
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม 2557 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 

 

 

 

 

   

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบ

แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 

2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้น

จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลใน

งบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือ

ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 

โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

การเน้นข้อมูลและเหตกุารณ์ 
 

โดยมิไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ซ่ึงระบุว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัมี

ขาดทุนสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวนเงิน 22.1 ลา้นบาท และ 24.6 

ลา้นบาท ตามลาํดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน

รวมจาํนวน 611.1 ลา้นบาท และ 630.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัและบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและวิธีการในการบริหาร

สภาพคล่องและสถานการณ์อ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการไม่สามารถปฏิบติัเง่ือนไขตามสัญญากูย้ืมเงินบางประการ สถานการณ์ดงักล่าว

อาจทาํใหเ้กิดความไม่แน่นอนในการจดัการโครงสร้างทางดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งย ัง่ยืน 
 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั

โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารดาํเนินงานต่อเน่ือง โดยมีขอ้สมมติฐานว่ากิจการมีเงินทุนหมุนเวียนและวงเงินสินเช่ือท่ีเพียงพอสาํหรับ

การดาํเนินธุรกิจต่อไป  
 

เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตเก่ียวกบัการท่ีกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงรอบบญัชีจากส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายนเป็นส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

ส่งผลให้งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวด

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ครอบคลุมระยะเวลาสามเดือนเท่านั้น ขณะท่ีขอ้มูลเปรียบเทียบเป็นขอ้มูลสาํหรับระยะเวลาสิบ

สองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ซ่ึงทาํใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอในรอบระยะเวลาดงักล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้

ดงันั้นกลุ่มบริษทัไดน้ําเสนอขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไม่ได้ตรวจสอบในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ในรูปแบบงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สาํหรับระยะเวลาสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ซ่ึงขา้พเจา้ไม่ไดต้รวจสอบและ

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลเพ่ิมเติมดงักล่าว 

 

 

 

(นางศิริเพญ็  สุขเจริญยิ่งยง) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 3636 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

20 กมุภาพนัธ์ 2558 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 90,052,199          111,971,096        68,834,175          91,691,095          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 66,835,314          60,591,164          60,442,240          56,029,580          
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 610,639               462,601               
สินคา้คงเหลือ 7 275,974,185        307,967,341        281,556,813        312,833,552        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,001,980            1,121,568            992,130               1,110,624            
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 433,863,678        481,651,169        412,435,997        462,127,452        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 137,706,803        137,706,803        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 791,268,325        805,224,068        650,760,693        663,738,227        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 5,209,305            5,524,515            5,174,533            5,481,528            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,209,100            4,223,705            4,209,100            4,223,705            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 800,686,730        814,972,288        797,851,129        811,150,263        

รวมสินทรัพย์ 1,234,550,408     1,296,623,457     1,210,287,126     1,273,277,715     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 253,950,000        284,043,664        253,950,000        284,043,664        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 103,674,295        72,877,180          101,721,115        72,172,697          
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,866,297            1,634,088            1,916,351            2,409,245            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 12 350,000,000        350,000,000        356,700,000        356,700,000        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

    ชาํระภายในหน่ึงปี 12 326,301,383        365,279,563        319,915,074        355,893,254        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

     ภายในหน่ึงปี 12 952,150               937,913               952,150               937,913               
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,391,108            9,471,589            6,943,503            8,180,429            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 859,923               810,323               727,600               985,073               
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,044,995,156     1,085,054,320     1,042,825,793     1,081,322,275     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 12 582,561               826,010               582,561               826,010               
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14 3,364,722            3,029,842            2,922,992            2,615,463            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 3,947,283            3,855,852            3,505,553            3,441,473            
รวมหนีสิ้น 1,048,942,439     1,088,910,172     1,046,331,346     1,084,763,748     

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้

    ทุนจดทะเบียน 15 76,727,032          76,727,032          76,727,032          76,727,032          

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 15 76,727,032          76,727,032          76,727,032          76,727,032          
ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 15 241,390,751        241,390,751        241,390,751        241,390,751        
กาํไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 16 10,500,000          10,500,000          10,500,000          10,500,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (143,009,814)       (120,904,498)       (164,662,003)       (140,103,816)       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 185,607,969        207,713,285        163,955,780        188,513,967        
ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 185,607,969        207,713,285        163,955,780        188,513,967        

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,234,550,408     1,296,623,457     1,210,287,126     1,273,277,715     

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับรอบระยะ สาํหรับรอบระยะ

เวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี เวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี

1 ตุลาคม 2557 สาํหรับปีส้ินสุด 1 ตุลาคม 2557 สาํหรับปีส้ินสุด

ถึง 31 ธนัวาคม วนัท่ี 30 กนัยายน ถึง 31 ธนัวาคม วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 104,101,129        1,005,973,685     104,075,129        1,005,973,685     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 22 8,422,994            32,499,642          - -
รวมรายได้ 112,524,123        1,038,473,327     104,075,129        1,005,973,685     

ต้นทุน 20
ตน้ทุนขาย 4 76,810,751          794,767,874        76,113,035          808,783,742        
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,144,959            10,152,522          - -
รวมต้นทุน 78,955,710          804,920,396        76,113,035          808,783,742        

กาํไรขั้นต้น 33,568,413          233,552,931        27,962,094          197,189,943        
รายไดอ่ื้น 4, 18 530,240               2,952,716            760,721               4,192,987            
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 34,098,653          236,505,647        28,722,815          201,382,930        

ค่าใชจ่้ายในการขาย 20 12,788,455          141,900,581        13,050,648          142,940,800        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 20 27,984,967          156,810,271        24,838,479          142,452,201        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 1,062,248            5,877,288            1,062,248            5,877,288            
รวมค่าใช้จ่าย 41,835,670          304,588,140        38,951,375          291,270,289        

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน (7,737,017)           (68,082,493)         (10,228,560)         (89,887,359)         
ตน้ทุนทางการเงิน 4 14,368,299          69,202,096          14,329,627          68,567,969          
ขาดทุนสําหรับงวด / ปี (22,105,316)         (137,284,589)       (24,558,187)         (158,455,328)       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับงวด / ปี - - - -
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด / ปี (22,105,316)         (137,284,589)       (24,558,187)         (158,455,328)       

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับรอบระยะ สาํหรับรอบระยะ

เวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี เวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี

1 ตุลาคม 2557 สาํหรับปีส้ินสุด 1 ตุลาคม 2557 สาํหรับปีส้ินสุด

ถึง 31 ธนัวาคม วนัท่ี 30 กนัยายน ถึง 31 ธนัวาคม วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุ 2557 2557 2557 2557

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          (22,105,316)        (137,284,589)          (24,558,187)        (158,455,328)
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -
ขาดทุนสําหรับงวด / ปี          (22,105,316)        (137,284,589)          (24,558,187)        (158,455,328)

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          (22,105,316)        (137,284,589)          (24,558,187)        (158,455,328)
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด / ปี          (22,105,316)        (137,284,589)          (24,558,187)        (158,455,328)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 23                     (0.14)                     (0.89)                     (0.16)                     (1.03)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรเป็น รวมส่วนของ ส่วนของส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น ไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วน

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั อาํนาจควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     ขาดทุน - - - (137,284,589)   (137,284,589)   - (137,284,589)   
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - -
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - (137,284,589)   (137,284,589)   - (137,284,589)   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 76,727,032      241,390,751    10,500,000      (120,904,498)   207,713,285    - 207,713,285    

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  8  



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรเป็น รวมส่วนของ ส่วนของส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น ไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วน

ชาํระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั อาํนาจควบคุม ของผูถ้ือหุ้น

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2557

    ถงึ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2557 76,727,032      241,390,751    10,500,000      (120,904,498)   207,713,285    - 207,713,285    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน - - - (22,105,316)     (22,105,316)     - (22,105,316)     
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - - - -
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (22,105,316)     (22,105,316)     - (22,105,316)     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 76,727,032      241,390,751    10,500,000      (143,009,814)   185,607,969    - 185,607,969    

(บาท)

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  9  



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     ขาดทุน - - - (158,455,328)     (158,455,328)     

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - -

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - (158,455,328)     (158,455,328)     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 76,727,032         241,390,751       10,500,000         (140,103,816)     188,513,967       

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกินมลูค่า สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2557

    ถึง 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2557 76,727,032         241,390,751       10,500,000         (140,103,816)     188,513,967       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน - - - (24,558,187)       (24,558,187)       

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - - - -

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - (24,558,187)       (24,558,187)       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 76,727,032         241,390,751       10,500,000         (164,662,003)     163,955,780       

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สาํหรับรอบ สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี

 1 ตุลาคม 2557 สาํหรับปีส้ินสุด  1 ตุลาคม 2557 สาํหรับปีส้ินสุด

ถึง 31 ธนัวาคม วนัท่ี 30 กนัยายน ถึง 31 ธนัวาคม วนัท่ี 30 กนัยายน
2557 2557 2557 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสาํหรับงวด / ปี (22,105,316)        (137,284,589)      (24,558,187)        (158,455,328)      
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 14,495,022         59,827,502         12,977,534         53,880,930         
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 315,210              1,259,365           306,995              1,226,575           
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 14,937,656         - 14,937,656         
ดอกเบ้ียรับ (171,553)             (986,029)             (128,611)             (671,324)             
ตน้ทุนทางการเงิน 14,368,299         69,202,096         14,329,627         68,567,969         
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,061,671           917,581              1,061,671           917,581              
หน้ีสูญและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 660,933              2,587,067           603,723              (2,027,825)          
กลบัรายการค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ท่ีลดลงและสินคา้ลา้สมยั (12,190,653)        (289,168,312)      (12,190,653)        (289,168,312)      
ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 541,121              409,078              - 406,625              
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 19                        - 19                        

(3,025,266)          (278,298,566)      (7,597,901)          (310,385,434)      
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (6,900,022)          425,936,363       (5,014,673)          422,079,512       
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (148,038)             (315,512)             
สินคา้คงเหลือ 44,183,809         827,596,013       43,467,392         839,609,175       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 119,588              (40,570)               118,494              (80,119)               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,605                (3,552,384)          14,605                (3,552,384)          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 29,120,205         (145,356,842)      28,700,747         (146,998,968)      
เจา้หน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 232,209              239,702              (492,894)             (1,598,899)          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (2,083,176)          (23,767,897)        (1,245,681)          (24,141,479)        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 49,600                (3,303,862)          (257,473)             (4,690,566)          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 334,880              (2,229,173)          307,529              (2,168,417)          
เงนิสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 62,046,432         797,222,784       57,852,107         767,756,909       

รับดอกเบ้ีย 171,553              986,029              128,611              671,324              
จ่ายดอกเบ้ีย (14,365,604)        (71,619,042)        (14,320,872)        (70,956,849)        
จ่ายภาษีเงินได้ (5,061)                 (382,857)             (1,710)                 (34,603)               
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 47,847,320         726,206,914       43,658,136         697,436,781       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สาํหรับรอบ สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี

 1 ตุลาคม 2557 สาํหรับปีส้ินสุด  1 ตุลาคม 2557 สาํหรับปีส้ินสุด

ถึง 31 ธนัวาคม วนัท่ี 30 กนัยายน ถึง 31 ธนัวาคม วนัท่ี 30 กนัยายน

2557 2557 2557 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (465,161)             (12,361,073)        (214,000)             (10,591,173)        

ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 80,140                - 80,140                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (465,161)             (12,280,933)        (214,000)             (10,511,033)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (229,212)             (883,219)             (229,212)             (883,219)             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (30,093,664)        (686,004,270)      (30,093,664)        (685,569,793)      

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 132,300,000       - 132,300,000       

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (38,978,180)        (95,145,453)        (35,978,180)        (83,145,453)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (69,301,056)        (649,732,942)      (66,301,056)        (637,298,465)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (21,918,897)        64,193,039         (22,856,920)        49,627,283         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 111,971,096       47,778,057         91,691,095         42,063,812         

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

    และ 30 กันยายน 2557 90,052,199         111,971,096       68,834,175         91,691,095         

รายการท่ีมิใช่เงินสด

หน้ีสินคงคา้งจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 829,239              214,000              - 214,000              

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

13  
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หมายเหตุ  สารบัญ  

    

1  ขอ้มลูทัว่ไป  

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน  

3  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

6  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  

7  สินคา้คงเหลือ  

8  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

9  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

10  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

11  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

12  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  

13  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  

14  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  

15  ทุนเรือนหุน้  

16  สาํรองตามกฎหมาย  

17  ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  

18  รายไดอ่ื้น  

19  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน  

20  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  

21  ภาษีเงินได ้  

22  สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน  

23  ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  

24  เคร่ืองมือทางการเงิน  

25  ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  

26  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  

27  ขอ้มลูเพ่ิมเติม (ไม่ไดต้รวจสอบ)  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

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

ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี ดงัน้ี 

 

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

กรุงเทพมหานคร 10330 

   

3สาขา  : 20 หมู่ท่ี 2 ตาํบลชยัมงคล อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 

   

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

   

9สาขา  : 108 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 

 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดในระหวา่งงวดไดแ้ก่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี

จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการนาํเขา้ถ่านหินเพ่ือจาํหน่ายแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ กลุ่มบริษทัดาํเนิน

ธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการนาํเขา้ถ่านหินเพ่ือจาํหน่ายแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนส่งทางนํ้าและบริการท่า

เทียบเรือ  

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 8 
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2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา

วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์

เก่ียวขอ้ง   
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของกลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดงัต่อไปน้ี  
  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 

2555) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 

2555) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ

บูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

กฎหมายตามสญัญาเช่า 

ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงิน 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ

ปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 
 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการ

เงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    
 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ

และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี

เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ

การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 

(จ) การเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี 
 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงรอบ

ระยะเวลาบญัชีของบริษทัจากเดิมเร่ิมตน้วนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน เป็นเร่ิมตน้วนัท่ี 1 มกราคม 

และส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ละไดรั้บการอนุมติัจากกรมสรรพากรเสร็จส้ินแลว้ ซ่ึงจะส่งผลใหร้อบระยะเวลาบญัชีแรก

ท่ีเปล่ียนแปลงของบริษทัจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ครอบคลุมระยะเวลาสาม
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เดือนเท่านั้น ดงันั้นตวัเลขซ่ึงแสดงเปรียบเทียบในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดจึงไม่สามารถ

เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั น ไ ด้
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ขอ้มลูเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ

สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ค่าเผื่อมลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 การใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

 

ผลการดาํเนินงานในปัจจบัุน 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 

เป็นจาํนวนเงิน 22.1 ลา้นบาท และ 24.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สาํหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557: 137.3 ล้าน

บาท และ 158.5 ล้านบาท ตามลาํดับ) และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวม

สูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจาํนวนเงิน 611.1 ลา้นบาท และ 630.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สาํหรับปีสิ้นสุด

วันท่ี 30 กันยายน 2557: 603.4 ล้านบาท และ 619.2 ล้านบาท ตามลาํดับ) นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัยงัไม่

สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูก้บัธนาคารผูใ้หกู้ย้ืม (ดูหมายเหตุ 12) 

 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

ไดแ้ก่บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) โดยการออกตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็นจาํนวนเงินรวม 350 ลา้น

บาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ต่อมาในเดือนมกราคม 2558 บริษทัไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ิมเติมจาก

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดดงักล่าวเป็นวงเงินกูย้ืมจาํนวน 125 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน (ณ วันท่ีใน

รายงาน วงเงินท่ียังไม่ได้เบิกใช้มีจาํนวน 45 ล้านบาท) 

 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัและบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและวิธีการในการบริหารสภาพคล่องและสถานการณ์อ่ืนๆ ซ่ึง

รวมถึงการไม่สามารถปฏิบติัเง่ือนไขตามสัญญากูย้ืมเงินบางประการ กลุ่มบริษทัและบริษทัมีแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาสภาพคล่องโดยการเพ่ิมยอดขาย การเปล่ียนผูจ้ดัหาวตัถุดิบ การลดและปรับโครงสร้างพนกังาน การเจรจาลด

ราคาซ้ือและการเจรจากบัธนาคารเพ่ือปรับตารางการจ่ายชาํระหน้ี 

 

งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้สมมติฐานท่ีว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะดาํเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองโดยถือว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถดาํรงสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัให้มีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า

ราคาตามบญัชีและจ่ายชาํระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์นราคาท่ี

อาจขายไดแ้ละไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ซ่ึงอาจจาํเป็น ถา้กลุ่ม

บริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  

  

บริษัทย่อย 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง

ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์

จากกิจกรรมของบริษทัย่อย  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึง

วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยไดถู้กเปล่ียนตามความจาํเป็นเพ่ือให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั ผล

ขาดทุนในบริษทัย่อยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถกูตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

(ข) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน ยกเวน้ หน้ีสินเงินตราต่างประเทศ

ส่วนท่ีป้องกันความเส่ียงด้วยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน

ปัจจุบนักบัอตัราซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้บนัทึกเป็นรายการรอตดับญัชี และตดับญัชีเป็นรายไดห้รือ

ค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้นั้น 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น

ส่วนหน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 

 

(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 

 

 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัชาํระหน้ีในอนาคต

ของลกูคา้ ลกูหน้ีจะถกูตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 

 

(จ) สินค้าคงเหลือ 

 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ

หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ี

ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย  
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(ฉ) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน  

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือ

ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยบันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ

เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

 

(ช) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ

สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความ

เส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์

นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก 

แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
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กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน  

สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั

ประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน  ส่วนอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรม

หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  หกัดว้ยค่าเส่ือมราคา

สะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ี

ตามสญัญา เพ่ือทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะ

บนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 

และสามารถวดัมลูค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ

ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  

 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ตามอายสุญัญาเช่าท่ีดิน 3 - 20 ปี 

อาคาร 3 - 20 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

เรือลาํเลียง 15 - 29 ปี 

เคร่ืองจกัร 1 - 10 ปี 

อุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 
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กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และงานระหวา่งก่อสร้าง 
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วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน 

รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุน

จากการลดมลูค่า 

 

ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 

 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจากวนัท่ี

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์สําหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบสําหรับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ 3 - 10 ปี  

 

(ฌ) การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน

กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมลูค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด

เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ 

การประเมินมลูค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา

ต่อมา ในกรณีน้ีใหรั้บรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ

สินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น ใหพิ้จารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก

วนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ

เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย

เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 

(ญ) หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการ

บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด

หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฎ)   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฏ)   ผลประโยชน์ของพนักงาน   

 

โครงการสมทบเงิน 

 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี

แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ

ผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น
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ค่ า ใ ช้ จ่ า ย พ นั ก ง า น ใ น กํา ไ ร ห รื อ ข า ด ทุ น ใ น ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี พ นั ก ง า น ไ ด้ทํา ง า น ใ ห้ กับ กิ จ ก า ร 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

   28 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถ้กูคาํนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ใน

อนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส

เงินลดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรรัฐบาลในประเทศไทย ซ่ึงมี

ระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผูกพนัของกลุ่มบริษทั และมีสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินของ

ผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะจ่าย 

 

การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว ้  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนและค่าใชจ่้าย

ของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนาผกูพนัอย่างชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้ง และไม่

มีความเป็นไปได้ท่ีจะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้ งการเลิกจ้างก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือการ

สนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทัเสนอให้มีการ

ออกจากงานโดยสมคัรใจ และมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอนั้น และสามารถประมาณจาํนวนของ

การยอมรับขอ้เสนอไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 

เดือนนบัจากวนัท่ีรายงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

พนกังานทาํงานให ้

 

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมลูค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกาํไร หากกลุ่ม

บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงาน

ใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน  

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั

เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป

เพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้

อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง

แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน   

 

(ฑ) รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 

 

การขายสินค้าและให้บริการ 

 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไป

ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ

ไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า

ของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน

สินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 

 

รายได้ค่าเช่า 

 

รายไดค่้าเช่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะ

เพ่ือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบ

ระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 

 

เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

 

ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 

 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
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(ฒ) ต้นทุนทางการเงิน 

 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบั

การไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง 

 

(ณ) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือ

ไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 

(ด) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้

ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู ้

ถือหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชําระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน

ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล

แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ

ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม

บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี  กลุ่มบริษทัต้องคาํนึงถึง

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง

ชาํระ กลุ่มบริษทั เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ

ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน

น้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน

อนาคต ขอ้มลูใหม่ๆอาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

ท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน

ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน

อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 

 

(ต) กาํไรต่อหุ้น  

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุน้สามญั  กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ

ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

 

(ถ) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) จะ

แสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
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4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคล

หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนั

หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 สาํหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร

สาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 88.68 

บริษทั โทรีเซน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดของ

บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.9 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง แอนด ์โลจิสติกส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดของ

บริษทัถือหุน้ร้อยละ 49.0 

ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีในระดบั

บริหารหรือไม่) ของกลุ่มบริษทั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

  

รายไดค่้าบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 

ดอกเบ้ียรับ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 

ดอกเบ้ียจ่าย ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
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รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 

ธนัวาคม 2557 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด        

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายบริการ 602,400  1,889,612  602,400  1,889,612 

ดอกเบ้ียจ่าย 4,058,082  16,100,000  4,058,082  16,100,000 

        

บริษทัย่อย        

รายไดค่้าบริการ -  -  421,512  1,703,520 

ค่าใชจ่้ายบริการ -  -  21,451  2,102,982 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  75,490  299,500 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

    ผลประโยชนร์ะยะสั้น 2,577,121  15,853,245  2,577,121  15,853,245 

    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 168,939  567,489  168,939  567,489 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 2,746,060  16,420,734  2,746,060  16,420,734 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 มีดงัน้ี 

 

ลกูหน้ีกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  610,639  462,601 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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เจ้าหน้ีกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 1,866,297  1,634,088  1,866,297  1,634,088 

บริษทัยอ่ย -  -  50,054  775,157 

รวม 1,866,297  1,634,088  1,916,351  2,409,245 

 

หน้ีสินหมุนวียนอื่น งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  158,920  397,300 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั     

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557  2557  2557 

 (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 
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รายการเคล่ือนไหวของกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 

31 ธนัวาคม 2557 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีดงัน้ี 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด        

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 และ 2556 350,000,000  350,000,000  350,000,000  350,000,000 

เพ่ิมข้ึน -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  

    และ 30 กนัยายน 2557 350,000,000  350,000,000  350,000,000  350,000,000 

        

บริษทัย่อย        

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 และ 2556 -  -  6,700,000  6,700,000 

เพ่ิมข้ึน -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  

    และ 30 กนัยายน 2557 -  -  6,700,000  6,700,000 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษทัออกตัว๋สัญญาใชเ้งินเป็นจาํนวนเงินรวม 350 ลา้นบาทให้แก่บริษทัใหญ่ในลาํดบั

สูงสุด ไดแ้ก่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั  (มหาชน) ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนทนัทีเม่ือทวงถาม 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

เงินสดในมือ 145,252  105,940  103,198  78,133 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั        

    และออมทรัพย ์ 89,906,947  111,865,156  68,730,977  91,612,962 

รวม 90,052,199  111,971,096  68,834,175  91,691,095 

 

6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

ลกูหน้ีการคา้ 71,687,353  62,460,911  65,102,452  57,890,249 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,996,541  1,429,009  2,837,951  1,163,340 

รายไดค้า้งรับ 63,321  63,321  63,321  63,321 

ลกูหน้ีกรมสรรพากร 687,166  4,574,963  36,313  3,905,683 

ลกูหน้ีอ่ืน 3,478,367  3,479,461  3,478,346  3,479,407 

 78,912,748  72,007,665  71,518,383  66,502,000 

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ        

- ลกูหน้ีการคา้ (12,077,434)  (11,416,501)  (11,076,143)  (10,472,420) 

สุทธิ 66,835,314  60,591,164  60,442,240  56,029,580 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 

สาํหรับงวด / ปี 660,933  2,587,067  603,723  (2,027,825) 

 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 35,969,259  23,965,841  33,234,988  22,366,386 

เกินกาํหนดชาํระ:        

 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 22,072,673  24,828,641  19,909,345  23,566,861 

       3 - 6 เดือน -  1,341,136  -  1,341,136 

       6 - 12 เดือน 4,628,310  6,452,546  3,062,717  4,864,828 

 มากกวา่ 12  เดือน 9,017,111  5,872,747  8,895,402  5,751,038 

 71,687,353  62,460,911  65,102,452  57,890,249 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (12,077,434)  (11,416,501)  (11,076,143)  (10,472,420) 

สุทธิ 59,609,919  51,044,410  54,026,309  47,417,829 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 90 วนั 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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7 สินค้าคงเหลอื 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

สินคา้คงเหลือ 448,641,185  492,472,168  454,473,162  497,622,428 

อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 6,694,744  7,047,570  6,445,395  6,763,521 

หัก  ค่าเผื่อมลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (179,361,744)  (191,552,397)  (179,361,744)  (191,552,397) 

สุทธิ 275,974,185  307,967,341  281,556,813  312,833,552 

        

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้าย และไดร้วมในบญัชีตน้ทุน

ขาย 

       

- ตน้ทุนขาย 89,001,404  1,083,936,186  88,303,688  1,097,952,054 

- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (12,190,653)  (289,168,312)  (12,190,653)  (289,168,312) 

สุทธิ 76,810,751  794,767,874  76,113,035  808,783,742 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 และเงินปันผลรับสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 และ

สาํหรับปีส้ินสุด 30 กนัยายน 2557 มีดงัน้ี 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 ลกัษณะ 

ธุรกิจ 

สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิจากการดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ 

  

31  

ธนัวาคม 

30  

กนัยายน  

31  

ธนัวาคม  

30  

กนัยายน  

31  

ธนัวาคม  

30  

กนัยายน  

31  

ธนัวาคม  

30  

กนัยายน  

31 

ธนัวาคม  

30  

กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

  2557 2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557  2557 

  (ร้อยละ)  (บาท) 

บริษทัย่อย                        

บริษทั ยเูอ็มเอส  

    ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั  

บริหารจดัการดา้น

ขนถ่ายสินคา้และ

จาํหน่ายปุ๋ ย 

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

 

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

บริษทั ยเูอม็เอส ไลท์

เตอร์ จาํกดั 

ขนส่งทางนํ้ า 99.99 99.99  110,000,000  110,000,000  110,000,000  110,000,000  -  -  110,000,000  110,000,000  -  - 

บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  

   เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริการท่า 

เทียบเรือ 

99.99 99.99  18,000,000 

 

 18,000,000  18,000,000 

 

 18,000,000  -  -  18,000,000  18,000,000  -  - 

บริษทั ยเูอม็เอส เพล

เลท เอน็เนอร์ยี ่

จาํกดั  

ขนส่งทางบกและ

จาํหน่ายเช้ือเพลิง

ชีวมวล 

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

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



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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9 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

 งบการเงินรวม 

   ส่วนปรับปรุง    ยานพาหนะและ    อุปกรณ์  งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  ท่ีดิน  อาคาร  เรือลาํเลียง  เคร่ืองจกัร  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 (บาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 298,950,924  48,367,543  307,104,836  226,160,450  257,302,970  109,770,520  23,971,908  1,271,629,151 

เพ่ิมข้ึน -  -  350,000  -  1,746,100  998,812  7,896,469  10,991,381 

โอน -  -  4,830,000  -  9,425,220  451,800  (14,707,020)  - 

จาํหน่าย -  (5,607,659)  (10,513,111)  (367,501)  (9,278,075)  (11,281,727)  -  (37,048,073) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557                

   และ 1 ตุลาคม 2557 298,950,924  42,759,884  301,771,725  225,792,949  259,196,215  99,939,405  17,161,357  1,245,572,459 

เพ่ิมข้ึน -  -  -  1,056,400  -  24,000  -  1,080,400 

โอน -  -  -  -  9,555,750  178,500  (9,734,250)  - 

จาํหน่าย -  -  -  (774,947)  -  -  -  (774,947) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 298,950,924  42,759,884  301,771,725  226,074,402  268,751,965  100,141,905  7,427,107  1,245,877,912 

                

                



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

   ส่วนปรับปรุง    ยานพาหนะและ    อุปกรณ์  งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  ท่ีดิน  อาคาร  เรือลาํเลียง  เคร่ืองจกัร  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 (บาท) 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจาก

การด้อยค่า 

               

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 -  22,424,119  83,851,509  84,134,077  122,121,339  88,811,044               -  401,342,088 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  5,184,139  15,983,642  8,289,434  22,602,552  7,767,735  -  59,827,502 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  -  8,532,118  -  6,405,538  14,937,656 

จาํหน่าย -  (5,607,635)  (10,512,979)  (367,498)  (8,531,341)  (10,739,402)  -  (35,758,855) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557                

   และ 1 ตุลาคม 2557 -  22,000,623  89,322,172  92,056,013  144,724,668  85,839,377  6,405,538  440,348,391 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด -  1,289,334  4,059,764  2,053,181  5,462,895  1,629,848  -  14,495,022 

โอน -  -  -  -  6,285,614  119,924  (6,405,538)  - 

จาํหน่าย -  -  -  (233,826)  -  -  -  (233,826) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 -  23,289,957  93,381,936  93,875,368  156,473,177  87,589,149  -  454,609,587 
                



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

   ส่วนปรับปรุง    ยานพาหนะและ    อุปกรณ์  งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  ท่ีดิน  อาคาร  เรือลาํเลียง  เคร่ืองจกัร  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 (บาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2556                

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 298,950,924  25,943,424  223,253,327  138,781,213  135,181,631  20,959,476  23,971,908  867,041,903 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน              -  -  -  3,245,160  -  -  -  3,245,160 

 298,950,924  25,943,424  223,253,327  142,026,373  135,181,631  20,959,476  23,971,908  870,287,063 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557                

   และ 1 ตุลาคม 2557                

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 298,950,924  20,759,261  212,449,553  131,332,431  114,471,547  14,100,028  10,755,819  802,819,563 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  2,404,505  -  -  -  2,404,505 

 298,950,924  20,759,261  212,449,553  133,736,936  114,471,547  14,100,028  10,755,819  805,224,068 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557                

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 298,950,924  19,469,927  208,389,789  130,006,420  112,278,788  12,552,756  7,427,107  789,075,711 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  2,192,614  -  -  -  2,192,614 

 298,950,924  19,469,927  208,389,789  132,199,034  112,278,788  12,552,756  7,427,107  791,268,325 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ส่วนปรับปรุง        อุปกรณ์  งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  เคร่ืองจกัร  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 (บาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 298,950,924  48,367,543  283,023,966  34,160,112  257,302,970  105,359,738  23,345,408  1,050,510,661 

เพ่ิมข้ึน -  -  -  -  1,746,100  998,812  6,476,569  9,221,481 

โอน -  -  2,950,000  -  9,425,220  347,900  (12,723,120)  - 

จาํหน่าย -  (5,607,659)  (10,513,112)  -  (9,278,075)  (11,103,649)  -  (36,502,495) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557                

   และ 1 ตุลาคม 2557 298,950,924  42,759,884  275,460,854  34,160,112  259,196,215  95,602,801  17,098,857  1,023,229,647 

โอน -  -  -  -  9,555,750  178,500  (9,734,250)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 298,950,924  42,759,884  275,460,854  34,160,112  268,751,965  95,781,301  7,364,607  1,023,229,647 

                

                

                

                



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ส่วนปรับปรุง        อุปกรณ์  งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  เคร่ืองจกัร  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 (บาท) 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจาก

การด้อยค่า 

               

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 -  22,424,119  77,136,193  17,959,066  122,121,339  86,247,847  -  325,888,564 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  5,184,139  14,112,564  4,803,977  22,602,552  7,177,698  -  53,880,930 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  -  -  8,532,118  -  6,405,538  14,937,656 

จาํหน่าย -  (5,607,635)  (10,512,979)  -  (8,531,341)  (10,563,775)  -  (35,215,730) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557                

   และ 1 ตุลาคม 2557 -  22,000,623  80,735,778  22,763,043  144,724,668  82,861,770  6,405,538  359,491,420 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด -  1,289,334  3,557,958  1,187,454  5,462,896  1,479,892  -  12,977,534 

โอน -  -  -  -  6,285,614  119,924  (6,405,538)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 -  23,289,957  84,293,736  23,950,497  156,473,178  84,461,586  -  372,468,954 
                



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ส่วนปรับปรุง        อุปกรณ์  งานระหวา่ง   

 ท่ีดิน  ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  เคร่ืองจกัร  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 (บาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2556                

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 298,950,924  25,943,424  205,887,773  12,955,886  135,181,631  19,111,891  23,345,408  721,376,937 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  3,245,160  -  -  -  3,245,160 

 298,950,924  25,943,424  205,887,773  16,201,046  135,181,631  19,111,891  23,345,408  724,622,097 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557                

   และ 1 ตุลาคม 2557                

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 298,950,924  20,759,261  194,725,076  8,992,564  114,471,547  12,741,031  10,693,319  661,333,722 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  2,404,505  -  -  -  2,404,505 

 298,950,924  20,759,261  194,725,076  11,397,069  114,471,547  12,741,031  10,693,319  663,738,227 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557                

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 298,950,924  19,469,927  191,167,118  8,017,001  112,278,787  11,319,715  7,364,607  648,568,079 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  2,192,614  -  -  -  2,192,614 

 298,950,924  19,469,927  191,167,118  10,209,615  112,278,787  11,319,715  7,364,607  650,760,693 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีใชค้ ํ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

• ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษทัท่ีตาํบลสวนส้ม อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาครมูลค่า

สุทธิตามบญัชีจาํนวน 148.5 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557: 150.7 ล้านบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคาร

แห่งหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีทตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 

12 ซ่ึงมีมลูค่าการจาํนองรวม 280 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557: 280 ล้านบาท) 

 

• ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัท่ีตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยามูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 231.5 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557: 232.8         

ล้านบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ้ 12 ซ่ึงมีมลูค่าการจาํนองรวม 240 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557: 240 ล้านบาท) 

 

• เรือขนลาํเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวน 10 ลาํ มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 122.4 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2557: 123.1 ล้านบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

และเงินกูย้ืมระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 โดยมีมูลค่าการจาํนองรวม 125 ลา้นบาท (ณ 

วันท่ี 30 กันยายน 2557: 125 ล้านบาท) 

 

ในระหวา่งงวด 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บคาํร้องขอริบทรัพย ์ซ่ึงเป็นเรือขนลาํเลียง 1 ลาํ มูลค่าสุทธิตามบญัชี 14.2 

ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีรับขนส่งสินคา้ใหลู้กคา้ท่ีเกิดกรณีพิพาท โดยทั้งน้ีบริษทัย่อยมิไดเ้ป็นจาํเลยใน

คดีและอยู่ระหว่างดาํเนินเร่ืองคดัคา้นการริบเรือต่อศาล เน่ืองจากบริษทัย่อยไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทาํความผิด

ดงักล่าว ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยจึงไม่ไดต้ั้งสาํรองเผื่อผลเสียหายจากกรณีดงักล่าวในงบการเงิน 

 

10 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 (บาท) 

ราคาทุน    

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 17,415,846  16,520,865 

จาํหน่าย (378,406)  (378,406) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 1 ตุลาคม 2557 17,037,440  16,142,459 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 17,037,440  16,142,459 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 (บาท) 

ค่าตัดจาํหน่าย    

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 10,631,947  9,812,743 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,259,365  1,226,575 

จาํหน่าย (378,387)  (378,387) 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 1 ตุลาคม 2557 11,512,925  10,660,931 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 315,210  306,995 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 11,828,135  10,967,926 

    

มลูค่าสุทธิทางบัญชี    

ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2556 6,783,899  6,708,122 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 1 ตุลาคม 2557 5,524,515  5,481,528 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 5,209,305  5,174,533 
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11 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี  

  

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี        

- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลกูหน้ีการคา้    2,238,113  2,105,926  2,215,229  2,094,484 

- ค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ท่ีลดลงและสินคา้

ลา้สมยั 35,872,349  38,310,479  35,872,349  38,310,479 

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

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และ

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

- ส่วนต่างค่าเส่ือมราคา 1,004,916  1,245,073  1,004,916  1,245,073 

- ประมาณการหน้ีสินโบนสัคา้งจ่าย -  258,994  -  257,597 

- ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 586,092  525,132  584,599  523,094 

 44,232,694  46,976,828  46,150,472  48,904,106 

ยอดขาดทุนยกไป 161,085,256  154,289,551  158,582,117  150,987,435 

รวม 205,317,950  201,266,379  204,732,589  199,891,541 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2559 ถึง 2564 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบั

ภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่

มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   
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12 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 หมายเหต ุ 2557  2557  2557  2557 

  (บาท) 

ส่วนที่หมนุเวียน         

ทรัสตรี์ซีท  118,950,000  149,043,664  118,950,000  149,043,664 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 

  

135,000,000 
 

 

135,000,000 
 

135,000,000  135,000,000 

รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน  

 

253,950,000 
 

 

284,043,664 
 

 

253,950,000 
 

 

284,043,664 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4 

 

350,000,000 
 

 

350,000,000 
 

 

356,700,000 
 

 

356,700,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 

  

326,301,383 
 

 

365,279,563 
 

 

319,915,074 
 

 

355,893,254 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

  

952,150 
 

 

937,913 
 

 

952,150 
 

 

937,913 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะส้ัน  931,203,533  1,000,261,140  931,517,224  997,574,831 

         

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน         

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน   582,561  826,010  582,561  826,010 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ส่วนที่

ไม่หมุนเวยีน 

 

582,561  826,010  582,561  826,010 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 ไดด้งัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  930,251,383  999,323,227  930,565,074  996,636,918 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี -  -  -  - 

รวม 930,251,383  999,323,227  930,565,074  996,636,918 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 วงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 5 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557: 5 ล้านบาท) คํ้าประกนั

โดยเรือขนลาํเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง และวงเงินทรัสต์รีซีทของบริษทัจาํนวน 280 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2557: 280 ล้านบาท) คํ้ าประกันโดยท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 9 วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินทรัสตรี์ซีทของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอนมีจาํนวน 15 ลา้น

บาท และ 371 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557: 15 ล้านบาท และ 360 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัไม่มีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปแบบของตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงินท่ียงัไม่ได้

เบิกถอน (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557: ไม่มี) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 วงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่ง

หน่ึงจาํนวนเงิน 60 ลา้นบาทถกูคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินกูย้ืมระยะยาวถูกคํ้ าประกนัโดยเรือขนลาํเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ท่ีดินบางส่วน    

และส่ิงปลกูสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทั ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน 

 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาเพ่ือปรับและขยายตารางการจ่ายชาํระหน้ีกบัสถาบนั

การเงินแห่งหน่ึง จากเงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นจาํนวนเงิน 194.9 ลา้นบาท เพ่ือให้บริษทัมีความ

ยืดหยุน่ทางการเงินท่ีดีข้ึน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํรงสัดส่วนทางการเงินตามท่ีกาํหนดในสัญญาเงินกูก้บั

สถาบนัการเงิน 2 แห่งและ 1 แห่ง ตามลาํดบั อยา่งไรกต็ามเงินกูย้ืมจากธนาคารหน่ึงแห่งของบริษทัย่อยไดจ้ดัประเภท

เป็นหน้ีสินหมุนเวียนแลว้ เน่ืองจากจะครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ดงันั้นบริษทัจึงจดัประเภทเงินกูย้ืมระยะยาว

จากธนาคารหน่ึงแห่งท่ีเหลือเป็นหน้ีสินหมุนเวียนจาํนวนเงิน 16.7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

นอกจากน้ีการไม่สามารถดาํรงสัดส่วนทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ มีผลเก่ียวเน่ืองกบัเง่ือนไขบางประการท่ีกาํหนด

ไวใ้นสัญญากบัสถาบนัการเงินอีก 2 แห่งดว้ย ดงันั้นบริษทัจึงจดัประเภทเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวนเงิน 158.7 ลา้น

บาท เป็นหน้ีสินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

ในปัจจุบนับริษทัจ่ายชาํระหน้ีกบัสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ทุ้กรายตามตารางกาํหนดการชาํระตามสญัญา 

 

13 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

เจา้หน้ีการคา้ 90,124,915  61,769,860  90,124,915  61,563,743 

เจา้หน้ีอ่ืน 13,048,829  10,586,432  11,109,018  10,091,663 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 500,551  520,888  487,182  517,291 

รวม 103,674,295  72,877,180  101,721,115  72,172,697 
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14 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิ 

   สําหรับ 

       

เงินบาํเหน็จและเงินชดเชยตามกฎหมาย

แรงงาน 3,364,722  3,029,842  2,922,992  2,615,463 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        

เงินบาํเหน็จและเงินชดเชยตามกฎหมาย

แรงงาน 334,880  (2,229,173)  307,529  (2,168,417) 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
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ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 3,364,722  3,029,842  2,922,992  2,615,463 

ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 3,364,722  3,029,842  2,922,992  2,615,463 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์        

   ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 และ 2556 3,029,842  5,259,015  2,615,463  4,783,880 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 334,880  1,353,804  307,529  1,228,243 

กาํไรจากการลดขนาดโครงการ -  (1,126,214)  -  (1,126,214) 

กาํไรจากการประมาณตามหลกัการ        

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (2,456,763)  -  (2,270,446) 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์        

   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ        

   30 กนัยายน 2557 3,364,722  3,029,842  2,922,992  2,615,463 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 316,008  1,265,381  291,817  1,156,894 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 18,872  88,423  15,712  71,349 

กาํไรจากการลดขนาดโครงการ -  (1,126,214)  -  (1,126,214) 

กาํไรจากการประมาณตามหลกัการ        

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (2,456,763)  -  (2,270,446) 

รวม 334,880  (2,229,173)  307,529  (2,168,417) 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

ตน้ทุนขาย 17,505  51,340  17,505  51,340 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 8,653  (360,826)  8,653  (360,826) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 308,722  (1,919,687)  281,371  (1,858,931) 

รวม 334,880  (2,229,173)  307,529  (2,168,417) 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด 3.68 - 3.84  3.68 - 3.84  3.71  3.71 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 

อตัราการตาย 0.01  0.01  0.01  0.01 

อตัราการลาออก 0 - 34  0 - 34  0 - 34  0 - 34 

 

ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ อตัราดอกเบ้ียคิดลด

ใชอ้ตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว 

 

15 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มลูค่าหุน้ 31 ธนัวาคม 2557  30 กนัยายน 2557 

 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (หุ้น / บาท) 

ทุนจดทะเบียน         

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 

   และ 2556 

        

-  หุน้สามญั 0.5 153,454,064  76,727,032  153,454,064   76,727,032 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

    และ 30 กนัยายน 2557 

        

-  หุ้นสามญั 0.5 153,454,064   76,727,032  153,454,064   76,727,032 

หุ้นที่ออกและชําระแล้ว         

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 

   และ 2556 

        

-  หุน้สามญั 0.5 153,454,064  76,727,032  153,454,064   76,727,032 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

    และ 30 กนัยายน 2557 
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-  หุ้นสามญั 0.5 153,454,064   76,727,032  153,454,064   76,727,032 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้

น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

16 สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 

(“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

17 ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจในการนาํเขา้และจาํหน่ายถ่านหินให้กบัอุตสาหกรรมภายในประเทศ ส่วนบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจ

หลกัเก่ียวกบัการใหบ้ริการขนส่งทางนํ้าและใหบ้ริการท่าเทียบเรือใหก้บับริษทั ซ่ึงถือเป็นการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั

อีกทั้งรายการและยอดคงเหลือไม่มีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม ดงันั้นจึงไม่มีการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

18 รายได้อืน่ 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

ดอกเบ้ียรับ 171,553  986,029  128,611  671,324 

อ่ืน ๆ 358,687  1,966,687  632,110  3,521,663 

รวม 530,240  2,952,716  760,721  4,192,987 
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19 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

เงินเดือน ค่าแรงและโบนสั 11,951,363  70,680,125  11,161,627  66,743,982 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 382,831  1,993,850  364,641  1,896,982 

ตน้ทุนบาํเหน็จบาํนาญ-โครงการ

ผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 334,880  (2,229,173) 

  

307,529 

  

(2,168,417) 

ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง -  8,753,628  -  8,753,628 

อ่ืน ๆ 1,235,538  7,369,927  1,139,829  6,824,444 

รวม 13,904,612  86,568,357  12,973,626  82,050,619 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน

ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 10 ของเงินเดือน

ทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการ

กองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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20 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (บาท) 

รวมอยู่ในต้นทุน         

การเปล่ียนแปลงในสินคา้

สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 

 

16,031,224 

 

643,296,376 

 

15,349,508 

 

643,296,376 

วตัถุดิบใชไ้ป  63,029,809  369,169,031  63,013,809  383,185,267 

ค่าเผื่อมลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (12,190,653)  (289,168,312)  (12,190,653)  (289,168,312) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  5,956,858  31,595,179  4,249,793  24,816,885 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบ

แทนพนกังาน 

 

2,179,064 

 

17,347,956 

 

2,179,064 

 

17,347,956 

ค่าเช่าและค่าบริการ  1,020,266  11,693,425  1,020,266  11,054,322 

อ่ืน ๆ  2,929,142  20,986,741  2,491,248  18,251,248 

รวม  78,955,710  804,920,396  76,113,035  808,783,742 

         

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย         

ค่าขนส่ง  7,945,377  80,067,050  7,945,377  80,067,050 

ค่านายหนา้  1,471,753  29,908,108  1,471,753  29,908,108 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบ

แทนพนกังาน 

 

1,097,291  9,297,434  1,097,291  9,297,434 

อ่ืนๆ  2,274,034  22,627,989  2,536,227  23,668,208 

รวม  12,788,455  141,900,581  13,050,648  142,940,800 
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   งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (บาท) 

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบ

แทนพนกังาน 

 

10,628,257  59,922,967  9,697,271  55,405,230 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  8,552,133  27,523,480  8,492,753  27,282,194 

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค  1,811,377  8,101,069  1,553,887  7,019,350 

ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน  913,269  4,148,291  896,769  4,055,791 

หน้ีสงสยัจะสูญ  660,933  2,587,067  603,723  (2,027,825) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  -  14,937,656  -  14,937,656 

เงินชดเชยค่าเสียหาย  -  14,657,354  -  14,451,236 

อ่ืนๆ  5,418,998  24,932,387  3,594,076  21,328,569 

รวม  27,984,967  156,810,271  24,838,479  142,452,201 
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21 ภาษเีงนิได้ 

   

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

   งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

  2557  2557  2557  2557 

  (บาท) 

ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         

สาํหรับงวดปัจจุบนั   -  -  -  - 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    -  -  -  - 

รวม -  -  -  - 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง  

31 ธนัวาคม 2557  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2557 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(บาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(บาท) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้   (22,105,316)    (137,284,589) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (4,421,063)  20  (27,456,918) 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี 3  (632,957)  3  (4,149,857) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอ่ืนๆ -  70,631  -  452,316 

การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก -  (32,032)  -  (36,739) 

ผลขาดทุนในงวด/ปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (35)  7,759,555 

 

(65)  89,500,207 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยภ์าษีเงินไดท่ี้

ไม่ไดบ้นัทึกระหวา่งงวด/ปี 12 

 

(2,744,134) 

 

42 

 

(58,309,009) 

รวม -  -  -  - 

  

 งบการเงินเฉพาะ 

 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง  

31 ธนัวาคม 2557  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2557 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(บาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(บาท) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้   (24,558,187)    (158,455,328) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (4,911,637)  20  (31,691,065) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษีและอ่ืนๆ -  70,589  -  532,679 

ผลขาดทุนในงวด/ปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (31) 

 

7,594,682 

 

(57) 

 

89,429,314 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยภ์าษีเงินไดท่ี้

ไม่ไดบ้นัทึกระหวา่งงวด/ปี 11 

 

(2,753,634) 

 

37 

 

(58,270,928) 
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รวม -  -  -  - 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลง

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชี

ไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 

2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาํดบั พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการ

ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

 

กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2557 ตามคาํช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555 

 

22 สิทธิพเิศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

 

บริษทัยอ่ย 2 แห่งไดรั้บสิทธิประโยชนบ์างประการจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 สาํหรับในกิจการขนส่งทางเรือ ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

 

(ก)   ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

(ข) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็น

เวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว สิทธิประโยชน์น้ีส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 

2559 และในเดือนมกราคม 2560  

 

เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัตามท่ีกาํหนดไวใ้น

บตัรส่งเสริมการลงทุน 
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รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่ 

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 

  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 กิจการท่ี  กิจการท่ี    กิจการท่ี  กิจการท่ี   

 ไดรั้บ  ไม่ไดรั้บ    ไดรั้บ  ไม่ไดรั้บ   

 การส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม  การส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 

 (บาท) 

รายไดจ้ากการให ้

บริการในประเทศ 8,444,445  -  8,444,445  33,775,543  827,081  34,602,624 

ตดัรายการระหวา่งกนั (21,451)  -  (21,451)  (1,275,901)  (827,081)  (2,102,982) 

รายได้รวม 8,422,994  -  8,422,994  32,499,642  -  32,499,642 

 

23 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 และสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 คาํนวณจากขาดทุนสําหรับงวด / ปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและ

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวด / ปีโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท/หุ้น) 

ขาดทุนสําหรับงวดที่เป็นส่วนของผู้ถือ

หุ้นสามญัของบริษทั (22,105,316)  (137,284,589)  (24,558,187)  (158,455,328) 

        

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

        

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (0.14)  (0.89)  (0.16)  (1.03) 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

   64 

24 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออก

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้  

 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล

ของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทุนของการจัดการ      

ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ

วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

การบริหารจดัการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่

ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการ

ลงทุน อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน

ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เพราะวา่ดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มี

อตัราดอกเบ้ียลอยตวัโดยอา้งอิงตามอตัราตลาด  
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อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 30 กนัยายน2557 

และระยะเวลาท่ีครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 อตัรา    หลงัจาก 1 ปี      

 ดอกเบ้ีย    แต่ภายใน     

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่

วันที่  1 ตุลาคม 2557  ถงึ 31 

ธันวาคม 2557 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ส่วนที่หมนุเวียน          

ทรัสตรี์ซีท 5.25 - 6.50  118,950,000  -  -  118,950,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.25 - 6.25  135,000,000  -  -  135,000,000 

รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 

  

253,950,000  -  -  253,950,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4.60  350,000,000  -  -  350,000,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

 

5.75 - 6.90 

  

326,301,383 

 

-  -  326,301,383 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

6.50 

  

952,150 

 

-  -  952,150 

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6.50  -  582,561  -  582,561 

รวม   931,203,533  582,561  -  931,786,094 
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 งบการเงินรวม 

 อตัรา    หลงัจาก 1 ปี      

 ดอกเบ้ีย    แต่ภายใน     

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 

2557 

         

ส่วนที่หมนุเวียน          

ทรัสตรี์ซีท 5.25 - 6.50  149,043,664  -  -  149,043,664 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.25 - 6.25  135,000,000  -  -  135,000,000 

รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 

  

284,043,664  -  -  284,043,664 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4.60  350,000,000  -  -  350,000,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

 

5.75 - 6.90 

  

365,279,563 

 

-  -  365,279,563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

6.50 

  

937,913 

 

-  -  937,913 

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6.50  -  826,010  -  826,010 

รวม   1,000,261,140  826,010  -  1,001,087,150 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อตัรา    หลงัจาก 1 ปี      

 ดอกเบ้ีย    แต่ภายใน     

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2557  ถงึ 31 

ธันวาคม 2557 

         

ส่วนที่หมนุเวียน          

ทรัสตรี์ซีท 5.25 - 6.50  118,950,000  -  -  118,950,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.25 - 6.25  135,000,000  -  -  135,000,000 

รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 

  

253,950,000  -  -  253,950,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4.00 - 4.60  356,700,000  -  -  356,700,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

 

6.25 - 6.90 

  

319,915,074 

 

-  -  

 

319,915,074 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

6.50 

  

952,150 

 

-  -  

 

952,150 

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6.50  -  582,561  -  582,561 

รวม   931,517,224  582,561  -  932,099,785 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อตัรา    หลงัจาก 1 ปี      

 ดอกเบ้ีย    แต่ภายใน     

 ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 

2557 

         

ส่วนที่หมนุเวียน          

ทรัสตรี์ซีท 5.25 - 6.50  149,043,664  -  -  149,043,664 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.25 - 6.25  135,000,000  -  -  135,000,000 

รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 

  

284,043,664  -  -  284,043,664 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4.00 - 4.60  356,700,000  -  -  356,700,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 

 

6.25 - 6.90 

  

355,893,254 

 

-  -  

 

355,893,254 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 

6.50 

  

937,913 

 

-  -  

 

937,913 

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6.50  -  826,010  -  826,010 

รวม   997,574,831  826,010  -  998,400,841 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหน่ึงปี 

เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
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กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 ถึง 

31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน  

สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี

ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2557 

ถึง 31 ธนัวาคม  

สาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา        

เจา้หน้ีการคา้ (53,272,623)  (52,312,006)  (53,272,623)  (52,312,006) 

 (53,272,623)  (52,312,006)  (53,272,623)  (52,312,006) 

        

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มี

ความเส่ียง (53,272,623)  (52,312,006)  (53,272,623)  (52,312,006) 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 55,454,610  -  55,454,610  - 

ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ 2,181,987  (52,312,006)  2,181,987  (52,312,006) 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ี     

ตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 

 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึง ๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง

จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสําคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์าง

การเงินแต่ละรายการ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก 

ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า    

เงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด

ลดลง 

 

มลูค่ายติุธรรม 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์

หรือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคา

กนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย

มลูค่ายติุธรรมถกูกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยใน

หมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 

 

มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 

 

25 ภาระผูกพนักบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        

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

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

        

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดําเนินงาน        

ภายในหน่ึงปี 3,324,441  3,322,726  3,324,441  3,322,726 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,610,484  3,339,598  2,610,484  3,339,598 

รวม 5,934,925  6,662,324  5,934,925  6,662,324 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 

 2557  2557  2557  2557 

 (บาท) 

ภาระผกูพนัอื่น ๆ        

เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 89,149,370  -  89,149,370  - 

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

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีสญัญาเช่าดาํเนินงานเพ่ือเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีอาคารสาํนกังาน เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์

สาํนกังานและค่าบริการอ่ืนๆ เป็นระยะเวลา 1 - 5 ปีซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ีแตกต่างกนัจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 

 

ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขายถ่านหิน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายถ่านหินกบัผูผ้ลิตในต่างประเทศในปริมาณท่ีกาํหนด

ตามสญัญา บวกหรือหกัร้อยละ 10 ราคาของถ่านหินสามารถเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัคุณภาพของถ่านหินตามสูตร

การคาํนวณท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ีบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาขายถ่านหินแก่ผูป้ระกอบการในประเทศใน

ปริมาณท่ีกาํหนดบวกหรือหกัร้อยละ 10 ดว้ยราคาคงท่ีตามสญัญา 

 

26 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้    

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ

ไม่ได้นํามาใช้ในการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนั

ถือปฏิบติั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีที่มผีล

บังคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การนาํเสนองบการเงิน 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ 2558 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีที่มผีล

บังคับใช้ 

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้ืม 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ

ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2557)   

ส่วนงานดาํเนินงาน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการ

อ่ืน 

2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 การวดัมลูค่ายติุธรรม 2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 

(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2558 
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กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี

สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 

27 ข้อมูลเพิม่เตมิ (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 (จ) การเปล่ียนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั งบการเงิน

รวมสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ได้จัดทาํข้ึนตามวนัส้ินสุดของรอบ

ระยะเวลาบญัชีใหม่เป็นคร้ังแรกโดยเป็นงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบการนาํเสนองบการเงินท่ีกาํหนด 

 

เพ่ือประโยชนต่์อผูใ้ชง้บการเงินในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน บริษทัจึงไดจ้ดัทาํขอ้มูลเพ่ิมเติม

ในรูปแบบของงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

และ 2556 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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งบการเงินรวม 

 
   

2557 

 

2556 

  
   

(ไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

(ไม่ไดต้รวจสอบ) 

  
  

(บาท) 
 

รายได้ 
      

รายไดจ้ากการขาย 
 

678,427,007 
 

1,840,732,594 
  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
 

33,088,835 
 

26,442,350 
  

รวมรายได้ 
 

711,515,842 
 

1,867,174,944 
  

        ต้นทุน 
      

ตน้ทุนขาย 
 

501,535,062 
 

1,825,582,133 
  

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 
 

9,699,295 
 

9,478,618  
  

รวมต้นทุน 
 

511,234,357 
 

1,835,060,751  
  

        กาํไรขั้นต้น 
 

200,281,485 
 

32,114,193  
  

รายไดอ่ื้น 
 

2,300,159 
 

4,979,597 
  

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 
 

202,581,644 
 

37,093,790 
  

        ค่าใชจ่้ายในการขาย 
 

103,246,992 
 

198,601,325  
  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

152,678,816 
 

177,781,782  
  

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 
 

- 
 

10,938,601 
  

รวมค่าใช้จ่าย 
 

255,925,808 
 

387,321,708 
  

        ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงินได้ 
 

(53,344,164) 
 

(350,227,918) 
  

ตน้ทุนทางการเงิน 
 

65,592,544 
 

69,640,205 
  

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ 
 

(118,936,708) 
 

(419,868,123) 
  

ภาษีเงินได ้
 

- 
 

5,572 
  

ขาดทุนสําหรับปี 
 

(118,936,708) 
 

(419,873,695) 
  

        กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี 
 

- 
 

- 
  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 
 

(118,936,708) 
 

(419,873,695) 
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งบการเงินรวม 

 
   

2557 

 

2556 

  
   

(ไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

(ไม่ไดต้รวจสอบ) 

  
  

(บาท) 
 

การแบ่งปันกําไรขาดทุน 
      

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 
 

(118,936,708) 
 

(419,873,695) 
  

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 

- 
 

- 
  

ขาดทุนสําหรับปี 
 

(118,936,708) 
 

(419,873,695) 
  

       
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

      
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 

 
(118,936,708) 

 
(419,873,695) 

  
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 
- 

 
- 

  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 

 
(118,936,708) 

 
(419,873,695) 

  

       
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 

 
(0.78) 

 
(2.74) 
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