
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ คณะกรรมการ บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 งบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบ
การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



  2 

 
 
การเน้นข้อมลูและเหตกุารณ์ 
 

โดยมิไดเ้ป็นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 ซ่ึงระบุว่า
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จาํนวน 80.1 ลา้นบาท และ 85.0 ลา้น
บาท ตามลาํดบั และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนรวมจาํนวน 582.0 ลา้น
บาท และ 578.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัและบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและวิธีการในการบริหารสภาพคล่องและ
สถานการณ์อ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการไม่สามารถปฏิบติัเง่ือนไขตามสัญญากู้ยืมเงิน สถานการณ์ดงักล่าวอาจทาํให้เกิดความไม่
แน่นอนในการจดัการโครงสร้างทางดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งย ัง่ยนื 
 
งบการเงินรวมระหว่างกาลของกลุ่มบริษทัและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัโดยใชห้ลกัเกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเน่ือง โดยมีขอ้สมมติฐานว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงิน
สินเช่ือท่ีเพียงพอสาํหรับการดาํเนินธุรกิจต่อไป 
 
 

 
 
(นางศิริเพญ็  สุขเจริญยิง่ยง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3636 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 พฤษภาคม 2557 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2556

31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 181,553,517 47,778,057        170,288,871    42,063,812          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 217,632,168 487,935,119      205,692,164    475,246,664        
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  - 111,187           147,089               
สินคา้คงเหลือ 409,291,105 846,395,042      426,057,471    863,274,415        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 474,823 1,080,998          466,442           1,030,505            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 808,951,613 1,383,189,216   802,616,135    1,381,762,485     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6  -  - 137,706,803    137,706,803        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 847,335,828 870,287,063      703,042,015    724,622,097        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,151,877 6,783,899          6,092,393        6,708,122            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 691,704 671,321             691,704           671,321               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 854,179,409 877,742,283      847,532,915    869,708,343        

รวมสินทรัพย์ 1,663,131,022 2,260,931,499   1,650,149,050 2,251,470,828     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2556

31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
    สถาบนัการเงิน 9 837,482,252 1,164,948,641   837,482,252    1,164,514,164     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 63,675,632 218,686,133      63,142,200      219,623,776        
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,596,897 1,394,386          1,622,333        4,008,144            
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 9 350,000,000 350,000,000      356,700,000    356,700,000        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด
    ชาํระภายในหน่ึงปี 9 90,376,309 133,224,309      74,990,000      111,838,000        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
     ภายในหน่ึงปี 9 910,123 883,219             910,123           883,219               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 3,382                 -  - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 40,328,914 35,656,432        39,395,568      34,710,788          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,597,100 4,114,185          7,210,805        5,675,639            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,390,967,227 1,908,910,687   1,381,453,281 1,897,953,730     

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 9 1,302,026 1,763,923          1,302,026        1,763,923            
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,940,502 5,259,015          5,398,752        4,783,880            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7,242,528 7,022,938          6,700,778        6,547,803            
รวมหนีสิ้น 1,398,209,755 1,915,933,625   1,388,154,059 1,904,501,533     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2556

31 มีนาคม 30 กนัยายน 31 มีนาคม 30 กนัยายน
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
    ทุนจดทะเบียน 76,727,032 76,727,032        76,727,032      76,727,032          

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 76,727,032 76,727,032        76,727,032      76,727,032          
ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 241,390,751 241,390,751      241,390,751    241,390,751        
กาํไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 10,500,000 10,500,000        10,500,000      10,500,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (63,696,516) 16,380,091        (66,622,792)    18,351,512          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 264,921,267 344,997,874      261,994,991    346,969,295        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 264,921,267 344,997,874      261,994,991    346,969,295        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,663,131,022 2,260,931,499   1,650,149,050 2,251,470,828     

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับแต่ละงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 240,932,865 402,484,769      240,932,865    402,484,769        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 7,490,622 6,782,987          - -
รวมรายได้ 248,423,487 409,267,756 240,932,865 402,484,769 

ต้นทุน
ตน้ทุนขาย 4 180,135,611 327,037,993      180,132,629    328,157,302        
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 1,982,656 1,367,429          - -
รวมต้นทุน 182,118,267 328,405,422 180,132,629 328,157,302 

กาํไรขั้นต้น 66,305,220 80,862,334 60,800,236 74,327,467 
รายไดอ่ื้น 4 1,561,513 2,955,827          1,937,077        3,389,562            
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 67,866,733 83,818,161 62,737,313 77,717,029 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 35,810,003 40,506,547        36,066,495 40,987,818          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 54,413,400 49,812,412        50,150,627 47,235,599          
รวมค่าใช้จ่าย 90,223,403 90,318,959 86,217,122 88,223,417 

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (22,356,670) (6,500,798) (23,479,809) (10,506,388)
ตน้ทุนทางการเงิน 4 17,266,739 15,822,174        17,095,651      15,468,171          
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (39,623,409) (22,322,972) (40,575,460) (25,974,559)
ภาษีเงินได้  - 7,110                  -  - 
ขาดทุนสําหรับงวด (39,623,409) (22,330,082) (40,575,460) (25,974,559)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด  -  -  -  - 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (39,623,409) (22,330,082) (40,575,460) (25,974,559)

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับแต่ละงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (39,623,409)        (22,330,082)      (40,575,460)          (25,974,559)
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -
ขาดทุนสําหรับงวด (39,623,409)        (22,330,082)      (40,575,460)          (25,974,559)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (39,623,409)        (22,330,082)      (40,575,460)          (25,974,559)
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (39,623,409)        (22,330,082)      (40,575,460)          (25,974,559)

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) 12 (0.26)                   (0.15)                (0.26)                     (0.17)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับแต่ละงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 672,580,672 899,120,557      672,580,672    899,120,557        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 15,324,423 13,519,346        - -
รวมรายได้ 687,905,095 912,639,903 672,580,672 899,120,557 

ต้นทุน
ตน้ทุนขาย 4 550,179,174 714,665,747      550,857,509    717,488,878        
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,580,842 2,688,716          - -
รวมต้นทุน 554,760,016 717,354,463 550,857,509 717,488,878 

กาํไรขั้นต้น 133,145,079 195,285,440 121,723,163 181,631,679 
รายไดอ่ื้น 4 7,321,016 5,446,902          7,462,890        6,296,196            
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 140,466,095 200,732,342 129,186,053 187,927,875 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 87,252,047 75,221,086        87,770,731 76,194,324          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 98,046,065 109,650,668      91,571,951 103,645,839        
รวมค่าใช้จ่าย 185,298,112 184,871,754 179,342,682 179,840,163 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (44,832,017) 15,860,588 (50,156,629) 8,087,712 
ตน้ทุนทางการเงิน 4 35,244,590 34,483,742        34,817,675      33,720,180          
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (80,076,607) (18,623,154) (84,974,304) (25,632,468)
ภาษีเงินได้ - 24,820               - -
ขาดทุนสําหรับงวด (80,076,607) (18,647,974) (84,974,304) (25,632,468)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด  -  -  -  - 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (80,076,607) (18,647,974) (84,974,304) (25,632,468)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงินรวม 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับแต่ละงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (80,076,607)        (18,647,974)      (84,974,304)          (25,632,468)
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -
ขาดทุนสําหรับงวด (80,076,607)        (18,647,974)      (84,974,304)          (25,632,468)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (80,076,607)        (18,647,974)      (84,974,304)          (25,632,468)
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (80,076,607)        (18,647,974)      (84,974,304)          (25,632,468)

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) 12 (0.52)                   (0.12)                (0.55)                     (0.17)

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9  



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุน
ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนของส่วน
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้ ไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั อาํนาจควบคุม ของผูถ้ือหุน้

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน  -  -  - (18,647,974)       (18,647,974)       - (18,647,974)       
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - -
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (18,647,974)       (18,647,974)       - (18,647,974)       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนาคม 2556 76,727,032        241,390,751      10,500,000        373,470,506      702,088,289      - 702,088,289      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2556 76,727,032        241,390,751      10,500,000        16,380,091        344,997,874        -  344,997,874      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน  -  -  - (80,076,607)       (80,076,607)       - (80,076,607)       
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - -
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (80,076,607)       (80,076,607)       - (80,076,607)       

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

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
จดัสรรเป็น

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุน
ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน  -  -  - (25,632,468)           (25,632,468)           
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - -
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (25,632,468)           (25,632,468)           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนาคม 2556 76,727,032            241,390,751          10,500,000            375,936,695          704,554,478          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2556 76,727,032            241,390,751          10,500,000            18,351,512            346,969,295          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน  -  -  - (84,974,304)           (84,974,304)           
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - -
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (84,974,304)           (84,974,304)           

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
จดัสรรเป็น

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 และ 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสาํหรับงวด (80,076,607)     (18,647,974)     (84,974,304)     (25,632,468)     
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 30,314,461      32,810,610      27,277,307      30,943,956      
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 632,022           926,598           615,729           893,397           

ดอกเบ้ียรับ (503,200)          (263,444)          (218,140)          (244,110)          
ตน้ทุนทางการเงิน 35,244,590      34,483,742      34,817,675      33,720,180      
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 3,113,207        (1,057,716)       3,113,207        (1,054,540)       
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 2,860,097        3,166,049        2,257,721        3,166,049        
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ท่ีลดลงและสินคา้ลา้สมยั (กลบัรายการ) (167,313,587)   12,339,294      (167,313,587)   12,339,294      
ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - 40,406             - 40,406             
ภาษีเงินได้ - 24,820             -  -

(175,729,017)   63,822,385      (184,424,392)   54,172,164      
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 267,544,764    316,553,049    267,328,576    316,379,263    
ลกูหน้ีอื่นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  - 35,902             15,350             
สินคา้คงเหลือ 604,417,524    (2,040,550)       604,530,531    (1,586,871)       
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 606,175           4,455,747        564,063           4,363,170        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (20,383)            810,519           (20,383)            800,410           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (153,413,237)   (9,543,660)       (154,884,312)   (7,769,347)       
เจา้หน้ีอื่นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 202,511           (4,111,087)       (2,385,811)       (7,611,746)       
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,328,327        (17,214,712)     4,328,555        (16,908,516)     
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 2,482,915        1,200,324        1,535,166        1,431,316        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 681,487           680,839           614,872           614,871           
เงินสดได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 551,101,066    354,612,854    537,222,767    343,900,064    
รับดอกเบ้ีย 503,200           263,444           218,140           244,110           
จ่ายดอกเบ้ีย (34,900,435)     (35,851,885)     (34,461,451)     (35,077,416)     
จ่ายภาษีเงินได้ (105,294)          (401,728)          (31,797)            (77,913)            
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 516,598,537    318,622,685    502,947,659    308,988,845    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 และ 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,927,123)       (25,273,753)     (7,261,122)       (25,056,597)     
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 319,748           - 319,748           
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (40,800)            - (40,800)            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (8,927,123)       (24,994,805)     (7,261,122)       (24,777,649)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (434,993) (522,210) (434,993) (522,210)          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (330,612,961) (154,360,294) (330,178,485) (154,360,294)   
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (42,848,000) (174,988,752) (36,848,000) (168,988,752)   
รวมเงินสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (373,895,954) (329,871,256) (367,461,478) (323,871,256)

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 133,775,460 (36,243,376) 128,225,059 (39,660,060)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 47,778,057      81,480,370      42,063,812      75,118,144      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 มีนาคม 181,553,517    45,236,994      170,288,871    35,458,084      

รายการทีมิ่ใช่เงินสด
หน้ีสินคงคา้งจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19,795 993,142 19,795 993,142 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

   14 

หมายเหตุ  สารบญั  
    

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
6  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
8  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
9  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
11  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
12  ขาดทุนต่อหุน้ 
13  ภาระผกูพนั 
14  ค่าชดเชยความเสียหายจากการซ้ือถ่านหิน 
15  การเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชี 
16  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
17  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
18  การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

   15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

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

สาํนกังานใหญ่ : 26/54-55 อาคารอรกานต ์ชั้น 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

   
สาขา  : 20 หมู่ท่ี 2 ตาํบลชยัมงคล อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
   
สาขา  : 88/8-9 หมู่ท่ี 5 ตาํบลสวนส้ม อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 74120 
   
สาขา  : 108 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 
 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการนาํเขา้ถ่านหินเพื่อจาํหน่ายแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ กลุ่มบริษทัดาํเนิน
ธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการนาํเขา้ถ่านหินเพื่อจาํหน่ายแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนส่งทางนํ้ าและ บริการท่า
เทียบเรือ  
 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2556 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 6 
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2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2556           
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2556 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประกาศสภาวิชาชีพหลายฉบบั ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  
มกราคม 255 6 ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 34/2555 แนวปฏิบติัทางบญัชี เก่ียวกบั การโอนและการรับโอน

สินทรัพยท์างการเงิน 
 
การปฏิบติัตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ผูบ้ริหารมีความเห็นว่าการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 จะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ
รายงานของสินทรัพย ์หน้ีสินหรือกาํไรสะสม  
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่บางฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2557 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 17 
 
นอกเหนือจากเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 นโยบายการบญัชี
และวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
 

(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่ม
บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ี
ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
 (ค) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ    
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงิน
ท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
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ผลการดาํเนินงานในปัจจบุนั 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เป็นจาํนวนเงิน 80.1 ลา้น
บาท และ 85.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556: ขาดทุนสุทธิ 18.6 ล้านบาท 
และ 25.6 ล้านบาท ตามลาํดับ) และ ณ วนัเดียวกนักลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียนรวมเป็นจาํนวนเงิน 582.0 ลา้นบาท และ 578.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556: 525.7 
ล้านบาท และ 516.2 ล้านบาท ตามลาํดับ) นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัยงัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขบาง
ประการท่ีกาํหนดในสญัญาเงินกูก้บัธนาคารผูใ้หกู้ย้มื (ดูหมายเหตุ 9) 
  
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บความรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด ไดแ้ก่บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็น
จาํนวนเงินรวม 350 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 
ปัจจุบนักลุ่มบริษทัและบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและวิธีการในการบริหารสภาพคล่องและสถานการณ์อ่ืนๆ ซ่ึง
รวมถึงการไม่สามารถปฏิบติัเง่ือนไขตามสัญญากูย้ืมเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาสภาพ
คล่องโดยการเพิ่มยอดขาย การเปล่ียนผูจ้ดัหาวตัถุดิบ การลดและปรับโครงสร้างพนกังาน การเจรจาลดราคาซ้ือและ
การเจรจากบัธนาคารเพื่อปรับตารางการจ่ายชาํระหน้ี 
 
งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้สมมติฐานท่ีว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะดาํเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองโดยถือว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถดาํรงสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัให้มีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า
ราคาตามบญัชีและจ่ายชาํระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์นราคาท่ี
อาจขายไดแ้ละไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ซ่ึงอาจจาํเป็น ถา้กลุ่ม
บริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 

ก) ภาพรวม 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ และ
ประกาศสภาวิชาชีพบญัชีดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบาย
การบญัชีดงัน้ี  
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   การบญัชีภาษีเงินได ้
   การนาํเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงาน 
 

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการบญัชีใหม่ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3(ข) ถึง 3(ค) ดังน้ี สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้ นไม่มี
ผลกระทบต่อนโยบายการบญัชี ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

ข) การบญัชีภาษเีงินได้ 
 

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ระบุให้กิจการตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน   

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือคาํนวณภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว
ต่อไปน้ี  เกิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเม่ือเร่ิมแรก  การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงเกิดจากรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกับเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้   
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัและบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ิน
รอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชป้ระโยชนจ์ริง  
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กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 
เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

ค)  การนําเสนอข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงาน
ดาํเนินงาน นโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบัการแสดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานและนโยบายการบญัชีเดิมนั้นอธิบาย
ในย่อหน้าถดัไป กลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้รับยอ้นหลงัขอ้มูลตามส่วนงานของปี 2556 ท่ีรวมอยู่ในงบการเงิน
ระหว่างกาล 2557 ของกลุ่มบริษทัเพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้ขอ้มูลเปรียบเทียบ ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
กระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือกาํไรต่อหุน้ของกลุ่มบริษทั 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 นาํเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน จึงมีการ
เปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงาน ทั้งน้ีขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีได้
รายงานต่อผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงานและเพ่ือจดัสรรทรัพยากรใหส่้วนงานดงักล่าว ท่ีผา่นมากลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลส่วนงาน
ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 14 เร่ือง การเสนอขอ้มูลทางการเงิน
จาํแนกตามส่วนงาน 

 
การเปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานน้ีไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อขอ้มูลส่วนงานท่ีเคย
นาํเสนอในงบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนั
หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 สําหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
สาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่
จัดตั้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 
บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 88.68 
บริษทั โทรีเซน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดของ

บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.9 
บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดของ

บริษทัถือหุน้ร้อยละ 49.0 
ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) ของกลุ่มบริษทั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

รายไดค่้าบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ดอกเบ้ียรับ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ดอกเบ้ียจ่าย ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
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รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557  2556  2557  2556 
 (บาท) 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด     
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายบริการ 413,694 - 413,694 - 
ดอกเบ้ียจ่าย 3,969,863 - 3,969,863 - 
     
บริษทัย่อย     
รายไดค่้าบริการ - - 448,380 448,380 
ค่าใชจ่้ายบริการ - - - 2,415,566 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 73,850 73,850 
     
บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
ค่าใชจ่้ายบริการ - 193,061 - 193,061 
     
ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
    ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 3,971,406 6,773,229 3,971,406 6,773,229 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 60,672 60,672 60,672 60,672 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 4,032,078 6,833,901 4,032,078 6,833,901 

 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557  2556  2557  2556 
 (บาท) 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด     
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายบริการ 615,141 - 615,141 - 
ดอกเบ้ียจ่าย 8,027,945 - 8,027,945 - 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557  2556  2557  2556 
 (บาท) 
บริษทัย่อย     
รายไดค่้าบริการ - - 896,760 896,760 
ค่าใชจ่้ายบริการ - - 1,422,533 5,629,228 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 149,340 149,340 
     
บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
ค่าใชจ่้ายบริการ - 481,402 - 481,402 
     
ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
    ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 8,970,567 13,448,116 8,970,567 13,448,116 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 121,344 121,344 121,344 121,344 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 9,091,911 13,569,460 9,091,911 13,569,460 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2556 มีดงัน้ี 
 

 

ลูกหน้ีอ่ืนกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2557   2556  2557   2556 
 (บาท) 
บริษทัยอ่ย - -  111,187 147,089 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีอ่ืนกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2557   2556  2557   2556 
 (บาท) 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 1,596,897 1,394,386  1,596,897 1,394,386 
บริษทัยอ่ย - -  25,436 2,613,758 
รวม 1,596,897 1,394,386  1,622,333 4,008,144 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2557   2556  2557   2556  2557   2556 
 (ร้อยละต่อปี) (บาท) 
บริษทัใหญ่ใน 
   ลาํดบัสูงสุด 4.60  4.60 

 
350,000,000 

 
350,000,000 

 
350,000,000 

 
350,000,000 

บริษทัยอ่ย 4.00 - 4.50  4.00 - 4.50 - - 6,700,000 6,700,000 
รวม    350,000,000 350,000,000 356,700,000 356,700,000 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 
และ 2556 มีดงัน้ี 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2557   2556  2557   2556 
 (บาท) 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด     
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม  350,000,000 - 350,000,000 - 
เพิ่มข้ึน - - - - 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 350,000,000 - 350,000,000 - 
  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  2557   2556  2557   2556 
 (บาท) 
บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม  - - 6,700,000 6,700,000 
เพิ่มข้ึน - - - - 
ณ วนัที ่31 มีนาคม - - 6,700,000 6,700,000 

 

5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
  2557   2556  2557   2556 
  (บาท) 
ลูกหน้ีการคา้  195,400,300 456,321,023  184,098,192 445,365,899 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  4,263,219 2,417,487  4,120,473 1,984,774 
รายไดค้า้งรับ  63,321 63,321  63,321 63,321 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร  30,214,429 36,821,184  28,904,521 35,308,189 
ลูกหน้ีอ่ืน   11,487,892 13,249,000  11,487,874 13,248,977 
  241,429,161 508,872,015  228,674,381 495,971,160 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ         

- ลูกหน้ีการคา้  (14,928,809)  (12,068,712)  (14,114,033) (11,856,312) 
- ลูกหน้ีอ่ืน  (8,868,184)  (8,868,184)  (8,868,184) (8,868,184) 

สุทธิ  217,632,168 487,935,119  205,692,164 475,246,664 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2557   2556  2557   2556 
  (บาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบั
รายการ) สําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

(140,166)  3,316,049  (954,942) 3,316,049 
     
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ
ง ว ดหก เ ดื อน ส้ิ น สุ ด วัน ท่ี  3 1 
มีนาคม 

 

2,860,097  3,316,049  2,257,721 3,316,049 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
  2557   2556  2557   2556 
  (บาท) 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  93,145,182 254,009,984 91,472,300 251,843,810 
เกินกาํหนดชาํระ:      
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน  86,336,296 186,909,081 78,449,821 182,851,670 
       3 - 6 เดือน  4,830,320 4,024,811  3,209,278  696,503 
       6 - 12 เดือน  7,755,318 8,197,528  7,755,318  7,368,206 
 มากกวา่ 12  เดือน  3,333,184 3,179,619 3,211,475 2,605,710 
  195,400,300 456,321,023 184,098,192 445,365,899 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (14,928,809) (12,068,712)  (14,114,033) (11,856,312) 
สุทธิ  180,471,491 444,252,311 169,984,159 433,509,587 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 90 วนั 
 

 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2556 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงันี้ 
 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 ลกัษณะ          ราคาทุน-สุทธิ  เงินปันผลรับสาํหรับงวด 
 ธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  จากการดอ้ยค่า  หกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
  31  

มีนาคม 
30  

กนัยายน 
 31  

มีนาคม 
 30  

กนัยายน 
 31  

มีนาคม 
 30  

กนัยายน 
 31  

มีนาคม 
 30  

กนัยายน 
 31  

มีนาคม 
 30  

กนัยายน 
 31  
มีนาคม 

 31  
มีนาคม 

  2557 2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 
  (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 - - 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (บาท) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 870,287,063  724,622,097 
ซ้ือเพ่ิม 7,363,226  5,697,225 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (30,314,461)  (27,277,307) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 847,335,828  703,042,015 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีใชค้ ํ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
 ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินบางส่วนของบริษทัท่ีตาํบลสวนส้ม อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร

มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 155.2 ลา้นบาท (ณ 30 กันยายน 2556: 159.7 ล้านบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคาร
แห่งหน่ึงเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 ซ่ึงมีมูลค่าการจาํนอง
รวม 200 ลา้นบาท (ณ 30 กันยายน 2556: 200 ล้านบาท) 

 
 ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินบางส่วนของบริษทัท่ีตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จังหวดั

พระนครศรีอยธุยามูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 216.1 ลา้นบาท (ณ 30 กันยายน 2556: 216.8 ล้านบาท) ไดถู้ก
จาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 
ซ่ึงมีมูลค่าการจาํนองรวม 240 ลา้นบาท (ณ 30 กันยายน 2556: 240 ล้านบาท) 

 
 เรือขนลาํเลียงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจาํนวน 12 ลาํ มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 125.3 ลา้นบาท (ณ 30 กันยายน 

2556: 127.7 ล้านบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และ
เงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 โดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 125 ลา้นบาท (ณ 30 
กันยายน 2556: 125 ล้านบาท) 

 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8   ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีมิไดรั้บรู้ในงบการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี  
  
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม 

2557 
 30 กนัยายน

2556 
 31 มีนาคม 

2557 
 30 กนัยายน

2556 
 (บาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว ท่ีใชห้กัภาษี        
- ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้    2,985,762  2,372,574  2,822,807  2,371,262 
- ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีอ่ืน 1,773,637  1,773,637  1,773,637  1,773,637 
- ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ท่ีลดลงและสินคา้ลา้สมยั 62,681,425  96,144,142  62,681,425  96,144,142 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน 2,658,639  2,658,639  2,658,639  2,658,639 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,543,692  1,543,692  827,209  827,209 
- ส่วนต่างค่าเส่ือมราคา 1,254,040  1,386,437  1,237,068  1,341,990 
- ประมาณการหน้ีสินโบนสัคา้งจ่าย -  1,106,585  -  1,101,379 
- ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,085,159  958,770  1,079,750  956,776 
 73,982,354  107,944,476  73,080,535  107,175,034 
ยอดขาดทุนยกไป 116,490,351  65,648,365  112,386,186  61,558,121 
รวม 190,472,705  173,592,841  185,466,721  168,733,155 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2557 ถึง 2564 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบั
ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่
มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 หมายเหต ุ 2557   2556  2557   2556 
  (บาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน         
เงินเบิกเกินบญัชี  -  4,374,290  -  3,939,813 
ทรัสตรี์ซีท  432,482,252  755,574,351  432,482,252  755,574,351 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 
  

405,000,000 

  
405,000,000 

  
405,000,000 

  
405,000,000 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

  
837,482,252 

  
1,164,948,641 

  
837,482,252 

  
1,164,514,164 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
4 

 
350,000,000 

  
350,000,000 

  
356,700,000 

  
356,700,000 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

  
90,376,309 

  
133,224,309 

  
74,990,000 

  
111,838,000 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

  
910,123 

  
883,219 

  
910,123 

  
883,219 

รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ระยะส้ัน  1,278,768,684  1,649,056,169  1,270,082,375  1,633,935,383 

         
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  1,302,026  1,763,923  1,302,026  1,763,923 
รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ไม่

หมุนเวยีน 
  

1,302,026 

  
1,763,923 

  
1,302,026 

  
1,763,923 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2556 ไดด้งัน้ี 
 
   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
  2557   2556  2557   2556 
  (บาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี   1,277,858,561 1,648,172,950 1,269,172,252 1,633,052,164 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี -  - - - 
รวม  1,277,858,561 1,648,172,950 1,269,172,252 1,633,052,164

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 วงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 5 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556: 5 ล้านบาท) คํ้าประกนั
โดยเรือขนลาํเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ทรัสตรี์ซีทของกลุ่ม
บริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนมีจาํนวน 50 ลา้นบาท 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืระยะสั้นในรูปแบบของตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋เงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556: 100 ล้านบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เงินกูย้มืระยะยาวถูกคํ้าประกนัโดยเรือขนลาํเลียงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ท่ีดินบางส่วนและส่ิง
ปลูกสร้างบนท่ีดินบางส่วนของบริษทั ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยาวท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการท่ีกาํหนดในสัญญา
เงินกูก้บัธนาคารผูใ้ห้กูย้ืมจาํนวนสองแห่ง ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารท่ีเหลือเป็น
หน้ีสินหมุนเวียนจาํนวนเงิน 45.0 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 41.7 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 มีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3 แห่ง จาํนวนเงิน 552.9 ลา้นบาท ท่ียงัไม่ไดช้าํระ
ตามตารางการชาํระหน้ี ซ่ึงบริษทัอยูร่ะหว่างการเจรจากบัสถาบนัการเงินเหล่าน้ีเพื่อปรับและขยายตารางการจ่ายชาํระ
หน้ีเงินกูย้มืเพื่อใหบ้ริษทัมีความยดืหยุน่ทางการเงินท่ีดีข้ึน 
  
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
  2557   2556  2557   2556 
  (บาท) 
เจา้หน้ีการคา้  46,101,783 201,894,612 46,101,783 201,315,288 
เจา้หน้ีอ่ืน  13,692,343 15,488,439 13,186,239 17,044,464 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  3,881,506 1,303,082 3,854,178 1,264,024 
รวม  63,675,632 218,686,133 63,142,200 219,623,776 

 
11 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 
บริษทัดาํเนินธุรกิจในการนาํเขา้และจาํหน่ายถ่านหินให้กบัอุตสาหกรรมภายในประเทศ ส่วนบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจ
หลกัเก่ียวกบัการใหบ้ริการขนส่งทางนํ้าและใหบ้ริการท่าเทียบเรือใหก้บับริษทั ซ่ึงถือเป็นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั
อีกทั้งรายการและยอดคงเหลือไม่มีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม ดงันั้นจึงไม่มีการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 
12 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 คาํนวณจาก
ขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวด
โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557  2556  2557  2556 
 (บาท/หุ้น) 
ขาดทุนสําหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้น
สามัญของบริษัท (39,623,409) (22,330,082) (40,575,460) (25,974,559) 

     

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

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) (0.26) (0.15) (0.26) (0.17) 

    



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557  2556  2557  2556 
 (บาท/หุ้น) 
ขาดทุนสําหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้น
สามัญของบริษัท (80,076,607) (18,647,974) (84,974,304) (25,632,468) 

     

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

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท) (0.52) (0.12) (0.55) (0.17) 

 
13 ภาระผูกพนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  30 กนัยายน  31 มีนาคม  30 กนัยายน 
 2557   2556  2557   2556 
 (บาท) 
 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      
 สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้     
 อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 162,900 162,900 162,900 162,900 
 เคร่ืองจกัร 4,170,830 5,997,730 4,170,830 5,997,730 
 รวม 4,333,730 6,160,630 4,333,730 6,160,630 

      

 ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน      
 ภายในหน่ึงปี 3,595,558 3,699,432 3,595,558 3,699,432 
 หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,936,354 2,644,067 4,936,354 2,644,067 
 รวม 8,531,912 6,343,499 8,531,912 6,343,499 

        
 ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ        
 หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 4,083,000 3,083,000 4,083,000 3,083,000 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัมีสัญญาเช่าดาํเนินงานเพ่ือเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคารสํานกังาน เคร่ืองจกัร อุปกรณ์
สาํนกังานและค่าบริการอ่ืนๆเป็นระยะเวลา 0.5 - 5 ปีซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ีแตกต่างกนัจนถึงเดือน กมุภาพนัธ ์2560 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาระผกูพันตามสัญญาซ้ือขายถ่านหิน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายถ่านหินกบัผูผ้ลิตในต่างประเทศในปริมาณท่ีกาํหนด
ตามสญัญา บวกหรือหกัร้อยละ 10 ราคาของถ่านหินสามารถเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณภาพของถ่านหินตามสูตร
การคาํนวณท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ีบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาขายถ่านหินแก่ผูป้ระกอบการในประเทศใน
ปริมาณท่ีกาํหนดบวกหรือหกัร้อยละ 10 ดว้ยราคาคงท่ีตามสญัญา 

  
14 ค่าชดเชยความเสียหายจากการซ้ือถ่านหิน 
  

 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 บริษทัผูจ้ดัจาํหน่ายต่างประเทศแห่งหน่ึงไดย้ืน่คาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ
ระหว่างประเทศตามสัญญาซ้ือขายถ่านหิน ให้บริษทัชดใชค่้าเสียหายสําหรับการปฏิเสธการขนส่งสินคา้ และการ
ปรับราคาสาํหรับคุณภาพของสินคา้ท่ีดีข้ึน เป็นจาํนวนเงินรวม 660,317.50 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 21.8 ลา้น
บาท)  อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการเจรจากบัผูจ้ดัจาํหน่ายดงักล่าวและประมาณการจ่ายค่าชดเชยดงักล่าว
เป็นจาํนวนเงินรวม 400,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 13.0 ลา้นบาท)  ดงันั้นบริษทัจึงบนัทึกค่าใชจ่้ายดงักล่าวในงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เป็นจาํนวนเงิน 13.0 ลา้นบาท 
จาํนวนดงักล่าวประมาณการโดยฝ่ายบริหาร ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงยงัคงมีความไม่แน่นอน ดงันั้นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้

 
15 การเปลีย่นแปลงรอบระยะเวลาบญัชี 
  

ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 ผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัการแกไ้ข
ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ท่ี 44 เร่ือง รอบปีบญัชีของบริษทั โดยแกไ้ข จากเดิม “รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 
ตุลาคมและส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 กนัยายนของทุกปี” เปล่ียนเป็น “รอบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม
และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี” เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
ในการรวมบญัชีใหเ้ป็นช่วงระยะเวลาเดียวกนั การเปล่ียนรอบระยะบญัชีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2557 

 
16 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย (บริษัท ยูเอ็มเอส  ขนส่ง จํากัด) เ ม่ือวันท่ี 24 เมษายน  2557 
คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้เปล่ียนช่ือบริษทัย่อยจาก “บริษทั ยเูอ็มเอส ขนส่ง จาํกดั” เป็น “บริษทั ยเูอ็มเอส       
เพลเลท เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั”  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้    
 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจาก
ยงัไม่มีการบงัคบัใช ้  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
กลุ่มบริษทั และกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ใน
ปีดงัต่อไปน้ี  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2555) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 
2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2557 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

   
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 17 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 18 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบ

ของกฎหมายตามสญัญาเช่า 
2557 

 
ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้
และถือปฏิบติั  โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 

18 การจัดประเภทรายการใหม่    
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบของงวด 2557 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอใน
งบการเงินระหวา่งกาลปี 2557 ดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 
 
 

จดั 
ประเภทใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 
 
 

จดั 
ประเภทใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 (บาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน       

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 458,485,773 29,449,346 487,935,119 445,797,318 29,449,346 475,246,664 
ภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพ่ิม

ขอคืน 29,449,346 (29,449,346) - 29,449,346 (29,449,346) - 
  -   -  

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกิจการมากกวา่ 
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