
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 



 

 

 

 

 

 

 

   

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ รวมและงบ

แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับ

งวดสามเดือนส้ินสุดวนั ท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่  (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) 

ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิส

เซส จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและ นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง

กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง  งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการ ให้ขอ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย  การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึง ส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ ไม่สามารถ ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะ พบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว  ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึน ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



 

  2 

 

 

การเน้นข้อมลูและเหตกุารณ์ 

 

ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 บริษทัไดป้ระมาณการค่าใชจ่้ายซ่ึงจะเกิดข้ึนจากผลของขอ้ขดัแยง้

ระหวา่งผูจ้าํหน่ายทางออ้มชาวอินโดนีเซียและตวักลางในการขนส่งกะลาปาลม์ ซ่ึงการขนส่งดงักล่าวไดเ้กิดความล่าชา้

และบริษทัมีค่าใชจ่้ายและยงัคงมีค่าปรับการล่าชา้จากการขนส่งสินคา้อยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนและบนัทึกค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัค่าปรับจากการล่าชา้ดงักล่าวจาํนวนประมาณ 16.4 ลา้นบาท  จาํนวนดงักล่าวประมาณการโดยฝ่ายบริหารซ่ึง

ประมาณจากระยะเวลาท่ีล่าชา้ และขอ้ตกลงในการจ่ายค่าชดเชยตามสญัญาจา้งเรือ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงยงัคงมีความไม่

แน่นอน ดงันั้นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 3 0 กนัยายน  2555 ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  

จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จาํกดั (มหาชน)  ตามลาํดบั  

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน  2555 งบแสดง

ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของ

งบการเงินดงักล่าว  

 

ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ รวม

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนั ท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

และของเฉพาะบริษทั ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จาํกดั (มหาชน)  ตามลาํดบั ท่ีแสดงเปรียบเทียบสอบทานโดย

ผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไดเ้สนอรายงานลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2555 วา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 

 

(นางศิริเพญ็  สุขเจริญยิง่ยง) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3636 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

12 กมุภาพนัธ์ 2556 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 30 กันยายน 2555

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
2555 2555 2555 2555

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58,458,756 81,480,370                 51,229,524                        75,118,144                             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 366,189,025 639,222,846               355,457,601                      629,953,756                           
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3   -    - 868,667                             659,278                                  
สินคา้คงเหลือ 5 1,012,494,482 1,086,647,571            1,028,603,616                   1,103,140,038                        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,485,834 14,781,126                 2,424,587                          14,642,211                             
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,439,628,097               1,822,131,913            1,438,583,995                   1,823,513,427                        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 - - 137,706,803                      137,706,803                           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 908,117,231                  912,793,453               754,151,439                      758,067,594                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,996,802                      8,432,297                   7,890,651                          8,304,988                               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,036,904                      1,695,447                   1,032,463                          1,685,339                               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 917,150,937                  922,921,197               900,781,356                      905,764,724                           

รวมสินทรัพย์ 2,356,779,034               2,745,053,110            2,339,365,351                   2,729,278,151                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

3  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 30 กันยายน 2555

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
2555 2555 2555 2555

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 8 1,103,339,107               1,258,163,080            1,103,339,107                   1,258,163,080                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 121,607,630                  244,290,741               120,169,318                      241,684,513                           
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 51,644                           4,369,306                   3,794,060                          10,487,043                             
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3, 8 - - 6,700,000                          6,700,000                               
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

    ชาํระภายในหน่ึงปี 8 327,844,317                  422,047,756               315,844,317                      410,047,756                           
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

     ภายในหน่ึงปี 8 974,371                         944,392                      974,371                             944,392                                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,710                           - - -
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,666,222                    42,551,842                 36,180,876                        41,254,667                             
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 5,616,836                      3,840,616                   5,351,418                          3,428,474                               
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,597,117,837               1,976,207,733            1,592,353,467                   1,972,709,925                        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 28,576,309                    41,566,309                 10,190,000                        20,180,000                             
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 8 2,431,273                      2,647,142                   2,431,273                          2,647,142                               
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,235,244                      3,895,663                   3,861,574                          3,554,138                               
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 35,242,826                    48,109,114                 16,482,847                        26,381,280                             
รวมหนี้สิน 1,632,360,663               2,024,316,847            1,608,836,314                   1,999,091,205                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 30 กันยายน 2555

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
2555 2555 2555 2555

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

    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

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 241,390,751                  241,390,751               241,390,751                      241,390,751                           
กาํไรสะสม

   จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 10,500,000                    10,500,000                 10,500,000                        10,500,000                             
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 395,800,588                  392,118,480               401,911,254                      401,569,163                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 724,418,371                  720,736,263               730,529,037                      730,186,946                           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 724,418,371                  720,736,263               730,529,037                      730,186,946                           

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,356,779,034               2,745,053,110            2,339,365,351                   2,729,278,151                        

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 496,635,788                  536,752,665               496,635,788                      536,752,665                           
รายไดจ้ากการให้บริการ 6,736,359                      7,709,586                   - -
รวมรายได้ 503,372,147 544,462,251 496,635,788 536,752,665 

ต้นทุน
ตน้ทุนขาย 3 387,627,754                  453,529,607               389,331,576                      454,618,408                           
ตน้ทุนการให้บริการ 1,321,287                      2,329,416                    - -
รวมต้นทุน 388,949,041 455,859,023 389,331,576 454,618,408 

กําไรข้ันต้น 114,423,106 88,603,228 107,304,212 82,134,257 
รายไดอ่ื้น 3 2,491,074                      8,753,050                   2,906,634                          10,908,297                             
กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 116,914,180 97,356,278 110,210,846 93,042,554 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 34,714,539 30,463,126                 35,206,506 30,955,092                             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3, 13 59,838,254 47,090,061                 56,410,240 44,659,454                             
รวมค่าใช้จ่าย 94,552,793 77,553,187 91,616,746 75,614,546 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 22,361,387 19,803,091 18,594,100 17,428,008 
ตน้ทุนทางการเงิน 3 18,661,568 25,500,837                 18,252,009                        24,949,139                             
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 3,699,819 (5,697,746) 342,091 (7,521,131)
ภาษีเงินได้ 17,711  -  -  - 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 3,682,108 (5,697,746) 342,091 (7,521,131)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด  -  -  -  - 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,682,108 (5,697,746) 342,091 (7,521,131)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

การแบ่งปันกําไรขาดทุน
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่                       3,682,108                   (5,697,746)                               342,091                               (7,521,131)
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด                       3,682,108                   (5,697,746)                               342,091                               (7,521,131)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่                       3,682,108                   (5,697,746)                               342,091                               (7,521,131)
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด                       3,682,108                   (5,697,746)                               342,091                               (7,521,131)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 11                                0.02                            (0.04)                                     0.00                                        (0.05)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 3,682,108                      (5,697,746)                  342,091                             (7,521,131)                              
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 16,729,848                    19,700,316                 15,787,331                        19,092,013                             
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 476,295                         326,582                      455,137                             270,512                                  

ดอกเบ้ียรับ (263,444)                       (305,404)                     (244,110)                            (272,396)                                 
ตน้ทุนทางการเงิน 18,661,568                    25,500,837                 18,252,009                        24,949,139                             
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 30,795                           (2,879,951)                  44,422                               (2,877,773)                              
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (150,000)                       (566,564)                     (150,000)                            (566,564)                                 
กลบัรายการค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ท่ีลดลงและสินคา้ลา้สมยั  -   (12,521,370)                  -    (12,521,370)                            
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (294,392)                       - (294,392)                            (1,603,871)                              
ภาษีเงินได้ 17,711                           - - -

38,890,489                    23,556,700                 34,192,488                        18,948,559                             
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 272,885,987                  233,001,450               274,348,325                      234,529,989                           
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -   - (223,016)                            1,002,054                               
สินคา้คงเหลือ 74,153,089                    82,687,999                 74,536,422                        82,630,265                             
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 12,487,496                    (1,554,840)                  12,277,453                        (1,361,248)                              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 658,543                         135,579                      652,875                             123,579                                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (121,121,429)                (88,136,019)                (119,953,513)                     (85,959,272)                            
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (4,317,663)                    (643,409)                     (6,692,983)                         (6,349,737)                              
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (5,271,775)                    (5,675,312)                  (5,463,456)                         (6,847,276)                              
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,777,720                      (11,322,454)                1,924,444                          (10,884,032)                            
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 339,581                         (6,088,273)                  307,436                             (5,861,633)                              
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 270,482,038                  225,961,421               265,906,475                      219,971,248                           
รับดอกเบ้ีย 263,444                         305,404                      244,110                             272,396                                  
จ่ายดอกเบ้ีย (18,275,412)                  (31,532,654)                (17,862,343)                       (31,206,399)                            
จ่ายภาษีเงินได้ (192,203)                       (394,443)                     (59,831)                              (82,127)                                   
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 252,277,867                  194,339,728               248,228,411                      188,955,118                           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(บาท)

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (13,594,656)                  (14,970,975)                (13,412,206)                       (14,499,775)                            
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 294,393                          - 294,393                             20,923,317                             
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (40,800)                          - (40,800)                               - 
เงินให้กูย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  - (1,500,000)                              
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (13,341,063)                  (14,970,975)                (13,158,613)                       4,923,542                               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (185,890) (446,993) (185,890) (446,993)                                 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (154,579,089) (124,590,662) (154,579,089) (124,581,615)                          
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  - (14,000,000)                            
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (107,193,439) (46,699,000) (104,193,439) (43,699,000)                            
รวมเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (261,958,418) (171,736,655) (258,958,418) (182,727,608)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (23,021,614) 7,632,098 (23,888,620) 11,151,052 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 81,480,370                    67,998,227                 75,118,144                        59,092,031                             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 58,458,756                    75,630,325                 51,229,524                        70,243,083                             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
   ประกอบด้วย:
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 58,458,756 75,639,387 51,229,524 70,243,098 
เงินเบิกเกินบญัชี - (9,062) - (15)

58,458,756 75,630,325 51,229,524 70,243,083 

รายการที่มิใช่เงินสด
หน้ีสินคงคา้งจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,254,871 312,532 2,254,871 312,532 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนของส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม ผูถ้ือหุ้น ไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วน

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทั อาํนาจควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 76,727,032                     241,390,751                  11,096,402                 710,476,381                        1,039,690,566                 -  1,039,690,566               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน - - - (5,697,746)                          (5,697,746)                    - (5,697,746)                     
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - -
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (5,697,746)                          (5,697,746)                    - (5,697,746)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 76,727,032                     241,390,751                  11,096,402                 704,778,635                        1,033,992,820               - 1,033,992,820               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 76,727,032                     241,390,751                  10,500,000                 392,118,480                        720,736,263                    -  720,736,263                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร - - - 3,682,108                            3,682,108                      - 3,682,108                      
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - -
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 3,682,108                            3,682,108                      - 3,682,108                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 76,727,032                     241,390,751                  10,500,000                 395,800,588                        724,418,371                  - 724,418,371                  

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

จดัสรรเป็น

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับแต่ละงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า สาํรองตาม ผูถ้ือหุน้

ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทั

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 76,727,032                        241,390,751                     10,500,000                      740,205,963                     1,068,823,746                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน - - - (7,521,131)                       (7,521,131)                         
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - -
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (7,521,131)                       (7,521,131)                         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 76,727,032                        241,390,751                     10,500,000                      732,684,832                     1,061,302,615                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 76,727,032                        241,390,751                     10,500,000                      401,569,163                     730,186,946                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไร - - - 342,091                            342,091                             
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - -
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - 342,091                            342,091                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 76,727,032                        241,390,751                     10,500,000                      401,911,254                     730,529,037                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

จดัสรรเป็น

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

   12 

หมายเหตุ  สารบญั  

    

1  ขอ้มูลทัว่ไป  

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล  

3  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

4  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  

5  สินคา้คงเหลือ  

6  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

7  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

8  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  

9  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  

10  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  

11  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  

12  ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

13  ค่าปรับการล่าชา้จากการขนส่งสินคา้และเรือท่ีถูกยดึในประเทศอินโดนีเซีย  

14  เหตุการณ์ท่ีสาํคญั  

15  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  

16  การจดัประเภทรายการใหม่  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2556 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส  จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยูจ่ด

ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี ดงัน้ี 

 

0สาํนกังานใหญ่ : 36/83 อาคาร  พี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24 ซอยสุขมุวิท 21 (อโศก ) ถนนสุขมุวิท แขวง

คลองเตย เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

   

3สาขา  : 20 หมู่ท่ี 2 ตาํบลชยัมงคล อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

   

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

   

9สาขา  : 108 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 

 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดในระหวา่งงวดไดแ้ก่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี

จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั การนาํเขา้ถ่านหินเพื่อจาํหน่ายแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ กลุ่ม บริษทัดาํเนิน

ธุรกิจหลกัเก่ียวกบั การนาํเขา้ถ่านหินเพื่อจาํหน่ายแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนส่งทางนํ้าและ บริการท่า

เทียบเรือ  

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 30 กนัยายน 2555 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 6 
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2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั  

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  

งบการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 3 0 กนัยายน  255 5           

งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ี

เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น

การอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุ ดวนัท่ี 30 

กนัยายน 2555 

 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหวา่งกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัใน             

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

 

(ข) สกลุเงินทีนํ่าเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษใน    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

 (ค) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ    

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การ

ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงิน

ท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว้ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั  และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555  
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3 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัต่อบุคคล

หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนั

หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบั บริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 สาํหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร

สาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่

จัดตั้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   

บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 88.68 

บริษทั โทรีเซน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ี บริษทั ใหญ่ ในลาํดบัสูงสุด ของ

บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.9 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ี บริษทั ใหญ่ ในลาํดบัสูงสุด ของ

บริษทัถือหุน้ร้อยละ 49.0 

ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผดิชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการ (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบั

บริหารหรือไม่) ของกลุ่มบริษทั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

รายไดค่้าบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 

ดอกเบ้ียรับ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 

ดอกเบ้ียจ่าย ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 

2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555  2554  2555  2554 

 (บาท) 

บริษทัย่อย        

รายไดค่้าบริการ -  -  448,380  598,000 

ดอกเบ้ียรับ -  -  -  2,983 

ค่าใชจ่้ายบริการ -  -  3,213,662  2,290,431 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  75,490  135,222 

        

บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        

ค่าใชจ่้ายบริการ 288,341  369,000  288,341  369,000 

        

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

    ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 6,674,887  5,133,007  6,674,887  5,133,007 

    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 60,672  (3,851,329)  60,672  (3,851,329) 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 6,735,559  1,281,678  6,735,559  1,281,678 
 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 30 กนัยายน 2555 มีดงัน้ี 

 
 

ลูกหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2555   2555  2555   2555 

 (บาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  868,667  659,278 
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เจ้าหน้ีกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2555   2555  2555   2555 

 (บาท) 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด -  2,784,140  -  2,784,140 

บริษทัยอ่ย -  -  3,742,416  6,117,737 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 51,644  1,585,166  51,644  1,585,166 

รวม 51,644  4,369,306  3,794,060  10,487,043 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจาก

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั อตัราดอกเบีย้  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 2555   2555  2555   2555  2555   2555 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

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

 

4 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2555   2555  2555   2555 

  (บาท) 

ลูกหน้ีการคา้  318,410,407  598,999,561  311,311,327  593,636,592 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  8,294,211  5,432,774  8,022,918  4,983,685 

รายไดค้า้งรับ  141,941  164,940  141,941  140,997 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร  37,723,370  33,096,251  34,367,633  29,663,211 

ลูกหน้ีอ่ืน   12,459,631  12,519,855  12,454,317  12,519,806 

  377,029,560  650,213,381  366,298,136  640,944,291 

หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ         

- ลูกหน้ีการคา้  (1,972,351)  (2,122,351)  (1,972,351)  (2,122,351) 

- ลูกหน้ีอ่ืน  (8,868,184)  (8,868,184)  (8,868,184)  (8,868,184) 

สุทธิ  366,189,025  639,222,846  355,457,601  629,953,756 
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   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2555   2554  2555   2554 

  (บาท) 

กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะ

สูญสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

(150,000)  (566,564)  (150,000)  (566,564) 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2555   2555  2555   2555 

  (บาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  144,494,328  217,050,576  142,197,284  215,214,546 

เกินกาํหนดชาํระ:         

 นอ้ยกวา่ 3 เดือน  167,800,065  375,788,277  164,450,674  372,268,627 

       3 - 6 เดือน  3,573,074  4,007,526  2,127,718  4,007,526 

       6 - 12 เดือน  848,484  -  848,484  - 

 มากกวา่ 12  เดือน  1,694,456  2,153,182  1,687,167  2,145,893 

  318,410,407  598,999,561  311,311,327  593,636,592 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (1,972,351)  (2,122,351)  (1,972,351)  (2,122,351) 

สุทธิ  316,438,056  596,877,210  309,338,976  591,514,241 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 90 วนั 

 

5 สินค้าคงเหลอื  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิทางบญัชีจาํนวน 337  ลา้นบาท (ณ วันท่ี 

30 กันยายน 2555: 347 ล้านบาท) ไดน้าํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั เงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง

ตามกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 30 กนัยายน 2555 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 ลกัษณะ          ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

 ธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  จากการดอ้ยค่า  สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  31  

ธนัวาคม 

30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

ธนัวาคม 

  2555 2555  2555  2555  2555  2555  2555  2555  2555  2555  2555  2554 

  (ร้อยละ)  (บาท) 

บริษทัย่อย                        

บริษทั ยเูอม็เอส  

   ลอจิสติกส์  

   แมแนจเมนท ์จาํกดั  

บริหารจดัการ

ดา้นขนถ่าย

สินคา้ 

99.99 99.99  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  -  -  5,000,000  5,000,000  -  - 

บริษทั ยเูอม็เอส  

   ไลทเ์ตอร์ จาํกดั 

ขนส่งทางนํ้า 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  

    เซอร์วสิเซส 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 ขนส่ง  

    จาํกดั * 

ขนส่งทางบก 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  -  - 

 

* ในปี 2555 บริษทัน้ีไดห้ยดุดาํเนินการ



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (บาท) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 912,793,453  758,067,594 

ซ้ือเพิ่ม 12,053,627  11,871,177 

จาํหน่าย (1)  (1) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (16,729,848)  (15,787,331) 

ราคาตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 908,117,231  754,151,439 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีใชค้ ํ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

• ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินบางส่วนของบริษทัท่ีตาํบลสวนส้ม  อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร

ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 8 ซ่ึงมีมูลค่าการจาํนองรวม 200 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555: 200 ล้านบาท) 

 

• ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินบางส่วนของบริษทัท่ีตาํบลคลองสะแก  อาํเภอนครหลวง  จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวใน หมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 8 ซ่ึงมีมูลค่าการจาํนองรวม 240 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555: 240 ล้านบาท) 

 

• เรือขนลาํเลียงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวน  12 ลาํ ไดถู้กจาํนองไวก้บั ธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนั

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 โดยมีมูลค่าการ

จาํนองรวม 125 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555: 125 ล้านบาท) 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้  

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 หมายเหต ุ 2555   2555  2555   2555 

  (บาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

 
 

1,103,339,107  1,258,163,080 

 

1,103,339,107  1,258,163,080 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั – ส่วนท่ีไม่มี

หลกัประกนั 3 - 

 

- 

 

6,700,000 

 

6,700,000 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี - ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั 

 

327,844,317  422,047,756 

 

315,844,317  410,047,756 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึง 

 

974,371 

 

944,392 

 

974,371  944,392 
รวมหนีสิ้นทีม่ดีอกเบีย้ระยะส้ัน  1,432,157,795  1,681,155,228  1,426,857,795  1,675,855,228 

         

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน         

เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั 

 

28,576,309 

 

41,566,309  10,190,000  20,180,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน   2,431,273 

 
2,647,142  2,431,273  2,647,142 

รวมหนีสิ้นทีม่ดีอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน  31,007,582  44,213,451  12,621,273  22,827,142 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ  ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 และ 30 กนัยายน 2555 ไดด้งัน้ี 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2555   2555  2555   2555 

  (บาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี   1,431,183,424  1,680,210,836  1,425,883,424  1,674,910,836 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 28,576,309  41,566,309  10,190,000  20,180,000 

รวม  1,459,759,733  1,721,777,145  1,436,073,424  1,695,090,836 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 วงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 5 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555: 5 ล้านบาท) คํ้าประกนั

โดยเรือขนลาํเลียงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวใน หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  7 วงเงินเบิกเกินบญัชี

และทรัสตรี์ซีทของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนมีจาํนวน  53 ลา้นบาท และ 1,345 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2555: 53 ล้านบาท และ 1,191 ล้านบาทตามลาํดับ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นในรูปแบบของตัว๋สญัญาใชเ้งินและตัว๋เงินท่ีไม่มีหลกัประกนั

จากสถาบนัการเงินในประเทศท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 155 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555: 155 ล้านบาท) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินกูย้มืระยะยาวถูกคํ้าประกนัโดยเรือขนลาํเลียงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ท่ีดินบางส่วนและ

ส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินบางส่วนของ บริษทั  ตามท่ีกล่าวใน หมายเหตุ ประกอบงบการเงินขอ้  7 และสินคา้คงเหลือ

บางส่วนของบริษทั ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการท่ีกาํหนดในสญัญาเงินกูก้บัธนาคารผูใ้ห้

กูย้มืจาํนวนสามแห่ง โดยหน่ึงในธนาคารดงักล่าวไดอ้อกหนงัสือผอ่นผนัก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดยสดัส่วนหน้ี

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 2 ธนาคารดงักล่าวจาํนวนเงิน 83 ลา้นบาทไดจ้ดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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9 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่  

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

  2555   2555  2555   2555 

  (บาท) 

เจา้หน้ีการคา้  96,826,426  213,141,531  96,786,030  211,468,073 

เจา้หน้ีอ่ืน  23,630,345  24,267,784  22,268,797  23,376,653 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร  1,150,859  6,881,426  1,114,491  6,839,787 

รวม  121,607,630  244,290,741  120,169,318  241,684,513 

 

10 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจในการนาํเขา้และจาํหน่ายถ่านหินใหก้บัอุตสาหกรรมภายในประเทศ ส่วนบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจ

หลกัเก่ียวกบัการใหบ้ริการขนส่งทางนํ้าและใหบ้ริการท่าเทียบเรือใหก้บับริษทั ซ่ึงถือเป็นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั

อีกทั้งรายการและยอดคงเหลือไม่มีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม ดงันั้นจึงไม่มีการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

11 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 คาํนวณจากกาํไร 

(ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวด

โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555  2554  2555  2554 

 (บาท/หุ้น) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอื

หุ้นสามัญของบริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 3,682,108  (5,697,746)  342,091  (7,521,131) 
        

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว 153,454,064  153,454,064  153,454,064  153,454,064 
        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.02  (0.04)  0.00  (0.05) 
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12 ภาระผูกพนักบักจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2555   2555  2555   2555 

 (บาท) 

 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

 สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        

 อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 9,271,239  4,743,000  9,271,239  4,743,000 

 เคร่ืองจกัร 1,643,000  14,371,239  1,643,000  14,371,239 

 รวม 10,914,239  19,114,239  10,914,239  19,114,239 

        

 ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน        

 ภายในหน่ึงปี 8,967,739  9,151,553  8,967,739  9,151,553 

 หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,292,198  4,225,706  3,292,198  4,225,706 

 รวม 12,259,937  13,377,259  12,259,937  13,377,259 

        

 ภาระผกูพนัอ่ืน  ๆ        

 หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 3,044,000  3,044,000  3,044,000  3,044,000 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 25 55 บริษทัมีสญัญาเช่าดาํเนินงานเพื่อเช่า ท่ีดิน พื้นท่ีอาคารสาํนกังาน  เคร่ืองจกัร อุปกรณ์

สาํนกังานและค่าบริการอ่ืนๆเป็นระยะเวลา 0.5 - 5 ปีซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ีแตกต่างกนัจนถึงเดือนเมษายน 2559 

 

ภาระผกูพันตามสัญญาซื้อขายถ่านหิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือขายถ่านหินกบัผูผ้ลิตในต่างประเทศในปริมาณท่ีกาํหนด

ตามสญัญา บวกหรือหกัร้อยละ 10 ราคาของถ่านหินสามารถเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณภาพของถ่านหินตามสูตร

การคาํนวณท่ีระบุในสญัญา นอกจากน้ีบริษทั มีภาระผกูพนัตามสญัญาขายถ่านหินแก่ผูป้ระกอบการในประเทศใน

ปริมาณท่ีกาํหนดบวกหรือหกัร้อยละ 10 ดว้ยราคาคงท่ีตามสญัญา 
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สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 

 

บริษทัไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวในสกลุเงินบาท เงินกูมี้

สกลุเงินเดิมจาํนวน 500 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยสญัญาดงักล่าวไดแ้ลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ียลอยตวัสาํหรับสกลุเงินบาทประจาํ 6 เดือนบวกร้อยละ 1.25 ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.37 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินกูมี้ยอดคงเหลือจาํนวน 159.2 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555: 245 ล้านบาท) 

 

สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

บริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงินในประเทศเพื่อป้องกนัความ

เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยอดคงคา้งตามสญัญาดงักล่าวซ่ึงวนัครบกาํหนด

ชาํระเงินอยูใ่นระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2556 เป็นจาํนวนเงิน 7.5 ลา้นเหรียญสหรัฐฯท่ีอตัรา 30.66- 31.19 

บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555: กาํหนดชาํระเงินอยู่ในเดือนตลุาคม 2555 เป็นจาํนวนเงิน 3.1 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯท่ีอัตรา 30.93- 31.19 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) 

 

13 ค่าปรับการล่าช้าจากการขนส่งสินค้าและเรือทีถู่กยดึในประเทศอนิโดนีเซีย 

 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 บริษทัไดท้าํสญัญาซ้ือสินคา้ผา่นตวักลางจากประเทศไทยแห่งหน่ึง เพื่อซ้ือกะลาปาลม์จาํนวน 

6,500 เมตริกตนั จากผูจ้าํหน่ายชาวอินโดนีเซีย ในเดือนกนัยายน 2555 บริษทัไดว้า่จา้งบริษทัเดินเรือแห่งหน่ึงเพื่อท่ีจะ

ขนส่งสินคา้จากประเทศอินโดนีเซียมายงัประเทศไทยในเดือนตุลาคม สินคา้ส่วนหน่ึงไดท้าํการขนถ่ายข้ึนเรือแลว้ ซ่ึง

การขนถ่ายสินคา้ไดถู้กระงบั เน่ืองจากขอ้ขดัแยง้ระหวา่งตวักลางและผูจ้าํหน่ายชาวอินโดนีเซีย และเรือไดถู้กยดึไวโ้ดย

ตาํรวจ   เน่ืองจากผลดงักล่าวบริษทัจึงมีค่าใชจ่้ายและยงัคงมีค่าปรับการล่าชา้จากการขนส่งสินคา้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบริษทั

มีความไม่แน่นอนวา่จะสามารถเรียกคืนจากบุคคลท่ีก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ได ้บริษทัจึงบนัทึกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนและบนัทึกค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัค่าปรับจากการล่าชา้ดงักล่าวจาํนวนประมาณ 16.4 ลา้นบาท  จาํนวนดงักล่าวประมาณการโดยฝ่ายบริหารซ่ึง

ประมาณจากระยะเวลาท่ีล่าชา้ และขอ้ตกลงในการจ่ายค่าชดเชยตามสญัญาจา้งเรือ ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงยงัคงมีความไม่

แน่นอน ดงันั้นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว้ 
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14 เหตุการณ์ ทีสํ่าคญั 

 

ในระหวา่งปี 2554 ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรสาครไดมี้คาํสัง่ใหผู้ป้ระกอบกิจการถ่านหินในจงัหวดัสมุทรสาคร

ระงบัการประกอบกิจการถ่านหินทุกกรณีตั้งแต่วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป จนกวา่จะมีคาํสัง่เปล่ียนแปลง

เป็นอยา่งอ่ืน 

 

อยา่งไรกต็ามเม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2555 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งคณะทาํงานกาํกบัดูแลการคดัแยก   

ขนยา้ยถ่านหิน ตามคาํสัง่จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ี 2426/2554 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัขนยา้ย

ถ่านหินใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลา 15 เดือนตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2554 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 ตามขั้นตอน

และขอ้กาํหนดต่างๆในบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าว ผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการคดัแยก ขนยา้ย

ถ่านหินตามบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

 

15 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้    

 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจาก

ยงัไม่มีการบงัคบัใช้   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่กาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงิน

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีทีม่ีผล

บงัคบัใช้ 

   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้ 2556 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 

2556 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานปฏิบติัการ 2556 

 

ผูบ้ริหารคาดวา่จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใชแ้ละถือปฏิบติัโดย

ผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อ     

งบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั  มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่12 – ภาษเีงินได้ 

  

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ระบุใหกิ้จการตอ้งบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ในงบการเงิน  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคือ จาํนวน

ภาษีเงินไดท่ี้กิจการตอ้งจ่าย หรือไดรั้บ ตามลาํดบัในอนาคต ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น และขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ ปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัจะถือปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 

เป็นตน้ไป ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงจะปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะทาง

การเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 

 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารอยูร่ะหวา่งการสอบทานผลกระทบต่องบการเงินหากไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีออก

ใหม่ฉบบัน้ี นบัจากวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่ 21 (ปรับปรุง 2552) – ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเงินตรา

ต่างประเทศ 

 

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  เพื่อเสนอแนวคิดของสกลุเงินต่างๆท่ีใชใ้นการรายงาน 

ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีพิจารณาวา่เป็นสกลุเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ  มาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 21 กาํหนดใหกิ้จการ ระบุสกลุเงินท่ีใชร้ายงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกลุต่างประเทศใหเ้ป็น

สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21  ไดใ้หค้าํนิยามสาํหรับ เงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ เงินตราสกลุอ่ืน นอกเหนือจาก

สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 

 

ผูบ้ริหารกาํหนดสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสกลุเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 21 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 จะไม่ไดรั้บผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อ

สินทรัพย ์หน้ีสิน และ กาํไรสะสมของบริษทั 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที ่8 - ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 นาํเสนอหลกัการท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดยมีหลกัการเปิดเผยส่วนงาน

ดาํเนินงานจากขอ้มูลภายในท่ีนาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน การเปล่ียนนโยบายการบญัชี

ดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 

16 การจัดประเภทรายการใหม่    

 

รายการบญัชีบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ไดจ้ดั

ประเภทใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบการเงินระหวา่งกาลดงัน้ี 

 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 

 

ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 

 

 

จดั 

ประเภทใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 

 

 

ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 

 

 

 

จดั 

ประเภทใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 (บาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            

ตน้ทุนขาย 466,050,977  (12,521,370)  453,529,607  467,139,778  (12,521,370)  454,618,408 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34,568,691  12,521,370  47,090,061  32,138,084  12,521,370  44,659,454 

   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกิจการมากกวา่ 
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