
 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน)  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถื้อหุน้ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท ส าหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพ่ือให้ได้
ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบัญชี 
ท่ีกิจการใชแ้ละประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญัซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัท  าข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเงินโดยรวม  ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม 
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี  
30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษัท  และกระแสเงินสดรวมและ 
กระแสเงินสดเฉพาะบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
และของเฉพาะบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
 
 
 
 
ชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 81,480,370 68,007,289 75,118,144 59,092,046

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8 639,222,846 657,471,216 629,953,756 650,061,432

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27.2 - - 659,278 1,631,921

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 1,086,647,571 1,861,186,592 1,103,140,038 1,877,914,375

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 14,781,126 10,835,759 14,642,211 10,661,523

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,822,131,913 2,597,500,856 1,823,513,427 2,599,361,297

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 10 - - 137,706,803 137,706,803

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 912,793,453 966,699,511 758,067,594 831,607,173

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 8,432,297 3,545,378 8,304,988 3,231,294

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,695,447 1,931,416 1,685,339 1,916,415

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 922,921,197 972,176,305 905,764,724 974,461,685

รวมสินทรัพย์ 2,745,053,110 3,569,677,161 2,729,278,151 3,573,822,982

กรรมการ     _____________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะบริษัทงบการเงนิรวม
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 13 1,258,163,080 1,406,285,760 1,258,163,080 1,406,276,713

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 244,290,741 257,830,082 241,684,513 254,166,487

เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27.3 4,369,306 2,752,409 10,487,043 9,446,571

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27.4 - - 6,700,000 20,800,000

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 15 422,047,756 200,964,000 410,047,756 188,964,000

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 944,392 1,304,169 944,392 1,304,169

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 1,240,156 - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 42,551,842 51,902,326 41,254,667 50,761,775

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3,840,616 19,867,398 3,428,474 19,357,371

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,976,207,733 1,942,146,300 1,972,709,925 1,951,077,086

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 15 41,566,309 578,520,309 20,180,000 545,134,000

16 2,647,142 112,432 2,647,142 112,432

17 3,895,663 9,207,554 3,554,138 8,675,718

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 48,109,114 587,840,295 26,381,280 553,922,150

รวมหนีสิ้น 2,024,316,847 2,529,986,595 1,999,091,205 2,504,999,236

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั จาํนวน 153,454,064 หุน้ 

   มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 76,727,032 76,727,032 76,727,032 76,727,032

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั จาํนวน 153,454,064 หุน้ 

   มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 76,727,032 76,727,032 76,727,032 76,727,032

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19 241,390,751 241,390,751 241,390,751 241,390,751

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 10,500,000 11,096,402 10,500,000 10,500,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 392,118,480 710,476,381 401,569,163 740,205,963

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 720,736,263 1,039,690,566 730,186,946 1,068,823,746

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,745,053,110 3,569,677,161 2,729,278,151 3,573,822,982

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,397,726,302 3,242,415,208 3,397,726,302 3,242,415,208

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 29,922,782 33,169,322 - -

รวมรายได้ 3,427,649,084 3,275,584,530 3,397,726,302 3,242,415,208

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 3,159,205,978 2,689,596,506 3,169,127,444 2,696,651,689

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 7,979,708 24,549,767 - -

รวมต้นทุน 3,167,185,686 2,714,146,273 3,169,127,444 2,696,651,689

กาํไรขั้นต้น 260,463,398 561,438,257 228,598,858 545,763,519

รายไดอ่ื้น 24 36,415,675 39,768,390 40,041,254 33,324,144

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 296,879,073 601,206,647 268,640,112 579,087,663

ค่าใชจ่้ายในการขาย 283,479,570 212,715,364 285,436,741 215,875,184

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 195,188,263 181,638,516 186,857,882 179,556,386

ตน้ทุนทางการเงิน 106,357,335 83,577,080 104,291,676 78,618,149

รวมค่าใช้จ่าย 585,025,168 477,930,960 576,586,299 474,049,719

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (288,146,095) 123,275,687 (307,946,187) 105,037,944

ภาษีเงินได้ (117,595) (62,753,270) - (56,107,990)

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปี (288,263,690) 60,522,417 (307,946,187) 48,929,954

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน - - - -
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (288,263,690) 60,522,417 (307,946,187) 48,929,954

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 25

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (1.88) 0.39 (2.01) 0.32

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (1.88) 0.39 (2.01) 0.31

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ที่จัดสรรแล้ว -
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นปีวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 11,096,402 710,476,381 1,039,690,566
เงินปันผลจ่าย 22 - - - (30,690,613) (30,690,613)
การปรับปรุงรายการ - - (596,402) 596,402 -
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (288,263,690) (288,263,690)

ยอดคงเหลอืปลายปีวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 76,727,032 241,390,751 10,500,000 392,118,480 720,736,263

ยอดยกมาต้นปีวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 76,039,164 230,461,835 11,096,402 649,953,964 967,551,365
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 687,868 - - - 687,868
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19 - 10,928,916 - - 10,928,916
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 60,522,417 60,522,417

ยอดคงเหลอืปลายปีวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 11,096,402 710,476,381 1,039,690,566

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม
กาํไรสะสม
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ที่จัดสรรแล้ว -
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมาต้นปีวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 10,500,000 740,205,963 1,068,823,746
เงินปันผลจ่าย 22 - - - (30,690,613) (30,690,613)
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (307,946,187) (307,946,187)

ยอดคงเหลอืปลายปีวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 76,727,032 241,390,751 10,500,000 401,569,163 730,186,946

ยอดยกมาต้นปีวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 76,039,164 230,461,835 10,500,000 691,276,009 1,008,277,008
เพิ่มทุนจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 19 687,868 - - - 687,868
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19 - 10,928,916 - - 10,928,916
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 48,929,954 48,929,954

ยอดคงเหลอืปลายปีวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 76,727,032 241,390,751 10,500,000 740,205,963 1,068,823,746

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม
งบการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 26 538,414,382 80,082,459 518,252,445 69,417,958

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินจ่ายใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (1,500,000) -

เงินรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,500,000 32,983,860

เงินจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - - (40,000,000)

เงินจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (31,234,545) (92,026,905) (29,287,569) (112,306,097)

เงินรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,047,013 27,787,257 28,905,944 6,057,944

เงินจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 (6,041,454) (2,794,196) (6,041,454) (2,957,361)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (31,228,986) (67,033,844) (6,423,079) (116,221,654)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง - สุทธิ (145,244,482) (202,670,214) (145,244,482) (202,670,214)

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 20,800,000

เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (14,100,000) -

เงินรับจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 10,919,529 - 10,919,529

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 15 - 500,000,000 - 500,000,000

เงินจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 15 (315,870,244) (338,736,000) (303,870,244) (299,796,000)

เงินจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,900,997) (22,710,739) (1,900,997) (3,076,021)

เงินปันผลจ่าย (30,687,530) - (30,687,530) -

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (493,703,253) (53,197,424) (495,803,253) 26,177,294

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 13,482,143 (40,148,809) 16,026,113 (20,626,402)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 67,998,227 108,147,036 59,092,031 79,718,433

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 81,480,370 67,998,227 75,118,144 59,092,031

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2554 ประกอบดว้ย

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7 81,480,370 68,007,289 75,118,144 59,092,046

เงินเบิกเกินบญัชี 13 - (9,062) - (15)

81,480,370 67,998,227 75,118,144 59,092,031

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะบริษทังบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะบริษทังบการเงนิรวม
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บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงัต่อไปน้ี

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินคงคา้งและหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

จากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 7,871,829 12,784,534 7,871,829 12,784,534

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายการทีม่ใิช่เงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชน จ ากดั ซ่ึงจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย ตามท่ีอยู ่
ท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัต่อไปน้ี  
 

ส านักงานใหญ่ : 36/83 อาคาร พี เอส ทาวเวอร์ ชั้ น 24 ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110  
 

ส านกังานสาขา ประกอบดว้ย 
1) เลขท่ี 20 หมู่ท่ี 2 ต าบลชยัมงคล อ  าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000  
2) เลขท่ี 88/8-9 หมู่ท่ี 5 ต าบลสวนส้ม อ  าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 74120  
3) เลขท่ี 108 หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองสะแก อ  าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260  
 

หุน้สามญัและใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัไดจ้ดทะเบียนในตลาด Market for Alternative Investment (“mai”) เพื่อวตัถุประสงค์
ในการรายงานขอ้มลูจึงรวมเรียกบริษทั และบริษทัยอ่ยวา่เป็น “กลุ่มบริษทั” 
 

การประกอบการธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั คือการน าเขา้ถ่านหินเพ่ือจ าหน่ายแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนส่งทางน ้ าและ 
บริการท่าเทียบเรือ 
 

บริษทัใหญ่ล าดบัสุดทา้ยของบริษทั คือ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทย 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี  
 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ว่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ในกรณีท่ีไดมี้การอธิบายในนโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป 
 

การจดัท างบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและ
การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร ซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัไปถือปฏิบติัและตอ้งเปิดเผย
เร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐาน และประมาณการท่ีมีนัยส าคญัต่องบการเงินรวม
แ ล ะ ง บ ก า ร เ งิ น เ ฉ พ า ะ บ ริ ษั ท ใ น ห ม า ย เ ห ตุ ป ร ะ ก อ บ ง บ ก า ร เ งิ น ข้ อ  4



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน (ต่อ) 
 

ตวัเลขท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบไดมี้การจัดประเภทรายการใหม่ เพ่ือให้เปรียบเทียบไดก้ับการแสดงรายการท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ในปีปัจจุบนัและเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2554 เร่ืองก าหนดรายการย่อท่ี
ตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ผลกระทบของการจดัประเภทใหม่ดงักล่าว มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตามที่ได้รายงาน การจัดประเภทใหม่ ตามที่จัด 
 ไว้เดมิ เพิม่ขึน้(ลดลง) ประเภทใหม่ 
 บาท บาท บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน    
   ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 590,346,363 67,124,853 657,471,216 
สินคา้คงเหลือ - อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง - 7,034,465 7,034,465 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น - สุทธิ 83,580,565 (72,744,806) 10,835,759 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,345,928 (1,414,512) 1,931,416 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 227,355,374 30,474,708 257,830,082 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 50,342,106 (30,474,708) 19,867,398 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ตามที่ได้รายงาน การจัดประเภทใหม่ ตามที่จัด 
 ไว้เดมิ เพิม่ขึน้(ลดลง) ประเภทใหม่ 
 บาท บาท บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน    
   ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 586,030,345 64,031,087 650,061,432 
สินคา้คงเหลือ - อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง - 6,714,434 6,714,434 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น - สุทธิ 79,992,531 (69,331,008) 10,661,523 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,330,928 (1,414,513) 1,916,415 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 224,707,885 29,458,602 254,166,487 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 48,815,973 (29,458,602) 19,357,371 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาอังกฤษจัดท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมี
เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 

 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ 

     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

     เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ืองส่วนงานด าเนินงาน 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) ไดก้ าหนดให้กิจการสามารถแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยเลือกแสดงแบบ 
งบเด่ียว (งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) หรือสองงบ (งบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ในกรณีท่ีกิจการมีการปรับปรุง
ยอ้นหลัง หรือจัดประเภทรายการใหม่ กิจการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นงวดของงวดท่ีน ามาเปรียบเทียบล่าสุด 
นอกเหนือจากการแสดงงบ ณ วนัส้ินงวดปัจจุบนั และ ณ วนัส้ินงวดก่อน อย่างไรก็ดีส าหรับงบการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และเป็นรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีกิจการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) 
มาใช้แต่กิจการสามารถเลือกท่ีจะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงวดโดยไม่แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัต้นงวด 
ของงวดท่ีน ามาเปรียบเทียบ กลุ่มบริษทัเร่ิมน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยบริษทัเลือก 
ท่ีจะน าเสนองบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จแบบงบเด่ียว 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ก าหนดให้กิจการตอ้งรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้ส าหรับการร้ือ การขนยา้ย 
และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ อีกทั้ง
กิจการตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน เม่ือส่วนประกอบ 
แต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนัยส าคัญเม่ือเทียบกับตน้ทุนทั้ งหมดของสินทรัพยน์ั้น กลุ่มบริษทัไดแ้ยกส่วนประกอบท่ีส าคญัของ
สินทรัพยโ์ดยเลือกท่ีจะปรับปรุงผลกระทบโดยวิธีปรับไปขา้งหน้า  ซ่ึงมีผลท าให้ค่าเส่ือมราคาในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทเพ่ิมข้ึน 2,208,345 บาท นอกจากน้ี มาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงใหม่ยงัก าหนดให้กิจการต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์ มลูค่าคงเหลือ และวธีิการคิดค่าเส่ือมราคาอย่างน้อยทุกส้ินรอบปีบญัชี กลุ่มบริษทัไดท้บทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มลูค่าซากของเรือล าเลียงใหม่ซ่ึงมีผลท าใหค่้าเส่ือมราคาในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัลดลง 10,859,032 บาท 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
จากการสอบทานอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทได้เปล่ียนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ในระหวา่งปี ดงัน้ี 

 

 อายุการให้ประโยชน์ (ปี) 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
   

เรือล าเลียง 15 - 29 5 - 10 
เคร่ืองจกัร 1 - 10 5 - 10 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) ไดมี้การเพ่ิมเติมค าจ ากดัความของบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยให้รวมถึง
บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมร่วมในกิจการ กิจการร่วมคา้ท่ีกิจการเป็นผูร่้วมคา้ และโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลงัออก
จากงานของพนกังานของกิจการ กลุ่มบริษทัจะเร่ิมน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงมาปฏิบติัตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงจะมี
ผลกระทบเฉพาะการเปิดเผยขอ้มลูกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงินเท่านั้น 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) ก าหนดให้ผลกระทบกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมทุกรายการจะตอ้งรับรู้ 
ในส่วนของเจา้ของหากรายการนั้นไม่เป็นการสูญเสียอ านาจการควบคุม และรายการเหล่านั้ นไม่มีผลกระทบต่อค่าความนิยม  
หรือก าไรหรือขาดทุน มาตรฐานการบญัชีไดก้ าหนดวิธีการบญัชีในกรณีท่ีสูญเสียการควบคุมว่าส่วนไดเ้สียคงเหลือท่ีกิจการถืออยู่
ตอ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม และรับรู้ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุน กลุ่มบริษทัจะเร่ิมน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุง
มาปฏิบติัตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยจะใชว้ธีิการเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส าหรับรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได ้ซ่ึงรวมถึงภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี หน้ีสิน
หรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายแก่ หรือไดรั้บคืนจากหน่วยงานจดัเก็บภาษี โดยใช้
อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีบงัคบัใชอ้ยู่หรือท่ีคาดว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ภาษีเงินไดร้อการ 
ตดับญัชีค านวณโดยอา้งอิงจากผลแตกต่างชั่วคราวของฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินนั้นดว้ยอตัราภาษีส าหรับงวดท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีกิจการ
คาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีบงัคบัใชอ้ยู่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัจะเร่ิมน ามาตรฐานการบัญชีฉบบัน้ีมาปฏิบติัตั้ งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดย 
การปรับปรุงยอ้นหลงั ซ่ึงคาดว่าน่าจะท าให้มีเกิดรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และมีผลกระทบต่อก าไรสะสมและค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ก าหนดให้กิจการตอ้งก าหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึงคือสกุลเงินท่ีใชใ้น
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัซ่ึงกิจการด าเนินงานอยู่ รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศตอ้งแปลงค่าให้เป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน 
การด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการช าระเงินของรายการท่ีเป็น
ตวัเงินหรือจากการแปลงค่ารายการท่ีเป็นตวัเงินในสกุลเงินต่างประเทศให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น การแปลงค่า
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในกลุ่มบริษทัซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนอ
งบการเงินตอ้งแปลงค่าโดย ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดงฐานะการเงิน ข) รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายใหแ้ปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ และ ค) ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดให้รับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัจะเร่ิมน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยใชว้ิธีปรับปรุงยอ้นหลงั 
ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการบญัชีฉบบัท่ี 8 ก าหนดให้กิจการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงานภายในเพ่ือให้
ผูบ้ริหารใช้ กลุ่มบริษัทจะเร่ิมน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบติัตั้ งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ผูบ้ริหารอยู่ใน
ระหวา่งการประเมินผลกระทบในรายละเอียด แต่จ านวนของส่วนงานท่ีรายงานตลอดจนวธีิการรายงานส่วนงานจะเปล่ียนแปลงไป
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการน าเสนอรายงานภายในต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน 
 

2.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัมีอ  านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงาน และ
โดยทัว่ไปแลว้กลุ่มบริษทัจะถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกวา่ก่ึงหน่ึง ในการประเมินวา่บริษทัมีการควบคุมบริษทัอ่ืนหรือไม่ กิจการ
ตอ้งพิจารณาถึงการมีอยูแ่ละผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดท่ี้กิจการสามารถใชสิ้ทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นใน
ปัจจุบนั รวมถึงสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดซ่ึ้งกิจการอ่ืนถืออยู่ดว้ย กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวม
ตั้ งแต่วนัท่ีบริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอ  านาจควบคุมจะหมดไป กลุ่มบริษัทจะไม่น างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว ้
ในงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 
 
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษัท 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษทัโดยวธีิราคาทุน 
 
รายช่ือของบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 10 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 
รายการต่างๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษทัวดัมลูค่าโดยใชส้กุลเงินบาท งบการเงินรวมน าเสนอในสกุลเงินบาท 
 
กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ และแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจาก
การแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าว ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีได้มาและ 
เงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ 
การเงินเฉพาะบริษทั 

 
2.6 ลูกหนี้การค้า 

 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้
เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

2.7 สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้และ
ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืน
ทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืม มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
ประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นส าเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย  
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมลูค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยัหรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ  าเป็น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยค านวณจากต้นทุนในการได้มาและ 
การด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน ามาใช้งานไดต้ามประสงค ์ โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 - 10 ปี 
 

2.9 ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยตน้ทุนเร่ิมแรกหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้น
เกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และ 
จะตดัมลูค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นค านวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้
ประโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ตามอายสัุญญาเช่าท่ีดิน 3 - 20 ปี 
อาคาร 3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
เรือล าเลียง 15 - 29 ปี 
เคร่ืองจกัร 1 - 10 ปี 
อุปกรณ์ส านกังาน 5 ปี 
 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมลูค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทนัที 
(หมายเหตุ 2.10) 
 

ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยก์บัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 

ดอกเบ้ียจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการได้มาซ่ึงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ได้บันทึกเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของสินทรัพยน์ั้ น 
ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพยน์ั้ นให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

 

17 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ า
ทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจต ่ากว่า
มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 
ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วย 
ท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได้ เพ่ือวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
นอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.11 สัญญาเช่าระยะยาว 
 
กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาเช่า แลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากวา่  
 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับ 
ยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า
หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 
กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตดัค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.12 เงินกู้ยืม 
 

เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมลูค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน ในเวลาต่อมาเงินกูย้ืมวดัมูลค่า
ดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่ายตามมลูค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือช าระหน้ีนั้น 
 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
สิบสองเดือน นบัจากวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

2.13 ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินไดซ่ึ้งแสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั ซ่ึงค านวณจากก าไร(ขาดทุน)สุทธิทาง
ภาษีของกิจการซ่ึงไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและในอตัราภาษีท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในประเทศไทย กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุน ไดแ้ก่ การจ าหน่ายถ่านหิน และการใหบ้ริการดา้นโลจิสติกส์ 
 

กลุ่มบริษทัไม่รับรู้ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายและภาษีเงินไดค้า้งรับท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตในส่วนของผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินกับราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน ผลต่างชั่วคราวหลกัเกิดจากค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์  
ค่าเผือ่มลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือและการบนัทึกภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 

กลุ่มบริษทัจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ีก าหนดไว ้สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสะสมเขา้
กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 
 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ คือ ผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะไดรั้บตามกฎหมายแรงงานไทยเม่ือเกษียณอายุ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัอายุและ
จ านวนปีท่ีท างาน 
 

หน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุจะถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัโดยคิดจากมูลค่า
ปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และตน้ทุนบริการในอดีต ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุถูกค านวณข้ึนโดย
นักคณิตศาสตร์ประกันภยัอิสระ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือ
เกษียณอายุค  านวณจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะจ่ายออกไปในอนาคตโดยใช้อตัราดอกเบ้ียตามพนัธบตัรรัฐบาลท่ีใช ้
สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพันและมีอายุการครบก าหนดช าระใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ีต้องจ่ายผลประโยชน์ 
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เม่ือเกษียณอายุ ก าไรขาดทุนทางสถิติท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ และการเปล่ียนสมมติฐานทางสถิติถูกบนัทึกเขา้   
ก าไรหรือขาดทุน 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.15 ประมาณการหนี้สิน 

 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไว ้ 
อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัตอ้ง
สูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการท่ีน่าเช่ือถือของจ านวนท่ีตอ้งจ่าย 
 

2.16 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเก่ียวกบัการออกหุน้ใหม่หรือสิทธิในการซ้ือขายหุน้ท่ีจ่ายออกไปโดยแสดงรายการดงักล่าวดว้ยจ านวนเงินสุทธิจาก
ภาษีไวเ้ป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ โดยน าไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกหุน้ 
 

2.17 การรับรู้รายได้ 
 
รายไดป้ระกอบดว้ยมลูค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการท่ีใหเ้ป็นจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด 
โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษทัส าหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ รายไดจ้ากการให้บริการแก่ลูกคา้รับรู้โดยอา้งอิงตามขั้นของความส าเร็จ
ของงานท่ีท าเสร็จ โดยใชว้ธีิอตัราส่วนของบริการท่ีใหจ้นถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการทั้งส้ินท่ีตอ้งให ้
 
รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑสั์ดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุและพิจารณา
จากจ านวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีส าหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มบริษทั  
 
รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 

2.18 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงินปันผลจะรับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในงวดท่ีมีการอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัส าหรับเงินปันผล
ระหวา่งกาล และเม่ือมีการอนุมติัโดยผูถื้อหุน้ของบริษทัส าหรับเงินปันผลประจ าปี 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้
สินเช่ือและความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงิน
และแสวงหาวธีิการลดผลกระทบท่ีท าใหเ้สียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้
กลุ่มบริษัทใช้เคร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงิน ตัวอย่างเช่น สัญญาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาการ
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
 
การจดัการความเส่ียงด าเนินการโดยฝ่ายบริหารทางดา้นการเงินเป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงาน
บริหารทางดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกันความเส่ียงทางการเงินดว้ยการร่วมมือกันท างานอย่าง
ใกลชิ้ดกับหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจะก าหนดหลกัการบริหารความเส่ียงโดยภาพรวมเพื่อ
จัดการความเส่ียง และก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อครอบคลุมความเส่ียงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น  
ความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการให้สินเช่ือ และใช้ตราสารอนุพนัธ์ 
ทางการเงินและการลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 
 

3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการซ้ือสินคา้จากคู่คา้ในต่างประเทศจึงย่อมมีความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจาก 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินหลกั โดยฝ่ายบริหารทางดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัรับผิดชอบในการป้องกนัความเส่ียงของ
รายการดังกล่าวโดยใช้สัญญาอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยมี
คู่สัญญาเป็นบุคคลภายนอก 

 
3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 
รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกับการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียการใช้อนุพนัธ์ 
ดา้นอตัราดอกเบ้ียตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินก่อนเขา้ท ารายการ กลุ่มบริษทัมีการกูย้ืมแบบอตัราดอกเบ้ียผนัแปร
และใชสั้ญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดของจ านวนเงินดอกเบ้ียท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต
โดยพิจารณาถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการเปล่ียนเงินกู้ยืมจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัให้กลายเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี สัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท าใหก้ลุ่มบริษทัสามารถระดมทุนโดยการกูย้มืระยะยาวดว้ยอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ให้กลายเป็นอัตราคงท่ีในระดับท่ีน้อยกว่าอัตราดอกเบ้ียลอยตัว กรณีท่ีกลุ่มบริษัทต้องกู้ยืมระยะยาวโดยตรง การท าสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท าใหก้ลุ่มบริษทัตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะแลกเปล่ียนผลต่างระหวา่งจ านวนเงินตามดอกเบ้ียคงท่ีกบัตามอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัในช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยอา้งอิงจากจ านวนฐานที่ใชเ้ป็นเกณฑค์ านวณเงินตน้ตามท่ีตกลงกนัไวแ้ละรับรู้ส่วนต่าง
ท่ีจะตอ้งจ่าย หรือจะไดรั้บตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียไวเ้ป็นส่วนประกอบของรายไดด้อกเบ้ียหรือดอกเบ้ียจ่าย ณ วนัท่ี
สัญญาครบก าหนดช าระ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงจากการกระจุกตวัดา้นสินเช่ืออยา่งมีนยัส าคญั นโยบายของกลุ่มบริษทัคือท าให้เช่ือมัน่ไดว้่าไดข้ายสินคา้
และให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ือท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกท่ีจะท ารายการกบัสถาบนัการเงินท่ีมีคุณภาพ
และมีความน่าเช่ือถือสูงในการท าสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสด 

 
3.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

จ านวนเงินสดท่ีมีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่ง
เงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอ านวยความสะดวกในการกูย้ืมท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงิน
ของกลุ่มบริษทัไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใชค้วามยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอเท่าท่ีจะ 
หามาไดเ้น่ืองจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มบริษทัมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้

 
3.2 การบัญชีส าหรับอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินและกจิกรรมป้องกนัความเส่ียง 

 

กลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงส่วนมากจะประกอบดว้ยสัญญาซ้ืออตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าและ
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เคร่ืองมือดงักล่าวไม่รับรู้ในงบการเงินในวนัเร่ิมแรก ยกเวน้ สัญญาซ้ืออตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทุกสัญญา ณ วนัท่ีท าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศกับธนาคารคู่สัญญา  
โดยกลุ่มบริษทัมีภาระท่ีตอ้งช าระเงินตราในสกุลเงินบาทใหแ้ก่ธนาคารคู่สัญญาและธนาคารคู่สัญญาก็มีภาระในการส่งมอบเงินตรา
ต่างประเทศให้แก่กลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีสัญญาถึงก าหนดช าระ ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงบนัทึกรายการบญัชีดงักล่าวในดา้นลูกหน้ีและ
เจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ผลแตกต่างระหว่างยอดลูกหน้ีและเจา้หน้ีดงักล่าวจะบนัทึกเป็นส่วนเกินหรือ
ส่วนลด ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายจ่ายหรือรายได ้ตลอดระยะเวลาของสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ฉบบันั้นๆ 
 

ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามขอ้ผูกพนัในสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ซ่ึงเป็นจ านวนเงินตราต่างประเทศ 
ท่ีจะได้รับจากและช าระให้แก่ธนาคารคู่สัญญา ณ วนัท่ีก าหนด จะปรับมูลค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนท่ีธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศใชเ้ป็นอตัราอา้งอิง ผลต่างจากการปรับมลูค่ารับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทั้งจ  านวน 
 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัส้ินปีจะแสดงหกักลบกนัไวเ้ป็นบญัชีลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัจากความเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย ส่วนต่างท่ีจะตอ้งจ่ายหรือท่ีจะไดรั้บ
จากสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียรับรู้เป็นส่วนประกอบของรายไดด้อกเบ้ียหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายุของสัญญา รายการก าไร
และรายการขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียก่อนก าหนดหรือจากการจ่ายช าระเงินกูย้ืมจะรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 
 

รายละเอียดของอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 
3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง ราคาตลาดในตลาดซ้ือขายคล่องเป็นหลกัฐานท่ีดีท่ีสุดของมูลค่า
ยติุธรรม ตามปกติกลุ่มบริษทัจะตอ้งวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถืออยู่หรือหน้ีสินทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัก าลงัจะ
ออกดว้ยราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั และวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีกลุ่มบริษทัก าลงัจะซ้ือหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ดว้ยราคา
เสนอขายปัจจุบนั หากกลุ่มบริษทัไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือหรือเสนอขายในปัจจุบนัได ้กลุ่มบริษทัอาจใช้ราคาซ้ือขายล่าสุด 
เม่ือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เปล่ียนอย่างเป็นสาระส าคญันับจากวนัท่ีมีการซ้ือขายคร้ังล่าสุดจนถึงวนัท่ีวดัมูลค่า หากบริษทั 
ท าการจบัคู่สถานะระหวา่งสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน กลุ่มบริษทัใชร้าคาเฉล่ียระหว่างราคาเสนอซ้ือกบัราคาเสนอขาย
เป็นเกณฑใ์นการประเมินมลูค่ายติุธรรม 
 
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่สามารถหาราคาตลาดได้ หรือเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีราคาตลาดรองรับ แต่ตลาดนั้นไม่มี
คุณสมบติัพอท่ีจะเป็นตลาดซ้ือขายคล่องเช่น ความเคล่ือนไหวของราคาตลาดเกิดข้ึนไม่บ่อยหรือปริมาณการซ้ือขายในตลาดมีน้อย
เม่ือเทียบการปริมาณของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีก าลงัวดัมูลค่าอยู่ ท  าให้ไม่สามารถใชร้าคาตลาดเป็นตวัแทนท่ีเช่ือถือไดข้องมูลค่า
ยุติธรรม กลุ่มบริษัทต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวโดยใช้วิธีวดัมูลค่าซ่ึงให้ผลการประมาณท่ี
น่าเช่ือถือและสมเหตุสมผล เช่น ใช้วิธีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปในตลาดการเงินรวมถึงการอา้งอิงราคาตลาด 
ในปัจจุบันของเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ หรือ 
ใชแ้บบจ าลองในการตีราคาสิทธิเลือกและการวิเคราะห์กระแสเงินสด ในการน าการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลดมาประยุกตใ์ช้ 
กลุ่มบริษัทต้องใช้อัตราคิดลดท่ีเทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขลักษณะระยะเวลา 
ท่ีเหลืออยูค่วามน่าเช่ือถือของลูกหน้ีและสกุลเงินท่ีเหมือนกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาพิจารณา 
 
มลูค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าค านวณโดยใชอ้ตัราท่ีก าหนดโดยธนาคาร
คู่สัญญาโดยถือเสมือนวา่ไดย้กเลิกสัญญาเหล่านั้น ณ วนัท่ี ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

4 ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 
กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี 
อาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด
การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอยา่งเป็นสาระส าคญัในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 
การรับรู้รายได ้
 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงใช้วิธีการรับรู้รายไดต้ามขั้นความส าเร็จ กลุ่มบริษทัตอ้งประมาณการการให้บริการ ณ วนัท่ีค  านวณเทียบเป็น
สัดส่วนของการบริการทั้งหมดท่ีตอ้งท า 
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4 ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 

ค่าเผ่ือมลูค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

บริษทัตอ้งประมาณค่าเผื่อมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บของถ่านหิน โดยประมาณจากราคาถวัเฉล่ียของขอ้มูลการซ้ือขายในปัจจุบนั
และแนวโนม้ราคาขายในอนาคต ทั้งน้ีราคาท่ีจะขายไดใ้นอนาคตอาจมีความผนัผวนข้ึนอยู่กบัราคาตลาดของถ่านหิน ความตอ้งการ
ถ่านหินในตลาด และสภาวะการแข่งขนัภายในประเทศ 
 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

บริษทัไดป้ระมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจากการค านวณมูลค่าจากการใช ้กระแสเงินสดท่ีคาดว่า
จะไดรั้บในอนาคตไดถู้กประเมินจากขอ้สมมติฐานแผนธุรกิจของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตามมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของท่ีดินไดถู้ก
พิจารณาจากมลูค่าประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 
 

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 
 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนับ าเหน็จบ านาญข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมี 
ขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ของภาระผกูพนับ าเหน็จบ านาญ 
 

กลุ่มบริษัทได้พิจารณาอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงได้แก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนับ าเหน็จบ านาญ ในการพิจารณาอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมกลุ่มบริษัท
พิจารณาใช้ อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเ งินเดียวกับสกุลเงินท่ีต้องจ่ายช าระผลกระโยชน์เม่ือ
เกษียณอาย ุและมีอายคุรบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระผกูพนับ าเหน็จบ านาญท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ข้อสมมติฐานหลักอ่ืนๆส าหรับภาระผูกพนับ าเหน็จบ านาญอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพ่ิมเติมเปิดเผยใน 
หมายเหตุ 17 
 

5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 
กลุ่มบริษัทเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 
ท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสิน 
 

6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจในการน าเขา้และจ าหน่ายถ่านหินให้กบัอุตสาหกรรมภายในประเทศ ส่วนบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั
การให้บริการขนส่งทางน ้ าและให้บริการท่าเทียบเรือให้กับบริษัท ซ่ึงถือเป็นการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกันอีกทั้ งรายการและ 
ย อ ด ค ง เ ห ลื อ ไ ม่ มี ส า ร ะ ส า คั ญ ต่ อ ง บ ก า ร เ งิ น ร ว ม  ดั ง นั้ น จึ ง ไ ม่ มี ก า ร แ ส ด ง ข้ อ มู ล จ า แ น ก ต า ม ส่ ว น ง า น
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 144,848 108,421 111,729 10,974 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 81,335,522 67,898,868 75,006,415 59,081,072 
 81,480,370 68,007,289 75,118,144 59,092,046 
 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2554 : ร้อยละ 0.87 ต่อปี)  
 
ส าหรับขอ้มลูในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินเบิกเกินบญัชีประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร 81,480,370 68,007,289 75,118,144 59,092,046 
เงินเบิกเกินบญัชี (หมายเหตุ 13) - (9,062) - (15) 
 81,480,370 67,998,227 75,118,144 59,092,031 

 
8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 598,999,561 593,035,536 593,636,592 588,719,518 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,432,774 6,797,906 4,983,685 6,274,850 
รายไดค้า้งรับ 164,940 18,454,742 140,997 18,454,742 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 33,096,251 37,243,835 29,663,211 34,673,156 
ลูกหน้ีอ่ืน 12,519,855 13,906,554 12,519,806 13,496,523 
 650,213,381 669,438,573 640,944,291 661,618,789 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ     
        - ลูกหน้ีการคา้ (2,122,351) (2,689,173) (2,122,351) (2,689,173) 
        - ลูกหน้ีอ่ืน (8,868,184) (9,278,184) (8,868,184) (8,868,184) 
 639,222,846 657,471,216 629,953,756 650,061,432 
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8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ไม่ถึงก าหนดช าระ 217,050,576 313,067,991 215,214,546 312,966,635 
เกินก าหนดช าระ     

- นอ้ยกวา่ 3 เดือน 375,788,277 275,741,755 372,268,627 271,534,382 
- 3 ถึง 6 เดือน 4,007,526 - 4,007,526 - 
- 6 ถึง 12 เดือน - 418,556 - 418,555 
- เกินกวา่ 12 เดือน 2,153,182 3,807,234 2,145,893 3,799,946 

 598,999,561 593,035,536 593,636,592 588,719,518 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,122,351) (2,689,173) (2,122,351) (2,689,173) 
 596,877,210 590,346,363 591,514,241 586,030,345 

 
9 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินคา้คงเหลือ 1,314,713,895 1,984,660,429 1,331,761,709 2,001,708,243 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 9,360,007 7,034,465 8,804,660 6,714,434 
หกั  ค่าเผือ่มลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ     

- สินคา้คงเหลือ (237,426,331) (130,508,302) (237,426,331) (130,508,302) 
 1,086,647,571 1,861,186,592 1,103,140,038 1,877,914,375 
 
ในระหว่างปี บริษทัรับรู้มูลค่าท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากการปรับมูลค่าให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจ านวน 107 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2554 : ไม่มี) และรวมแสดงรายการอยูใ่นตน้ทุนขายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 สินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่ารวม 461 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 1,028 ลา้นบาท)  
ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 15 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงัต่อไปน้ี 
 

  ประเทศ อตัราร้อยละของหุ้นท่ีถือ 

บริษัทย่อย ลกัษณะธุรกิจ ที่จดทะเบียน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

- บริษทั ยเูอ็มเอส ลอจิสติกส์          
แมแนจเมนท ์จ ากดั (เดิม : บริษทั  
ยเูอ็มเอส โคลบริคเครท จ ากดั) 

บริการดา้นโลจิสติกส์ (เดิม : ผลิต
และจ าหน่ายถ่านหินอดักอ้น) 

ประเทศไทย 99.9 99.9 

- บริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ  ากดั ขนส่งทางน ้า ประเทศไทย 99.9 99.9 
- บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต บริการท่าเทียบเรือ ประเทศไทย 99.9 99.9 
     เซอร์วสิเซส จ ากดั   99.9 99.9 
- บริษทั ยเูอม็เอส ขนส่ง จ ากดั* ขนส่งทางบก ประเทศไทย 99.9 99.9 
 
* ในปี พ.ศ. 2555 บริษทัน้ีไดห้ยดุด าเนินการ 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 137,706,803 111,000,000 
การลงทุนเพ่ิม - 40,000,000 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (13,293,197) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 137,706,803 137,706,803 

 
เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทั ยเูอ็มเอส ไลทเ์ตอร์ จ  ากดั ออกหุ้นสามญัเพ่ิมข้ึนจ านวน 4,000,000 หุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
บริษทัซ้ือหุน้สามญัท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งหมดของบริษทั ยเูอม็เอส ไลทเ์ตอร์ จ  ากดั เพ่ือด ารงสัดส่วนการถือหุน้ 
 
ในปี พ.ศ. 2554 การขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 13.3 ล้านบาท ของเงินลงทุนในบริษัท ยูเอ็มเอส ขนส่ง จ ากัด ได้ถูกรับรู้ 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการหยุดด าเนินงานของบริษทั มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนแสดงให้เห็นถึงมูลค่าจากการใช ้ซ่ึงถูกพิจารณาจากการ
ค านวณกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตก่อนภาษีเงินไดข้องงบประมาณทางการเงินท่ีได้รับการอนุมติัจากผูบ้ริหาร  
การขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรับปี พ.ศ. 2554 ถูกแสดงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  

 งบการเงินรวม 

    ยานพาหนะและ   งานระหว่าง  
 ที่ดนิ ส่วนปรับปรุงท่ีดนิ อาคาร เรือล าเลยีง เคร่ืองจักร อุปกรณ์ส านักงาน ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554         
ราคาทุน 303,675,136 38,894,452 286,674,494 226,242,585 193,993,124 105,897,421 84,270,388 1,239,647,600 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (12,261,224) (53,334,869) (70,552,791) (65,474,512) (68,160,481) - (269,783,877) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (3,164,212) - - - - - - (3,164,212) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 300,510,924 26,633,228 233,339,625 155,689,794 128,518,612 37,736,940 84,270,388 966,699,511 
         

ส าหรับปีส้ินสุด  
   วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 

        

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  300,510,924 26,633,228 233,339,625 155,689,794 128,518,612 37,736,940 84,270,388 966,699,511 
ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 564,400 496,400 5,240,161 3,741,466 3,174,096 13,105,317 26,321,840 
จ าหน่ายระหวา่งปี - สุทธิ (4,724,212) - - (804,822) (1,161,599) (45,115) - (6,735,748) 
โอนสินทรัพยเ์ขา้/(ออก) - 7,624,966 2,284,846 110,257 56,815,863 8,925,816 (75,945,376) (183,628) 
การกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า 3,164,212 - - - - - - 3,164,212 
ค่าเส่ือมราคา - (5,075,769) (15,001,878) (7,197,103) (31,691,797) (17,506,187) - (76,472,734) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  298,950,924 29,746,825 221,118,993 153,038,287 156,222,545 32,285,550 21,430,329 912,793,453 
         

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555         
ราคาทุน 298,950,924 47,083,818 289,455,740 224,667,688 249,656,781 112,988,138 21,430,329 1,244,233,418 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (17,336,993) (68,336,747) (71,629,401) (93,434,236) (80,702,588) - (331,439,965) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 298,950,924 29,746,825 221,118,993 153,038,287 156,222,545 32,285,550 21,430,329 912,793,453 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ที่ดนิ ส่วนปรับปรุงท่ีดนิ อาคาร ยานพาหนะ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ส านักงาน งานระหว่างก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554         
ราคาทุน 303,675,136 38,894,452 286,492,210 35,632,387 193,993,124 103,647,805 84,270,388 1,046,605,502 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (12,261,225) (53,207,418) (13,970,559) (65,474,512) (66,920,403) - (211,834,117) 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (3,164,212) - - - - - - (3,164,212) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 300,510,924 26,633,227 233,284,792 21,661,828 128,518,612 36,727,402 84,270,388 831,607,173 
         

ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555         
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  300,510,924 26,633,227 233,284,792 21,661,828 128,518,612 36,727,402 84,270,388 831,607,173 
ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 564,400 496,400 4,290,067 3,741,466 2,836,405 12,446,126 24,374,864 
จ าหน่ายระหวา่งปี - สุทธิ (4,724,212) - (19,976,523) (804,822) (1,161,600) (1,106,897) (62,500) (27,836,554) 
โอนสินทรัพยเ์ขา้/(ออก) - 7,624,967 2,284,846 - 56,815,863 8,551,282 (75,460,585) (183,627) 
การกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า 3,164,212 - - - - - - 3,164,212 
ค่าเส่ือมราคา - (5,075,769) (13,709,470) (5,630,838) (31,691,797) (16,950,600) - (73,058,474) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  298,950,924 29,746,825 202,380,045 19,516,235 156,222,544 30,057,592 21,193,429 758,067,594 
         

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555         
ราคาทุน 298,950,924 47,083,818 265,489,870 32,722,455 249,656,781 108,793,606 21,193,429 1,023,890,883 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (17,336,993) (63,109,825) (13,206,220) (93,434,237) (78,736,014) - (265,823,289) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 298,950,924 29,746,825 202,380,045 19,516,235 156,222,544 30,057,592 21,193,429 758,067,594 
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 บริษทัไดก้ลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของท่ีดินจ านวน 3.2 ลา้นบาท เน่ืองจากไดข้ายท่ีดินดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัภายนอกแห่งหน่ึง 
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 บริษทัไดข้ายอาคารและอุปกรณ์บางส่วนใหแ้ก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในราคา 22.86 ลา้นบาท บริษทัมีก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยด์งักล่าวจ านวน 1.75 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จในระหวา่งปี 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงินจ านวน 4,205,607 บาท (พ.ศ. 2554 : ไม่มี) ไดร้วมอยูใ่นยอดการซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 
 
การขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 1 ลา้นบาทของท่ีดิน ได้ถูกรับรู้ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีท่ีดินถูกขวาง 
โดยสายไฟฟ้าแรงสูง และไม่สามารถใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนไดน้อกจากการเกษตร มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนแสดงถึงราคาขายสุทธิ 
ซ่ึงถูกพิจารณาจากราคาอ้างอิงในตลาดของสินทรัพยท่ี์เทียบเท่ากันโดยผูป้ระเมินอิสระ การขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับปี  
พ.ศ. 2554 ถูกแสดงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีใชค้  ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินบางส่วนของบริษทัท่ีต าบลสวนส้ม อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาครไดถู้กจ านองไว้

กับธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือค ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 15 ซ่ึงมีมูลค่าการจ านองรวม 200 ล้านบาท  
(พ.ศ. 2554 : 200 ลา้นบาท) 

 
 ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินบางส่วนของบริษทัท่ีต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ได้ถูกจ านองไวก้ับธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือค ้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 15 ซ่ึงมีมูลค่าการจ านองรวม  
240 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 240 ลา้นบาท) 

 
 เรือขนล าเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจ านวน 12 ล  า ไดถู้กจ านองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคาร และเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 13 และ 15 ตามล าดบั โดยมีมูลค่าการจ านองรวม 125 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 
125 ลา้นบาท) 

 
สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่าการเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษัทเป็นผูเ้ช่าซ่ึงแสดงรวมในรายการขา้งตน้ ประกอบดว้ยยานพาหนะ 
มีรายละเอียดดงัน้ี: 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 5,427,382 16,056,280 5,427,382 16,056,280 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,004,789) (11,891,210) (1,004,789) (11,891,210) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,422,593 4,165,070 4,422,593 4,165,070 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

 

30 

12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554   
ราคาทุน 8,979,963 8,084,983 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (5,434,585) (4,853,689) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 3,545,378 3,231,294 
   

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  3,545,378 3,231,294 
ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 6,041,454 6,041,454 
รับโอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 183,627 183,627 
ค่าตดัจ าหน่าย (1,338,162) (1,151,387) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  8,432,297 8,304,988 
   

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555   
ราคาทุน 17,375,046 16,480,065 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (8,942,749) (8,175,077) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 8,432,297 8,304,988 
 

13 เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเบิกเกินบญัชี - 9,062 - 15 
ทรัสตรี์ซีท 938,163,080 1,246,276,698 938,163,080 1,246,276,698 
เงินกูย้มืระยะส้ัน 320,000,000 160,000,000 320,000,000 160,000,000 
 1,258,163,080 1,406,285,760 1,258,163,080 1,406,276,713 
 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะส้ันจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ีย MOR บวกส่วนเพ่ิม และ MRR บวกส่วนเพ่ิม และ MLR  
หกัส่วนลด และ LIBOR บวกส่วนเพ่ิม และ SIBOR บวกส่วนเพ่ิม  
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 วงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 5 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 5 ลา้นบาท) ค ้าประกนัโดยเรือขนล าเลียงของ
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 11 วงเงินเบิกเกินบญัชีและทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนมีจ านวน  
53 ลา้นบาท และ 1,191 ลา้นบาท ตามล าดบั (พ.ศ. 2554 : 73 ลา้นบาท และ 1,413 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 บริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะส้ันในรูปแบบของตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋เงินท่ีไม่มีหลกัประกนัจากสถาบนั
ก า ร เ งิ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ท่ี ย ั ง ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ จ  า น ว น  1 5 5  ล้ า น บ า ท  ( พ . ศ .  2 5 5 4  : 365 ล้ า น บ า ท )



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

 

31 

 
14 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ 213,141,531 227,355,374 211,468,073 224,707,885 
เจา้หน้ีอ่ืน 24,267,784 28,264,410 23,376,653 27,373,517 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 6,881,426 2,210,298 6,839,787 2,085,085 

 244,290,741 257,830,082 241,684,513 254,166,487 

 
15 เงินกู้ยืมระยะยาว 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ      
    - ภายในหน่ึงปี 422,047,756 200,964,000 410,047,756 188,964,000 
    - เกินกวา่หน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 41,566,309 578,520,309 20,180,000 545,134,000 

 463,614,065 779,484,309 430,227,756 734,098,000 

 
เงินกูร้ะยะยาวมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 6 เดือนในสกุลเงินบาท บวกส่วนเพ่ิม และMLR หกัส่วนลด และอตัรา prime หกัส่วนลด  
 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการท่ีก าหนดในสัญญาเงินกู้กับธนาคารผูใ้ห้กู้ยืม
จ านวนสามแห่ง โดยธนาคารแห่งหน่ึงไดอ้อกหนังสือยินยอมเพ่ือยกเวน้การปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาเงินกูแ้ลว้ก่อน
วนัที่ในงบการเงิน ภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน กิจการตอ้งจดัประเภทหน้ีสิน
เป็นหน้ีสินหมุนเวียน หากกิจการไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาเงินกู้ระยะยาวท่ีมีผลในหรือก่อนวนัท่ีใน 
งบการเงิน แมว้่าภายหลงัจากวนัท่ีในงบการเงินและก่อนวนัท่ีท่ีงบการเงินไดรั้บการอนุมติัให้เปิดเผยสู่สาธารณะ ผูใ้ห้กูจ้ะยินยอม
ไม่เรียกคืนเงินกูเ้น่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไข ดงันั้นส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจะถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปี จ านวน 134 ลา้นบาท 
จึงถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน  
 
อย่างไรก็ตาม หลงัจากวนัท่ีในงบการเงิน บริษทัไดรั้บหนังสือยินยอมเพ่ือยกเวน้การปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาเงินกู้
เพ่ิมเติมจากผูใ้หกู้อี้กหน่ึงแห่ง ดงันั้นงบการเงินในงวดถดัไป เงินกูย้มืดงักล่าวจะถูกจดัประเภทเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนตามก าหนด
ช าระคืนเงินกูย้มื 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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15 เงินกู้ยืมระยะยาว (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดตน้ปี 779,484,309 618,220,309 734,098,000 533,894,000 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 500,000,000 - 500,000,000 
ช าระคืนระหวา่งปี (315,870,244) (338,736,000) (303,870,244) (299,796,000) 

ยอดปลายปี 463,614,065 779,484,309 430,227,756 734,098,000 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 เงินกูย้ืมระยะยาวถูกค ้าประกนัโดยเรือขนล าเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้าง
บนท่ีดินบางส่วนของบริษทั ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 11 และสินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทั ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 9 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน 
 

16 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส าหรับยานพาหนะ โดยมียอดคงเหลือดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4,020,309 1,460,526 4,020,309 1,460,526 
หกั  ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (428,775) (43,925) (428,775) (43,925) 

 3,591,534 1,416,601 3,591,534 1,416,601 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึง     
   ก าหนดช าระ     

- ภายในหน่ึงปี 944,392 1,304,169 944,392 1,304,169 
- เกินกวา่หน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 2,647,142 112,432 2,647,142 112,432 

 3,591,534 1,416,601 3,591,534 1,416,601 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

งบแสดงฐานะการเงิน     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 3,895,663 9,207,554 3,554,138 8,675,718 

     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 1,357,815 1,937,265 1,230,349 1,623,075 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายมีุดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดตน้ปี 9,207,554 7,704,104 8,675,718 6,760,925 
ตน้ทุนบริการในปีปัจจุบนั 1,210,854 1,600,660 1,097,630 1,319,400 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 146,961 336,605 132,719 303,675 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (60,109) (4,429) - - 
ผลก าไรจากการประมาณ     
   ตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยั (6,609,597) (429,386) (6,351,929) - 
โอนยา้ยจากบริษทัยอ่ย - - - 291,718 

ยอดปลายปี 3,895,663 9,207,554 3,554,138 8,675,718 

 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงโอนยา้ยพนักงานทั้งหมดไปให้บริษทั ซ่ึงภาระผกูพนัผลประโยชน์
เม่ือเกษียณอายทุั้งหมดถูกโอนยา้ยไปใหบ้ริษทัทั้งหมด โดยมีขอ้ตกลงวา่บริษทัจะเป็นผูจ้ะรับภาระผกูพนัทั้งหมด 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนบริการในปีปัจจุบนั 1,210,854 1,600,660 1,097,630 1,319,400 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 146,961 336,605 132,719 303,675 
ผลก าไรจากการประมาณ     
   ตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยั (6,609,597) (429,386) (6,351,929) - 
โอนยา้ยจากบริษทัยอ่ย - - - 291,718 

รวม (แสดงอยูใ่นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน) (5,251,782) 1,507,879 (5,121,580) 1,914,793 

 
สมมติฐานทางสถิติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคิดลด 3.68 4.50 3.68 4.50 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 6.00 6.00 6.00 6.00 
อตัราการตาย 0.01 0.01 0.01 0.01 
อตัราการลาออก 0 - 31.00 0 - 50.00 0 - 31.00 0 - 25.00 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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18 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เคร่ืองมือทางการเงินที่ส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 

18.1 สัญญาอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
บริษทัไดท้  าสัญญาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบนัการเงินในประเทศ เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซ่ึงเก่ียวข้องกับทรัสต์รีซีท ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ยอดคงค้างตามสัญญาอัตราเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงวนัครบก าหนดช าระเงินอยู่ในระหว่างวนัท่ี 15 ตุลาคมถึงวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (พ.ศ. 2554 : ระหว่าง
วนัที่ 21 ตุลาคมถึงวนัที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

3.1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ      
ท่ีอตัรา 30.93 - 31.19 บาท     
ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ     

(พ.ศ. 2554 : 4.6 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ      
ท่ีอตัรา 30.57 - 31.26 บาท     
ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 96,556,300 142,209,000 96,556,300 142,209,000 

 
มลูค่ายติุธรรมสุทธิของสัญญาอตัราเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สัญญาอตัราเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ี     
เป็นสินทรัพย ์(หน้ีสิน) (883,985) 1,440,251 (883,985) 1,440,251 

 
มลูค่ายติุธรรมของสัญญาอตัราเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ค านวณ (โดยใชอ้ตัราท่ีก าหนดโดยธนาคารคู่สัญญา) เสมือนวา่ไดย้กเลิก
สัญญาเหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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18 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

18.2 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 
 
เม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 บริษทัไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศ
แห่งหน่ึง เพื่อเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวัส าหรับสกุลเงินบาทประจ า 6 เดือน บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
4.37 ต่อปี ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมียอดคงเหลือจ านวน 245 ล้านบาท (พ.ศ. 2554 : 475  
ลา้นบาท) ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
 
มลูค่ายติุธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัที่ในงบดุล มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นหน้ีสิน 407,910 1,264,571 407,910 1,264,571 
 
มลูค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียค านวณ (โดยใชอ้ตัราท่ีก าหนดโดยธนาคารคู่สัญญา) เสมือนว่าไดย้กเลิกสัญญา
เหล่านั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรม 
 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมลูค่าใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรม 
 

19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 จ านวนหุ้นสามัญ หุ้นสามัญท่ีออก   
 ที่ออกและช าระแล้ว และช าระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท 
     

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 152,078,328 76,039,164 230,461,835 306,500,999 
การออกหุน้ 1,375,736 687,868 10,928,916 11,616,784 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 153,454,064 76,727,032 241,390,751 318,117,783 
การออกหุน้ - - - - 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 153,454,064 76,727,032 241,390,751 318,117,783 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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หุ้นสามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจ านวน 153,454,064 หุ้น (พ.ศ. 2554 : 153,454,064 หุ้น) ราคามูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (พ.ศ. 2554 : 
0.50 บาท) หุน้สามญัทั้งหมดไดอ้อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 

19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น (ต่อ) 
 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2554 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจากเดิมหุน้สามญัจ านวน 210,454,783 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 105,227,392 บาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 
153,454,064 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 76,727,032 บาท เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัส้ินสุดการใชสิ้ทธิทั้งหมดแลว้ในระหวา่งปี พ.ศ. 2554 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 จ  านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้เพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1,375,736 หุน้ และบริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวในระหว่างงวดท าให้ทุนท่ีออกจ าหน่ายและ
เรียกช าระแลว้เพ่ิมข้ึน 687,868 บาท 

 
20 ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

 
บริษทัออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้จ านวน 70 ลา้นสิทธิ ซ่ึงมีเง่ือนไขดงัน้ี 
 
อตัราส่วนการเสนอขาย : 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ : หุน้ละ 8.50 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 สิทธิ ต่อหุน้สามญั 1.007 หุน้ 
วนัที่ออกและเสนอขาย : วนัที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก : วนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 
วนัท่ีส้ินสุดการใชสิ้ทธิ : วนัที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
 
รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 วันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 

 สิทธิ หุ้น สิทธิ หุ้น 
     

ยอดตน้ปี - - 57,519,035 57,921,672 
หกั  ใชสิ้ทธิระหวา่งปี - - (1,366,212) (1,375,736) 
หกั  ส้ินสุดการใชสิ้ทธิ - - (56,152,823) (56,545,936) 
ยอดปลายปี - - - - 
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21 ทุนส ารองตามกฎหมาย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดตน้ปี 11,096,402 11,096,402 10,500,000 10,500,000 
จดัสรรระหวา่งปี - - - - 
การปรับปรุงรายการ (596,402) - - - 

ยอดปลายปี 10,500,000 11,096,402 10,500,000 10,500,000 

 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งตั้งทุนส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลงัจาก
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองตามกฎหมายน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
ทุนส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถจดัสรรได ้
 

22 เงินปันผลจ่าย 
 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษัท เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2555 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 153,454,064 หุ้น  
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 30,690,613 บาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
 

23 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริิษทั 

  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 
      

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ  3,059,330,395 2,566,714,521 3,078,570,123 2,573,769,704 
ค่าขนส่ง  232,348,621 176,740,002 232,348,621 179,411,737 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  88,035,117 107,697,350 83,191,906 99,881,692 
ค่าเส่ือมราคา 11 76,472,734 77,353,338 73,058,474 57,846,787 
ค่าตดัจ าหน่าย 12 1,338,162 1,175,545 1,151,387 925,688 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  7,843,494 11,585,525 7,688,957 11,379,535 
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24 รายได้อืน่ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 26,229,697 3,495,851 26,227,725 3,486,740 
รายไดด้อกเบ้ียรับ 642,255 475,305 643,712 1,344,006 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น - สุทธิ 2,579,831 10,357,828 4,330,450 1,607,686 
รายไดอ่ื้น 6,963,892 25,439,406 8,839,367 26,885,712 

 36,415,675 39,768,390 40,041,254 33,324,144 
 

25 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปีดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก
ท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งส้ินให้เป็น
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
     

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของ     
   ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (บาท) (288,263,690) 60,522,417 (307,946,187) 48,929,954 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 153,454,064 153,454,064 153,454,064 153,454,064 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีบริษทั     
   ตอ้งออกใหต้ามสิทธิ - UMS-W1 (หุน้) - 5,577,133 - 5,577,133 
จ านวนหุน้สามญัท่ีสมมติวา่ออกใน     
   มลูค่ายติุธรรม* - UMS-W1 (หุน้) - (2,887,743) - (2,887,743) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   รวมหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุน้) 153,454,064 156,143,454 153,454,064 156,143,454 
     

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (1.88) 0.39 (2.01) 0.32 
     

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาท) (1.88) 0.39 (2.01) 0.31 
 

* มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญัท่ีน ามาค านวณอตัราปรับลดจ านวนหุ้นสามญัจากการใชสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิไดม้าจากการ 
ถวัเฉล่ียราคาปิดของหุน้สามญัทุกวนัส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (วนัส้ินสุด
ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ ) ร า ค า ยุ ติ ธ ร ร ม ถั ว เ ฉ ล่ี ย ข อ ง หุ้ น ส า มั ญ เ ท่ า กั บ หุ้ น ล ะ  1 6 . 3 1  บ า ท
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26 กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

 

การกระทบยอดก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ให้เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน มีดงัต่อไปน้ี 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้  (288,146,095) 123,275,687 (307,946,187) 105,037,944 
ปรับปรุงดว้ย:      
กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  (976,821) (3,583,698) (566,821) (3,314,621) 
การตั้งค่าเผ่ือมูลค่าสุทธิท่ี      
   คาดวา่จะไดรั้บในสินคา้คงเหลือ  106,918,028 - 106,918,028 - 
ค่าเส่ือมราคา 11 76,472,734 77,353,338 73,058,474 57,846,787 
ค่าตดัจ าหน่าย 12 1,338,162 1,175,545 1,151,387 925,688 
การตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร      
   และอุปกรณ์  7,506 58,409 - 46,052 
การตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  - 365,563 - 659,563 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ      
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - - 13,293,197 
รายการขาดทุน(กลบัรายการ)จากการ      
   ดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 (3,164,212) 1,149,000 (3,164,212) 1,149,000 
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่าย      
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   681,230 (10,416,237) (1,069,390) (1,653,738) 
(ก าไร)ขาดทุนสุทธิจาก      
   อตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  (2,303,712) 3,414,233 (2,311,194) 3,763,496 
รายไดด้อกเบ้ียรับ 24 (642,255) (475,305) (643,712) (1,344,006) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย  106,357,335 83,577,080 104,291,676 78,618,149 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละ      
   หน้ีสินด าเนินงาน      

- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน   19,472,463 (8,383,602) 21,137,413 (10,300,274) 
- ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 980,124 (1,044,776) 
- สินคา้คงเหลือ  667,620,992 (124,906,512) 667,856,308 (132,681,660) 
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   (3,782,129) (8,235,041) (3,519,677) (8,169,975) 
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  235,968 (806,873) 231,077 (833,873) 
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (5,727,971) 63,026,881 (4,670,606) 82,608,183 
- เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,616,898 219,352 1,040,472 (10,198,567) 
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   (3,630,802) 21,873,647 (3,825,564) 21,329,557 
- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (16,128,084) 1,365,498 (16,030,199) 1,636,632 
- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  (5,311,891) 1,503,450 (5,121,580) 1,914,793 

เงินสดจากการด าเนินงาน  650,907,344 221,550,415 627,795,817 199,287,551 
- ดอกเบ้ียรับ  642,255 475,305 643,712 1,415,086 
- ดอกเบ้ียจ่าย  (112,077,017) (78,124,353) (109,973,219) (72,875,574) 
- ภาษีเงินไดจ่้าย  (1,058,200) (63,818,908) (213,865) (58,409,105) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  538,414,382 80,082,459 518,252,445 69,417,958 
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27 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษทัหรือถูกควบคุมโดยบริษทัหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกบับริษทัทั้งทางตรงหรือทางออ้มไม่ว่า
จะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อย
ล าดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ 
เหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกับบุคคลเหล่านั้น 
กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

บริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย ทั้งน้ี บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ตามรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 10 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการท่ีมีสาระส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

27.1 รายได้และค่าใช้จ่าย 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 
   

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน   
ก) รายได้ค่าบริการ   

บริษทัยอ่ย 1,083,950 3,275,000 
   

ข) ดอกเบีย้รับ   
บริษทัยอ่ย 50,187 970,193 

   

ค) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายบริการ   
บริษทัแม่ 341,500 1,797,235 
บริษทัยอ่ย 19,239,728 15,116,860 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 3,835,682 - 
 23,416,910 16,914,095 

   

ง) ดอกเบีย้จ่าย   
บริษทัยอ่ย 375,759 466,816 
 
 

  

จ) รายจ่ายฝ่ายทุน (รวมในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน)   
บริษทัแม่ 1,386,000 - 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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27 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

27.2 ลูกหนี้กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 659,278 1,631,921 
 

27.3 เจ้าหนี้กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 6,117,737 6,694,162 
บริษทัแม่ 2,784,140 2,752,409 2,784,140 2,752,409 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน 1,585,166 - 1,585,166 - 
 4,369,306 2,752,409 10,487,043 9,446,571 
 

27.4 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 6,700,000 20,800,000 
 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลกัประกัน โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
2.65 - 3.65 ต่อปี 
 

27.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญของกจิการ 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัของกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 21,321,380 15,129,770 21,321,380 15,129,770 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (3,998,588) 681,230 (3,998,588) 681,230 
 17,322,792 15,811,000 17,322,792 15,811,000 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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28 ภาระผูกพนัและหนี้สินที่อาจเกดิขึน้ 

 
28.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 
ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริิษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 9,151,553 10,408,702 9,151,553 10,408,702 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,225,706 7,216,800 4,225,706 7,216,800 
 13,377,259 17,625,502 13,377,259 17,625,502 
 

28.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายถ่านหิน 
 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายถ่านหินกบัผูผ้ลิตในต่างประเทศในปริมาณท่ีก าหนดตามสัญญา 
บวกหรือหักร้อยละ 10 ราคาของถ่านหินสามารถเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัคุณภาพของถ่านหินตามสูตรการค านวณท่ีระบุในสัญญา 
นอกจากน้ีบริษัทมีภาระผูกพนัตามสัญญาขายถ่านหินแก่ผูป้ระกอบการในประเทศในปริมาณท่ีก าหนดบวกหรือหักร้อยละ 10  
ดว้ยราคาคงท่ีตามสัญญา 
 

28.3 หนี้สินที่อาจเกดิขึน้ 
 
บริษทัและกลุ่มบริษทัค ้าประกนัเพ่ือประโยชน์ในการประกอบธุรกิจตามปกติ ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หนงัสือค ้าประกนัท่ีธนาคาร     
   ออกใหใ้นนามกลุ่มบริษทั 3,044,000 3,044,000 3,044,000 3,044,000 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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29 สิทธิพเิศษท่ีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 
 
บริษทัยอ่ย 2 แห่งไดรั้บอนุญาตตามบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 จ านวน 2 โครงการดงัน้ี 
 
โครงการท่ี 1 บตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1499(2)/2551 วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ในกิจการขนส่งทางเรือ ประเภท 7.2 
กิจการขนส่งมวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ โดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินกิจการไดเ้ม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 

โครงการที่ 2 บตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1047(2)/2552 วนัที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552 ในกิจการขนถ่ายสินคา้ส าหรับเรือเดินทะเล 

ประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน โดยบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินกิจการไดเ้ม่ือวนัท่ี  

19 เมษายน พ.ศ. 2555 
 
สิทธิและประโยชน์ท่ีได้รับ ไดแ้ก่ การยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 
เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น 
 

30 เหตุการณ์ที่ส าคัญ 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 ผูว้่าราชการจังหวดัสมุทรสาครได้มีค  าส่ังให้ผูป้ระกอบกิจการถ่านหินในจังหวดัสมุทรสาครระงับ 
การประกอบกิจการถ่านหินทุกกรณีตั้งแต่วนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน
อย่างไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 บริษทัไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างคณะท างานก ากบัดูแลการคดัแยก ขนยา้ยถ่านหิน 
ตามค าส่ังจงัหวดัสมุทรสาคร ท่ี 2426/2554 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัขนยา้ยถ่านหินให้แลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลา 15 เดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ตามขั้นตอนและขอ้ก าหนดต่างๆ 
ในบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าว ผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการคดัแยก ขนยา้ยถ่านหินตามบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าว
อยา่งเคร่งครัด 
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