      76,727,032      76,727,032      76,727,032      

ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 241,390,751    241,390,751    241,390,751    241,390,751    

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 10,500,000      10,500,000      10,500,000      10,500,000      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (153,694,388)   (143,009,814)   (178,687,150)   (164,662,003)   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 174,923,395    185,607,969    149,930,633    163,955,780    

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม           -           -         -          -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 174,923,395    185,607,969    149,930,633    163,955,780    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,301,362,046 1,234,550,408 1,275,937,877 1,210,287,126 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 180,678,716    240,932,865 180,678,716    240,932,865    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8,078,040 7,490,622           -           - 

รวมรายได้ 188,756,756 248,423,487 180,678,716 240,932,865 

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 4 144,341,705 180,135,611 144,870,702    180,132,629    

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,364,768 1,982,656           -           - 

รวมต้นทุน 146,706,473 182,118,267 144,870,702 180,132,629 

กาํไรขั้นต้น 42,050,283 66,305,220 35,808,014 60,800,236 

รายไดอ่ื้น 4 935,473 1,561,513 1,504,193        1,937,077        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 42,985,756 67,866,733 37,312,207 62,737,313 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 14,684,595 35,810,003 14,684,595 36,066,495 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 24,051,479 54,413,400 21,717,806 50,150,627 

รวมค่าใช้จ่าย 38,736,074 90,223,403 36,402,401 86,217,122 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน 4,249,682 (22,356,670) 909,806 (23,479,809)

ตน้ทุนทางการเงิน 4 14,934,256 17,266,739 14,934,953      17,095,651      
ขาดทุนสําหรับงวด (10,684,574) (39,623,409) (14,025,147) (40,575,460)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด           -          -           -           - 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (10,684,574) (39,623,409) (14,025,147) (40,575,460)

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (10,684,574) (39,623,409)      (14,025,147)      (40,575,460)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม            -          -           -           - 
ขาดทุนสําหรับงวด (10,684,574) (39,623,409)      (14,025,147)      (40,575,460)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (10,684,574) (39,623,409)      (14,025,147)      (40,575,460)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม           -          -           -           - 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (10,684,574) (39,623,409)      (14,025,147)      (40,575,460)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 12 (0.07) (0.26)                 (0.09)                 (0.26)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 มีนาคม 31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น รวมส่วนของ ส่วนของส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้ ไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วน

ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั อาํนาจควบคุม ของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 76,727,032       241,390,751     10,500,000       (24,073,107)      304,544,676            - 304,544,676     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน         -         -         - (39,623,409)      (39,623,409)              - (39,623,409)      
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น         -         -         -        -        -         -        -
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -         -         - (39,623,409)      (39,623,409)              - (39,623,409)      

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 76,727,032       241,390,751     10,500,000       (63,696,516)      264,921,267             - 264,921,267     

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 76,727,032       241,390,751     10,500,000       (143,009,814)    185,607,969            - 185,607,969     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน         -         -         - (10,684,574)      (10,684,574)              - (10,684,574)      
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น         -         -         -         -         -         -         -
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -         -         - (10,684,574)      (10,684,574)              - (10,684,574)      

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 76,727,032       241,390,751     10,500,000       (153,694,388)    174,923,395          - 174,923,395     

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2557
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 76,727,032         241,390,751       10,500,000         (26,047,332)        302,570,451       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน              -              -              - (40,575,460)        (40,575,460)        
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น              -              -              -             -             -
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด              -              -              - (40,575,460)        (40,575,460)        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2557 76,727,032         241,390,751       10,500,000         (66,622,792)        261,994,991       

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2558
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 76,727,032         241,390,751       10,500,000         (164,662,003)      163,955,780       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน              -              -              - (14,025,147)        (14,025,147)        
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น              -              -              -               -             -
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด              -              -              - (14,025,147)        (14,025,147)        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2558 76,727,032         241,390,751       10,500,000         (178,687,150)      149,930,633       

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสาํหรับงวด (10,684,574)    (39,623,409)    (14,025,147)    (40,575,460)    
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 13,936,182      14,604,802      12,445,621      13,171,392      
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 308,345           308,634           300,321           300,577           
ตน้ทุนทางการเงิน 14,934,256      17,266,738      14,934,953      17,095,651      
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (685,829)         (3,397,022)      (685,829)         (3,397,022)      
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ             - (140,166)                    - (954,942)         
กลบัรายการค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ท่ีลดลง (30,544,104)    (84,219,597)    (30,544,104)    (84,219,597)    
ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 35,000                        - 35,000                       -

(12,700,724)    (95,200,020)    (17,539,185)    (98,579,401)    
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (52,679,999)    103,625,542   (51,464,168)    108,469,860   
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั             -            - 241,347           92,854             
สินคา้คงเหลือ 832,533           189,599,773   595,817           189,733,464   
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (3,196,977)      104,639           (3,199,633)      103,901           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (5,400)             (40,658)                      - (40,658)           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (66,211,035)    24,858,844      (66,860,578)    24,713,026      
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 95,093             (59,400)           992,502           (59,401)           
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,068,933        18,523,362      858,755           18,089,222      
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,813,925        2,430,367        3,152,062        1,893,728        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 383,561           340,231           350,918           307,436           
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (128,600,090)  244,182,680   (132,872,163)  244,724,031   
จ่ายดอกเบ้ีย (14,953,028)    (16,811,357)    (14,946,461)    (16,633,028)    
จ่ายภาษีเงินได้ (25,158)           (38,456)           (23,836)           (28,535)           
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (143,578,276)  227,332,867   (147,842,460)  228,062,468   

(บาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (882,005)         (1,255,355)      (19,065)           (1,255,355)      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (882,005)         (1,255,355)      (19,065)           (1,255,355)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (232,684) (219,124) (232,684) (219,124)
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (65,909,560) (183,782,149) (65,909,560) (183,782,150)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 125,000,000            - 125,000,000           -
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั             -            - (1,000,000)           -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 120,000,000            - 120,000,000           -
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (38,978,180) (21,524,000) (35,978,180) (18,524,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 139,879,576 (205,525,273) 141,879,576 (202,525,274)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (4,580,705) 20,552,239 (5,981,949) 24,281,839 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 90,052,199      161,001,278   68,834,175      146,007,032   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 85,471,494      181,553,517   62,852,226      170,288,871   

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
หน้ีสินคงคา้งจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์          - 19,795            - 19,795 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม 31 มีนาคม

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

   12 

หมายเหตุ  สารบัญ  

    

1  ขอ้มลูทัว่ไป  

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล  

3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี  

4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

5  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  

6  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

7  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

8  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

9  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  

10  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  

11  ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  

12  ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  

13  ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่จด

ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี ดงัน้ี 

 

0สาํนกังานใหญ่ : 26/54-55 อาคารอรกานต ์ชั้น 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

   

3สาขา  : 20 หมู่ท่ี 2 ตาํบลชยัมงคล อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

   

6สาขา  : 88/8-9 หมู่ท่ี 5 ตาํบลสวนสม้ อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 74120 

   

9สาขา  : 108 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 

 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดในระหวา่งงวดไดแ้ก่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี

จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการนาํเขา้ถ่านหินเพ่ือจาํหน่ายแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ กลุ่มบริษทัดาํเนิน

ธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการนาํเขา้ถ่านหินเพ่ือจาํหน่ายแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนส่งทางนํ้ าและ บริการท่า

เทียบเรือ  

 

รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 6 

 

 

 

 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง  

งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้ งแต่วนัท่ี 1 

ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงิน

ประจาํปีแต่เนน้การใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คย

นาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทั

ยอ่ยสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 

 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบัติในงบ

การเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มา

ถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงาน

หรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัหรือบริษทั ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไว้

เป็นอยา่งอ่ืน 

 

 (ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การ

ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงิน

ท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 

 

(ง)      ผลการดาํเนินงานในปัจจบัุน 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เป็นจาํนวนเงิน 10.7 ลา้น

บาท และ 14.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2557: ขาดทุนสุทธิ 39.6 ล้านบาท 

และ 40.6 ล้านบาท ตามลาํดับ) และ ณ วนัเดียวกนักลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์

หมุนเวียนรวมเป็นจาํนวนเงิน 607.5 ลา้นบาท และ 631.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557: 611.1 

ล้านบาท และ 630.4 ล้านบาท ตามลาํดับ) นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัยงัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขบาง

ประการท่ีกาํหนดในสญัญาเงินกูก้บัธนาคารผูใ้หกู้ย้ืม (ดูหมายเหตุ 9) 

  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัไดรั้บความรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด ไดแ้ก่

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็นจาํนวนเงินรวม 475.0 ลา้นบาท 

เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน  

 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัและบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและวิธีการในการบริหารสภาพคล่องและสถานการณ์อ่ืนๆ ซ่ึง

รวมถึงการไม่สามารถปฏิบติัเง่ือนไขตามสัญญากูย้ืมเงินบางประการ กลุ่มบริษทัและบริษทัมีแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาสภาพคล่องโดยการเพ่ิมยอดขาย การเปล่ียนผูจ้ดัหาวตัถุดิบ การลดและปรับโครงสร้างพนกังาน การเจรจาลด

ราคาซ้ือและการเจรจากบัธนาคารเพ่ือขอปรับโครงสร้างหน้ี 

 

งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้สมมติฐานท่ีว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะดาํเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองโดยถือว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถดาํรงสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัให้มีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า

ราคาตามบญัชีและจ่ายชาํระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์นราคาท่ี

อาจขายไดแ้ละไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ซ่ึงอาจจาํเป็น ถา้กลุ่ม

บริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้
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(จ) การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี 

 

ตามท่ีบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากเดิมเร่ิมตน้วนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน เป็น

เร่ิมตน้วนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ซ่ึงส่งผลใหร้อบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเปล่ียนแปลงของบริษทั

จะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ไดถู้กจดัทาํสําหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

ดงันั้นตวัเลขซ่ึงแสดงเปรียบเทียบในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดสําหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ไดถ้กูจดัทาํข้ึนใหม่และนาํเสนอสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2557 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ตามขอ้กาํหนดสาํหรับการนาํเสนองบการเงิน 

 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัท่ี

กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุง

ใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัดงัน้ี 

 

•  มาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและผลกระทบของการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีปรับปรุงใหม่มีดงัน้ี 

 

โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 

 

จากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) กลุ่มบริษทัเปล่ียนนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัเกณฑก์ารกาํหนด

รายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวแ้ละการรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) กาํหนดใหรั้บรู้กาํไรและขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และยกเลิกการรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนท่ี

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติั  การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
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4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคล

หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนั

หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 สําหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร

สาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 88.68 

บริษทั โทรีเซน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดของ

บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.9 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดของ

บริษทัถือหุน้ร้อยละ 49.0 

ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีในระดบั

บริหารหรือไม่) ของกลุ่มบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

รายไดค่้าบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 

ดอกเบ้ียรับ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 

ดอกเบ้ียจ่าย ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุป

ไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

  วันที่ 31 มีนาคม 2558  2557  2558  2557 

 (บาท) 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด        

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายบริการ 605,268  413,694  605,268  413,694 

ดอกเบ้ียจ่าย 4,545,178  3,969,863  4,545,178  3,969,863 

        

บริษทัย่อย        

รายไดค่้าบริการ       -  -  578,302  448,380 

ค่าใชจ่้ายบริการ       -  -  843,576  - 

ดอกเบ้ียจ่าย       -  -  70,274  73,850 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

    ผลประโยชนร์ะยะสั้น 2,632,911  3,971,406  2,632,911  3,971,406 

    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 185,793  60,672  185,793  60,672 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 2,818,704  4,032,078  2,818,704  4,032,078 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

 

ลกูหน้ีอื่นกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (บาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  369,292  610,639 

 

เจ้าหน้ีอื่นกิจการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (บาท) 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 1,961,390  1,866,297  1,961,390  1,866,297 

บริษทัยอ่ย  -      -  947,463  50,054 

รวม 1,961,390  1,866,297  2,908,853  1,916,351 

 

หน้ีสินหมุนวียนอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (บาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  -  158,920 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

บริษทัใหญ่ใน 

   ลาํดบัสูงสุด 4.60  4.60  475,000,000  350,000,000  475,000,000  350,000,000 

บริษทัยอ่ย 4.00 – 4.50  4.00 - 4.50  -  -  5,700,000  6,700,000 

รวม     475,000,000  350,000,000  480,700,000  356,700,000 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 

2557 มีดงัน้ี 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่

เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

  วันที่ 31 มีนาคม 

 

2558 

  

2557 

  

2558 

  

2557 

 (บาท) 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  350,000,000  350,000,000  350,000,000  350,000,000 

เพ่ิมข้ึน 125,000,000  -  125,000,000  - 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 475,000,000  350,000,000  475,000,000  350,000,000 
        

บริษทัย่อย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  6,700,000  6,700,000 

ลดลง -  -   (1,000,000)  - 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม -  -  5,700,000  6,700,000 

 

5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (บาท) 

ลกูหน้ีการคา้ 121,435,289  71,687,353  116,013,873  65,102,452 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,031,122  2,996,541  3,419,661  2,837,951 

รายไดค้า้งรับ 2,064,695  63,321  63,321  63,321 

ลกูหน้ีกรมสรรพากร 600,930  687,166  23,836  36,313 

ลกูหน้ีอ่ืน 3,485,869  3,478,367  3,485,696  3,478,346 

 131,617,905  78,912,748  123,006,387  71,518,383 

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ        

- ลกูหน้ีการคา้ (12,077,434)  (12,077,434)  (11,076,143)  (11,076,143) 

สุทธิ 119,540,471  66,835,314  111,930,244  60,442,240 
 

      
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

 (บาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบั

รายการ)  สําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม -  (140,166)  -  (954,942) 

 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (บาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 72,674,120  35,969,259  71,256,176  33,234,988 

เกินกาํหนดชาํระ:        

 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 35,156,331  22,072,673  32,616,614  19,909,345 

       3 - 6 เดือน 182,922  -  182,922  - 

       6 - 12 เดือน 1,342,253  4,628,310  1,342,253  3,062,717 

 มากกวา่ 12  เดือน 12,079,663  9,017,111  10,615,908  8,895,402 

 121,435,289  71,687,353  116,013,873  65,102,452 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (12,077,434)  (12,077,434)  (11,076,143)  (11,076,143) 

สุทธิ 109,357,855  59,609,919  104,937,730  54,026,309 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 

 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 ลกัษณะ 

ธุรกิจ 

สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิจากการดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ 

  31  

มีนาคม 

31  

ธนัวาคม  

31  

มีนาคม  

31 

ธนัวาคม  

31  

มีนาคม  

31 

ธนัวาคม  

31  

มีนาคม  

31 

ธนัวาคม  

31 

มีนาคม  

31  

ธนัวาคม  

31 

มีนาคม  

31 

มีนาคม 

  2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

  (ร้อยละ)  (บาท) 

บริษทัย่อย                        

บริษทั ยเูอ็มเอส  

    ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั  

บริหารจดัการดา้น

ขนถ่ายสินคา้และ

จาํหน่ายปุ๋ ย 99.99 99.99  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  -  -  5,000,000  5,000,000  -  - 

บริษทั ยเูอม็เอส ไลท์

เตอร์ จาํกดั 

ขนส่งทางนํ้ า 

99.99 99.99  110,000,000  110,000,000  110,000,000  110,000,000  -  -  110,000,000  110,000,000  -  - 

บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  

   เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริการท่า 

เทียบเรือ 99.99 99.99  18,000,000  18,000,000  18,000,000  18,000,000  -  -  18,000,000  18,000,000  -  - 

บริษทั ยเูอม็เอส เพล

เลท เอน็เนอร์ยี ่

จาํกดั  

ขนส่งทางบกและ

จาํหน่ายเช้ือเพลิง

ชีวมวล 99.99 99.99  18,000,000  18,000,000  18,000,000  18,000,000  (13,293,197)  (13,293,197)  4,706,803  4,706,803  -  - 

รวม     151,000,000  151,000,000  151,000,000  151,000,000  (13,293,197)  (13,293,197)  137,706,803  137,706,803  -  - 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (บาท) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 791,268,325  650,760,693 

ซ้ือเพ่ิม 52,765  19,065 

จาํหน่าย (35,000)  (35,000) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (13,936,182)   (12,445,621) 

ราคาตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2558 777,349,908  638,299,137 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีใชค้ ํ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

• ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษทัท่ีตาํบลสวนส้ม อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาครมูลค่า

สุทธิตามบญัชีจาํนวน 146.3 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557: 148.5 ล้านบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคาร

แห่งหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีทตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

9 ซ่ึงมีมลูค่าการจาํนองรวม 280.0 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557: 280.0 ล้านบาท) 

 

• ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัท่ีตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยามูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 229.8 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557: 231.5         

ล้านบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 9 ซ่ึงมีมลูค่าการจาํนองรวม 240.0 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557: 240.0 ล้านบาท) 

 

• เรือขนลาํเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวน 10 ลาํ มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 121.3 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2557: 122.4 ล้านบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

และเงินกูย้ืมระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 โดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 125.0 ลา้นบาท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557: 125.0 ล้านบาท) 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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ในระหว่างปี 2557 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดรั้บคาํร้องขอริบทรัพย ์ซ่ึงเป็นเรือขนลาํเลียง 1 ลาํ มูลค่าสุทธิตามบญัชี 14.1 

ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557: 14.2 ล้านบาท) ท่ีรับขนส่งสินคา้ให้ลูกคา้ท่ีเกิดกรณี

พิพาท โดยทั้งน้ีบริษทัย่อยมิไดเ้ป็นจาํเลยในคดีและอยู่ระหว่างดาํเนินเร่ืองคดัคา้นการริบเรือต่อศาล เน่ืองจากบริษทั

ย่อยไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทาํความผิดดงักล่าว ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยจึงไม่ได้ตั้งสํารองเผื่อผล

เสียหายจากกรณีดงักล่าวในงบการเงิน 

 

8 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี  

  

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (บาท) 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี        

- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลกูหน้ีการคา้    2,238,113  2,238,113  2,215,229  2,215,229 

- ค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ท่ีลดลงและสินคา้

ลา้สมยั 29,763,528  35,872,349  29,763,528  35,872,349 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน                -           -  2,658,639  2,658,639 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และ    

      อุปกรณ์       4,531,224       4,531,224        3,814,740        3,814,740 

- ส่วนต่างค่าเส่ือมราคา 792,154  1,004,916  792,154  1,004,916 

- ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 654,906  586,092  654,782  584,599 

 37,979,925  44,232,694  39,899,072  46,150,472 

ยอดขาดทุนยกไป 168,502,963  161,085,256  167,621,141  158,582,117 

รวม 206,482,888  205,317,950  207,520,213  204,732,589 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2559 ถึง 2564 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบั

ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่

มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   
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9 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมายเหต ุ 2558   2557  2558   2557 

  (บาท) 

ส่วนที่หมนุเวียน         

ทรัสตรี์ซีท  128,040,440  118,950,000  128,040,440  118,950,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 

  

60,000,000 
 

 

135,000,000 
 

60,000,000  135,000,000 

รวมเงินเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน  

 

188,040,440 
 

 

253,950,000 
 

 

188,040,440 
 

 

253,950,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4 

 

475,000,000 
 

 

350,000,000 
 

 

480,700,000 
 

 

356,700,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 

  

407,323,203 
 

 

326,301,383 
 

 

403,936,894 
 

 

319,915,074 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

  

966,619 
 

 

952,150 
 

 

966,619 
 

 

952,150 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะส้ัน  1,071,330,262  931,203,533  1,073,643,953  931,517,224 
         

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน         

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  335,408  582,561  335,408  582,561 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ส่วนที่ไม่

หมุนเวยีน 

 

335,408  582,561  335,408  582,561 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ไดด้งัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2558   2557  2558   2557 

 (บาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  1,070,363,643  930,251,383  1,072,677,334  930,565,074 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่   

  เกินหา้ปี -  - 

 

- 

 

- 

รวม 1,070,363,643  930,251,383  1,072,677,334  930,565,074 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 วงเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทัจาํนวน 5.0 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557: 5.0 

ล้านบาท) ถกูคํ้าประกนัโดยเรือขนลาํเลียงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และวงเงินทรัสตรี์ซีทของบริษทัจาํนวน 280.0 ลา้น

บาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557: 280.0 ล้านบาท) ถูกคํ้ าประกนัโดยท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินตามท่ี

กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7  วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินทรัสตรี์ซีทของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ียงั

ไม่ไดเ้บิกถอนมีจาํนวน 10.0 ลา้นบาท และ 67.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557: 15.0 ล้านบาท และ 

371.0 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 วงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงของบริษทัจาํนวน 60.0 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2557: 60.0 ล้านบาท) ถูกคํ้าประกนัโดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึง บริษทัไม่มีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปแบบ

ของตัว๋สญัญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน  

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2 แห่งของกลุ่มบริษทัและบริษทัจาํนวน 360.0 ลา้น

บาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557: 360.0 ล้านบาท) ถูกคํ้ าประกันโดยเรือขนลาํเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ท่ีดิน

บางส่วน และส่ิงปลกูสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทั ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

7  วงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินอีกแห่งหน่ึงของบริษทัจาํนวน 120.0 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557: ไม่

มี) ถูกคํ้าประกนัโดยบริษทัใหญ่ลาํดบัสูงสุด 

 

    ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํรงสัดส่วนทางการเงินตามท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูก้บั

สถาบนัการเงิน 2 แห่งและ 1 แห่ง ตามลาํดบั นอกจากน้ีบริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการท่ีกาํหนดไว้

ในสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินอ่ืนอีก 2 แห่งดว้ย อยา่งไรกต็ามเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินหน่ึงแห่งของบริษทัย่อย

ไดจ้ดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนแลว้ เน่ืองจากจะครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ดงันั้นบริษทัจึงจดัประเภทเงิน

กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีเหลือเป็นหน้ีสินหมุนเวียนจาํนวนเงิน 215.2 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558  

 

ในวนัท่ี 7 เมษายน 2558 บริษทัไดรั้บผลการพิจารณาอนุมติัจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงใหช้ะลอการ Call Default 

เหตุผิดนัดสัญญากรณีท่ีบริษทัไม่สามารถดาํรงสัดส่วนทางการเงินตามท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูส้ําหรับผลการ

ดาํเนินงานปี 2557 ออกไปจากเดือนมีนาคม 2558 เป็นเดือนธนัวาคม 2558  

 

ในปัจจุบนับริษทัจ่ายชาํระหน้ีกบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ทุ้กรายตามตารางกาํหนดการชาํระตามสญัญา 

  

10 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2558   2557  2558   2557 

 (บาท) 

เจา้หน้ีการคา้ 23,415,052  90,124,915  23,311,348  90,124,915 

เจา้หน้ีอ่ืน 10,673,066  13,048,829  9,077,795  11,109,018 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,860,073  500,551  1,785,565  487,182 

รวม 35,948,191  103,674,295  34,174,708  101,721,115 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

   28 

11 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจในการนาํเขา้และจาํหน่ายถ่านหินให้กบัอุตสาหกรรมภายในประเทศ ส่วนบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจ

หลกัเก่ียวกบัการใหบ้ริการขนส่งทางนํ้าและใหบ้ริการท่าเทียบเรือใหก้บับริษทั ซ่ึงถือเป็นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั

อีกทั้งรายการและยอดคงเหลือไม่มีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม ดงันั้นจึงไม่มีการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

12 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 คาํนวณจากขาดทุนสาํหรับ

งวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดงการ

คาํนวณดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

  วันที่ 31 มีนาคม 2558  2557  2558  2557 

 (บาท/หุ้น) 

ขาดทุนสําหรับงวดที่เป็นส่วนของ 

  ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (10,684,574)  (39,623,409)  

    

(14,025,147)   (40,575,460) 
        

จาํนวนหุ้นสามญัที่ออกจาํหน่ายแล้ว 153,454,064     153,454,064  153,454,064   153,454,064 
        

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (0.07)  (0.26)  (0.09)  (0.26) 
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13 ภาระผูกพนักบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2558   2557  2558   2557 

 (บาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        

เคร่ืองจกัร 1,878,750  1,878,750  1,878,750  1,878,750 

รวม 1,878,750  1,878,750  1,878,750  1,878,750 
        

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดําเนินงาน        

ภายในหน่ึงปี 3,172,054  3,324,441  3,172,054  3,324,441 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,890,300  2,610,484  1,890,300  2,610,484 

รวม 5,062,354  5,934,925  5,062,354  5,934,925 

        

ภาระผกูพนัอื่น ๆ        

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 3,083,000  3,083,000  3,083,000  3,083,000 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัมีสัญญาเช่าดาํเนินงานเพ่ือเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีอาคารสาํนกังาน และอุปกรณ์สาํนกังาน

และค่าบริการอ่ืนๆ เป็นระยะเวลา 1 - 5 ปีซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ีแตกต่างกนัจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 

 

ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายถ่านหิน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายถ่านหินกบัผูผ้ลิตในต่างประเทศในปริมาณท่ีกาํหนดตาม

สัญญา บวกหรือหกัร้อยละ 10 ราคาของถ่านหินสามารถเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัคุณภาพของถ่านหินตามสูตรการ

คาํนวณท่ีระบุในสญัญา นอกจากน้ีบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาขายถ่านหินแก่ผูป้ระกอบการในประเทศในปริมาณ

ท่ีกาํหนดบวกหรือหกัร้อยละ 10 ดว้ยราคาคงท่ีตามสญัญา 
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