
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ คณะกรรมการ บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2559 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง  
งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 
 

โดยมิไดเ้ป็นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 ซ่ึงระบุว่ากลุ่ม
บริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 จาํนวน 29.2 ลา้นบาท และ 34.4 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนรวมจาํนวน 516.3 ลา้น
บาท และ 566.3 ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสมจาํนวน 542.4 ลา้นบาท และ 583.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัและบริษทัได้
กาํหนดนโยบายและวิธีการในการบริหารความเส่ียงจากสภาพคล่องและสถานการณ์อ่ืนๆ อยา่งไรก็ตามสถานการณ์ดงักล่าว
อาจมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัต่อการจดัการโครงสร้างทางดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัอยา่งย ัง่ยนื 
 
 

 
 
(นางศิริเพญ็  สุขเจริญยิง่ยง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3636 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
5 สิงหาคม 2559 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 200,049,050 88,039,759 162,489,338    52,241,985      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 54,319,461 60,637,628 43,777,035      47,408,399      

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                   -                   512,262           378,045           

สินคา้คงเหลือ 9,186,723 28,482,472 9,019,396        28,343,903      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 226,084 396,889 131,306           295,076           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 263,781,318    177,556,748    215,929,337    128,667,408    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                   -                   134,179,795    134,179,795    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 651,417,287    663,979,220    525,847,054    542,942,282    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,572,200        3,959,149        3,572,198        3,956,918        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 134,500           134,500           129,100           129,100           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 655,123,987    668,072,869    663,728,147    681,208,095    

รวมสินทรัพย์ 918,905,305    845,629,617    879,657,484    809,875,503    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 125,034,150    156,725,160    125,034,150    156,725,160    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 24,186,756      21,127,644      21,619,671      18,908,400      

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 2,560,677        2,428,677        5,779,879        3,283,686        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 9 620,000,000    575,000,000    624,400,000    579,400,000    

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

    ชาํระภายในหน่ึงปี 9 -                   263,979,842    -                   263,979,842    
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

     ภายในหน่ึงปี 9 84,488             582,561           84,488             582,561           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,426,127        6,547,294        4,052,513        4,354,947        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,770,302        1,756,390        1,249,097        1,305,768        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 780,062,500    1,028,147,568 782,219,798    1,028,540,364 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,719,761        2,076,356        2,212,350        1,614,911        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,719,761        2,076,356        2,212,350        1,614,911        

รวมหนีสิ้น 782,782,261    1,030,223,924 784,432,148    1,030,155,275 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 11

    ทุนจดทะเบียน 251,692,219    76,727,032      251,692,219    76,727,032      

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 251,692,219    76,727,032      251,692,219    76,727,032      

ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 11 416,355,938    241,390,751    416,355,938    241,390,751    

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (542,425,113)   (513,212,090)   (583,322,821)   (548,897,555)   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 136,123,044    (184,594,307)   95,225,336      (220,279,772)   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น/ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 136,123,044    (184,594,307)   95,225,336      (220,279,772)   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 918,905,305    845,629,617    879,657,484    809,875,503    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 67,567,616 157,930,844 67,567,616      157,930,844    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 11,590,939 11,491,733 490,406                     - 

รวมรายได้ 79,158,555 169,422,577 68,058,022 157,930,844 

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 4 53,544,595 139,012,558 53,810,236      139,421,593    

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6,664,727 5,628,241 87,520                       - 

รวมต้นทุน 60,209,322 144,640,799 53,897,756 139,421,593 

กําไรขั้นต้น 18,949,233 24,781,778 14,160,266 18,509,251 

รายไดอ่ื้น 4 1,428,997 1,076,983 4,688,816        1,203,838        

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 20,378,230 25,858,761 18,849,082 19,713,089 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 8,160,095 14,156,922 8,160,095 14,156,922 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 14,743,359 24,885,177 14,236,287 23,633,280 

รวมค่าใช้จ่าย 22,903,454 39,042,099 22,396,382 37,790,202 

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน (2,525,224) (13,183,338) (3,547,300) (18,077,113)

ตน้ทุนทางการเงิน 4 8,761,292 14,060,730 8,810,159        14,093,934      
ขาดทุนสําหรับงวด (11,286,516) (27,244,068) (12,357,459) (32,171,047)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด           -           -           -           - 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (11,286,516) (27,244,068) (12,357,459) (32,171,047)

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (11,286,516) (27,244,068)      (12,357,459)      (32,171,047)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม           -          -           -           - 
ขาดทุนสําหรับงวด (11,286,516) (27,244,068)      (12,357,459)      (32,171,047)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (11,286,516) (27,244,068)      (12,357,459)      (32,171,047)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม           -          -           -           - 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (11,286,516) (27,244,068)      (12,357,459)      (32,171,047)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 13 (0.02) (0.18)                 (0.02)                 (0.21)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน30 มิถุนายน

งบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 171,980,180    338,609,560    171,980,180    338,609,560    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 27,776,841 19,569,773 5,094,389                  - 

รวมรายได้ 199,757,021 358,179,333 177,074,569 338,609,560 

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 4 139,481,648 283,354,263 143,955,545    284,292,295    

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 18,356,785 9,358,005 1,636,547                  - 

รวมต้นทุน 157,838,433 292,712,268 145,592,092 284,292,295 

กําไรขั้นต้น 41,918,588 65,467,065 31,482,477 54,317,265 

รายไดอ่ื้น 4 2,201,442 1,337,258 5,898,352        2,032,833        

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 44,120,030 66,804,323 37,380,829 56,350,098 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 17,112,681 28,841,517 17,112,681 28,841,517 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 34,797,909 46,896,462 33,173,219 44,675,888 

รวมค่าใช้จ่าย 51,910,590 75,737,979 50,285,900 73,517,405 

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน (7,790,560) (8,933,656) (12,905,071) (17,167,307)

ตน้ทุนทางการเงิน 4 21,422,463 28,994,986 21,520,195      29,028,887      
ขาดทุนสําหรับงวด (29,213,023) (37,928,642) (34,425,266) (46,196,194)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด           -           -           -           - 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (29,213,023) (37,928,642) (34,425,266) (46,196,194)

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (29,213,023) (37,928,642)      (34,425,266)      (46,196,194)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม            -          -           -           - 
ขาดทุนสําหรับงวด (29,213,023) (37,928,642)      (34,425,266)      (46,196,194)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (29,213,023) (37,928,642)      (34,425,266)      (46,196,194)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม           -          -           -           - 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (29,213,023) (37,928,642)      (34,425,266)      (46,196,194)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 13 (0.08) (0.25)                 (0.09)                 (0.30)

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุน รวมส่วน
ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น รวมส่วนของ ส่วนของส่วน ของผูถ้ือหุน้ /
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้ ไดเ้สียที่ไม่มี (ขาดทุนสะสม
ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทั อาํนาจควบคุม เกินทุน)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 76,727,032       241,390,751     10,500,000       (143,009,814)    185,607,969            - 185,607,969     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน         -         -         - (37,928,642)      (37,928,642)             - (37,928,642)      
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น         -         -         -         -         -        -         - 
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -         -         - (37,928,642)      (37,928,642)             - (37,928,642)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 76,727,032       241,390,751     10,500,000       (180,938,456)    147,679,327            - 147,679,327     

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 76,727,032       241,390,751     10,500,000       (513,212,090)    (184,594,307)           - (184,594,307)    
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น
     ออกหุน้สามญั 11 174,965,187     174,965,187                  -              - 349,930,374            - 349,930,374     
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น 251,692,219     416,355,938     10,500,000       (513,212,090)    165,336,067            - 165,336,067     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน         -         -         - (29,213,023)      (29,213,023)             - (29,213,023)      
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น         -         -         -         -         -        -         - 
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -         -         - (29,213,023)      (29,213,023)             - (29,213,023)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 251,692,219     416,355,938     10,500,000       (542,425,113)    136,123,044            - 136,123,044     

งบการเงินรวม
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 10



บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส่วนเกินทุน รวมส่วน
ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น ของผูถ้ือหุน้ /
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม
ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เกินทุน)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 76,727,032         241,390,751       10,500,000         (164,662,003)      163,955,780       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน              -              -              - (46,196,194)        (46,196,194)        
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น              -              -              -              -              - 
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด              -              -              - (46,196,194)        (46,196,194)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 76,727,032         241,390,751       10,500,000         (210,858,197)      117,759,586       

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 76,727,032         241,390,751       10,500,000         (548,897,555)      (220,279,772)      
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น
     ออกหุน้สามญั 11 174,965,187       174,965,187                    -              - 349,930,374       
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น 251,692,219       416,355,938       10,500,000         (548,897,555)      129,650,602       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน              -              -              - (34,425,266)        (34,425,266)        
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น              -              -              -              -              - 
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด              -              -              - (34,425,266)        (34,425,266)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 251,692,219       416,355,938       10,500,000         (583,322,821)      95,225,336         

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  11  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสาํหรับงวด (29,213,023) (37,928,642) (34,425,266)    (46,196,194)     
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 20,336,209     27,937,786     17,546,249     24,919,050      
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 386,949          620,115          384,720          603,978           

ดอกเบ้ียรับ (137,189)         (147,942)         (59,398)           (97,434)            

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย           -           - (3,500,000)      -                   
ตน้ทุนทางการเงิน 21,422,463     28,994,986     21,520,195     29,028,887      
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง           - (581,456)                   - (581,457)          
กลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (858,886)         (39,825)           (1,112,263)      (495,000)          
กลบัรายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ท่ีลดลง (16,162,108)    (39,471,227)    (16,162,108)    (39,471,227)     
ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์           - 219,657                    - 52,886             
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 643,405          767,128          597,439          701,839           

(3,582,180)      (19,629,420)    (15,210,432)    (31,534,672)     
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7,752,573       (37,679,772)    5,019,485       (34,313,657)     
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           -           - (134,217)         (279,551)          
สินคา้คงเหลือ 35,457,857     55,768,069     35,486,615     55,264,011      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 170,805          (44,843)           163,770          (50,857)            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน           - (5,400)                       -           - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,615,383       (78,760,662)    2,711,271       (78,369,040)     
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 132,000          193,093          2,496,193       834,705           
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 171,831          1,756,946       (9,436)             531,328           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,912            369,464          (56,671)           44,799             
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 42,732,181     (78,032,525)    30,466,578     (87,872,934)     
รับดอกเบ้ีย 137,189          147,942          59,398            97,434             
จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (21,715,461)    (29,120,609)    (21,813,193)    (29,140,234)     
จ่ายภาษีเงินได้ (575,520)         (40,813)           (275,858)         (38,395)            
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 20,578,389     (107,046,005)  8,436,925       (116,954,129)   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 มิถุนายน

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย           -           - 3,500,000           - 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,330,547)      (1,243,848)      (451,021) (356,405)          
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์           - 1,520,000                 -           - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (7,330,547)      276,152          3,048,979       (356,405)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 349,930,374           - 349,930,374           - 

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (498,073) (468,899) (498,073) (468,899)          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (31,691,010) (41,751,655) (31,691,010) (41,751,655)     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65,000,000     125,000,000   65,000,000     125,000,000    
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (20,000,000)              - (20,000,000)    (2,300,000)       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน           - 120,000,000             - 120,000,000    
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (263,979,842) (88,531,360) (263,979,842)  (82,531,360)     
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 98,761,449 114,248,086 98,761,449 117,948,086 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 112,009,291 7,478,233 110,247,353 637,552 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 88,039,759     90,052,199     52,241,985     68,834,175      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 200,049,050   97,530,432     162,489,338   69,471,727      

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
หน้ีสินคงคา้งจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 443,729                    -           -           - 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
13  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ  
    

1  ขอ้มูลทัว่ไป  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2559 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่จด
ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี ดงัน้ี 
 
สาํนกังานใหญ่ : 26/54-55 อาคารอรกานต์ ชั้น 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 
   
สาขา  : 88/8-9 หมู่ท่ี 5 ตาํบลสวนส้ม อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 74120 
   
สาขา  : 108 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 
 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการนาํเขา้ถ่านหินเพ่ือจาํหน่ายแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ กลุ่มบริษทัดาํเนิน
ธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการนาํเขา้ถ่านหินเพ่ือจาํหน่ายแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนส่งทางนํ้ าและ บริการท่า
เทียบเรือ  
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 6 
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2 ผลการดาํเนินงานในปัจจุบนั 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 เป็นจาํนวน 29.2 ลา้นบาท 
และ 34.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558: เป็นจาํนวน 37.9 ลา้นบาท และ 
46.2 ล้านบาท ตามลาํดับ) และ ณ วนัเดียวกันกลุ่มบริษทัและบริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียนรวมเป็นจาํนวนเงิน 516.3 ลา้นบาท และ 566.3 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558: 850.6 ลา้นบาท และ 
899.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั) และมีขาดทุนสะสมจาํนวน 542.4 ลา้นบาท และ 583.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558: 513.2 ลา้นบาท และ 548.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  
 
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทและบริษัทได้กําหนดนโยบายและวิธีการในการบริหารความเส่ียงจากสภาพคล่องและ
สถานการณ์อ่ืนๆ โดยการเพ่ิมยอดขาย การเปล่ียนผูจ้ดัหาวตัถุดิบ การลดและปรับโครงสร้างพนักงาน การลด
โครงสร้างตน้ทุน การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และการชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินก่อนครบ
กาํหนดชาํระคืน นอกจากนั้นบริษทัยงัไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด เป็นวงเงินกูย้ืมประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งินซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวง
ถาม  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัไดรั้บความช่วยเหลือจากบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดเป็นวงเงินกูย้มืรวมทั้งส้ิน 
820 ลา้นบาท (ณ วนัส้ินงวด วงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้จาํนวน 200 ลา้นบาท) 
 
งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้สมมติฐานท่ีว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะดาํเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองโดยถือว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถดาํรงสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัให้มีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า
ราคาตามบญัชีและจ่ายชาํระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์นราคาท่ี
อาจขายไดแ้ละไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ซ่ึงอาจจาํเป็น ถา้กลุ่ม
บริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้  

 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

   17 

3 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง  
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 งบ
การเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบั
กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่าน
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 
 
นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบติัในงบ
การเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสําคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั
หรือบริษทั 
 

(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไว้
เป็นอยา่งอ่ืน 

 

 (ค) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงิน
ท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 
4 บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนั
หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 สําหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
สาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ ประเทศที่
จัดตั้ง 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

   

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 
บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 90.11 
ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ี มีอํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) ของกลุ่มบริษทั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
  

รายไดค่้าบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ดอกเบ้ียจ่าย ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

  วนัที ่30 มิถุนายน 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
บริษทัใหญ่ในลําดบัสูงสุด     
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง     
   ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 615,338 602,400 615,338 602,400 
ดอกเบ้ียจ่าย 7,190,397 5,447,534 7,190,397 5,447,534 
     
บริษทัย่อย     
รายไดค่้าบริการ - -  705,974 667,450 
รายไดเ้งินปันผล - -  3,500,000 - 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง      
   ของตน้ทุนขาย) - -  - 609,962 
ดอกเบ้ียจ่าย - -  48,866 59,925 
      
ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
    ผลประโยชนร์ะยะสั้น 1,695,438 2,580,749 1,695,438 2,580,749 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 181,275 185,794 181,275 185,794 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 1,876,713 2,766,543 1,876,713 2,766,543 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 

  วนัที ่30 มิถุนายน 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
บริษทัใหญ่ในลําดบัสูงสุด     
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง     
   ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 1,232,738 1,207,668 1,232,738 1,207,668 
ดอกเบ้ียจ่าย 14,290,013 9,992,712 14,290,013 9,992,712 
     
บริษทัย่อย     
รายไดค่้าบริการ - -  1,370,359 1,245,752 
รายไดเ้งินปันผล - -  3,500,000 - 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง      
   ของตน้ทุนขาย) - -  4,427,362 1,453,538 
ดอกเบ้ียจ่าย - -  97,732 130,199 
      
ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
    ผลประโยชนร์ะยะสั้น 4,331,133 5,213,660 4,331,133 5,213,660 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 362,551 371,587 362,551 371,587 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 4,693,684 5,585,247 4,693,684 5,585,247 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
บริษทัย่อย - - 512,262  378,045 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 2,560,677 2,428,677 2,560,677 2,428,677 
บริษทัย่อย - - 3,219,202 855,009 
รวม 2,560,677 2,428,677 5,779,879 3,283,686 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
 อตัราดอกเบีย้  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละต่อปี) (บาท) 
บริษทัใหญ่ใน 
   ลาํดบัสูงสุด 4.60 - 4.70 4.60 - 4.70 620,000,000  575,000,000 620,000,000 575,000,000 
บริษทัย่อย 4.00 - 4.50 4.00 - 4.50 -  - 4,400,000 4,400,000 
รวม   620,000,000  575,000,000 624,400,000 579,400,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
และ 2558 มีดงัน้ี 
 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที ่ 
  เกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
  วนัที ่30 มิถุนายน 

 
2559 

  
2558 

  
2559 

  
2558 

 (บาท) 
บริษทัใหญ่ในลําดบัสูงสุด        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  575,000,000  350,000,000  575,000,000  350,000,000 
เพิ่มข้ึน 65,000,000  125,000,000  65,000,000  125,000,000 
ลดลง (20,000,000)  -  (20,000,000)  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 620,000,000  475,000,000  620,000,000  475,000,000 
        

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  

2559 
  

2558 
  

2559 
  

2558 
 (บาท) 
        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  4,400,000  6,700,000 
ลดลง -  -  -  (2,300,000) 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน -  -  4,400,000  4,400,000 

 

5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 59,844,245 67,182,527 50,756,676 54,348,153 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,521,234 3,749,297 1,922,416 3,096,767 
รายไดค้า้งรับ 2,337,066 1,456,168 82,146 96,021 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 618,244 355,569 536,511 260,652 
ลูกหน้ีอ่ืน 365,188 305,490 65,092 304,875 
 65,685,977 73,049,051 53,362,841 58,106,468 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ    

- ลูกหน้ีการคา้ (11,366,516) (12,411,423) (9,585,806) (10,698,069) 
สุทธิ 54,319,461 60,637,628 43,777,035 47,408,399 
    

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ห น้ี สูญและห น้ีสงสั ยจะสูญ  (กลับ
รายการ) สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน (495,000)  (39,825)  (495,000)  (495,000) 

ห น้ี สูญและห น้ีสงสั ยจะสูญ  (กลับ
รายการ) สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน (858,886)  (39,825)  (1,112,263)  (495,000) 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 30,698,861 28,841,058 26,997,783 26,826,763 
เกินกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 17,789,068 21,295,416 14,190,577 16,945,868 
       3 - 6 เดือน - 2,882,584 - 148,768 
       6 - 12 เดือน 964,945 1,962,690 254,185 - 
 มากกวา่ 12  เดือน 10,391,371 12,200,779 9,314,131 10,426,754 
 59,844,245 67,182,527 50,756,676 54,348,153 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (11,366,516) (12,411,423) (9,585,806) (10,698,069) 
สุทธิ 48,477,729 54,771,104 41,170,870 43,650,084 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 

 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงันี้ 
 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 ลกัษณะ 

ธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิจากการดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ 
  30 

มิถุนายน 
2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

 30  
มิถุนายน 

2559 

 31 
ธนัวาคม 

2558 

 30  
มิถุนายน 

2559 

 31 
ธนัวาคม 

2558 

 30  
มิถุนายน 

2559 

 31 
ธนัวาคม 

2558 

 30  
มิถุนายน 

2559 

 31 
ธนัวาคม 

2558 

 30  
มิถุนายน 

2559 

 30  
มิถุนายน 

2558 

  (ร้อยละ)  (บาท) 

บริษทัย่อย              
บริษทั ยเูอม็เอส  
    ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั  

บริหารจดัการดา้น
ขนถ่ายสินคา้ 
และจาํหน่ายปุ๋ย 

 
 

99.99 

 
 

99.99 

 
 

5,000,000 

 
 

5,000,000 

 
 

5,000,000 

 
 

5,000,000 

 
 

(3,527,008) 

 
 

(3,527,008) 

 
 

1,472,992 

 
 

1,472,992 

 
 

- 

 
 

- 
บริษทั ยเูอม็เอส ไลท์
เตอร์ จาํกดั 

 
ขนส่งทางนํ้า 

 
99.99 

 
99.99 

 
110,000,000 

 
110,000,000 

 
110,000,000 

 
110,000,000 

 
- 

 
- 

 
110,000,000 

 
110,000,000 

 
2,000,000 

 
- 

บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  
   เซอร์วสิเซส จาํกดั 

บริการท่า 
เทียบเรือ 

 
99.99 

 
99.99 

 
18,000,000 

 
18,000,000 

 
18,000,000 

 
18,000,000 

 
- 

 
- 

 
18,000,000 

 
18,000,000 

 
1,500,000 

 
- 

บริษทั ยเูอม็เอส เพล
เลท เอน็เนอร์ยี ่
จาํกดั  

ขนส่งทางบกและ
จาํหน่ายเชื้อเพลิง

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 (16,820,205) (16,820,205) 134,179,795 134,179,795 3,500,000 - 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 (บาท) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 663,979,220  542,942,282 
ซ้ือเพ่ิม 7,774,276  451,021 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (20,336,209)  (17,546,249) 
ราคาตามบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2559 651,417,287  525,847,054 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีใชค้ ํ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
 ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัท่ีตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 223.35 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558: 225.98 ล้าน
บาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

 
 เรือขนลาํเลียงของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงจาํนวน 1 ลํา มูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 0.0 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2558: 0.0 ล้านบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 
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8 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี  
  
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี        
- ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้    2,273,303  2,482,285  1,917,161  2,139,614 
- ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ท่ีลดลงและสินคา้

ลา้สมยั 65,021,241  68,253,663  65,021,241  68,253,663 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน -  -  3,364,041  3,364,041 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และ    
      อุปกรณ์ 16,466,782  17,951,319  13,763,269  15,180,586 
- ส่วนต่างค่าเส่ือมราคา 1,942,376  1,566,043  38,968  67,264 
- ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 543,952  415,271  442,470  322,982 
 86,247,654  90,668,581  84,547,150  89,328,150 
ยอดขาดทุนยกไป 204,454,486  192,102,989  202,702,136  191,098,888 
รวม 290,702,140  282,771,570  287,249,286  280,427,038 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2559 ถึง 2564 กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุ
ตามกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนัเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นได้
ค่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   
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9 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (บาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน         
ทรัสตรี์ซีท  21,034,150  59,725,160  21,034,150  59,725,160 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 
 

104,000,000 
 

97,000,000 
 

104,000,000  97,000,000 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน  125,034,150 
 

156,725,160 
 

125,034,150 
 

156,725,160 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4 620,000,000 
 

575,000,000 
 

624,400,000 
 

579,400,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

  
 

- 
 

 
 

263,979,842 
 

- 
 

263,979,842 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
 

84,488 
 

582,561 
 

84,488 
 

582,561 
รวมหนีสิ้นทีม่ีดอกเบีย้ระยะส้ัน  745,118,638  996,287,563  749,518,638  1,000,687,563 

         
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ไดด้งัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  745,034,150  995,705,002 749,434,150 1,000,105,002 
รวม 745,034,150  995,705,002 749,434,150 1,000,105,002 
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เงินกู้ ยืมระยะส้ัน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนทั้งส้ิน 5.0 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558: 
5.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่าวถูกคํ้าประกนัโดยเรือขนลาํเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง วงเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่ม
บริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้จาํนวน 5.0 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558: 5.0 ล้านบาท) 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต และ 
ทรัสต์รีซีทจาํนวนทั้งส้ิน 360.0 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558: 360.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่าวถูกคํ้าประกนั
โดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึง สิทธิในบญัชีเงินฝากบางส่วนของบริษทัใหญ่ของบริษทั ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบน
ท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 บริษทัมีวงเงินกูยื้มระยะสั้น
ท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวน 235.0 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558: 203.3 ล้านบาท)  

     
10 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
เจา้หน้ีการคา้ 17,868,243 6,022,144 16,936,650 5,149,725 
เจา้หน้ีอ่ืน 5,153,828 13,428,106 3,740,464 12,190,644 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,164,685 1,677,394 942,557 1,568,031 
รวม 24,186,756 21,127,644 21,619,671 18,908,400 

 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

   29 

 
11 ทุนเรือนหุ้น 
 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด   

  วนัที ่30 มิถุนายน 

  
2559 

  
2558 

 มูลค่าหุน้        
 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท) (หุ้น / บาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 0.5 153,454,064  76,727,032  153,454,064  76,727,032 
ออกหุน้ใหม่ 0.5 358,059,483  179,029,742  -  - 
ลดหุน้ 0.5 (8,129,109)  (4,064,555)  -  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน         
-  หุ้นสามัญ 0.5 503,384,438  251,692,219  153,454,064  76,727,032 

หุ้นทีอ่อกและชําระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 0.5 153,454,064  76,727,032  153,454,064  76,727,032 
ออกหุน้ใหม่ 0.5 349,930,374  174,965,187  -  - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน         
-  หุ้นสามัญ 0.5 503,384,438  251,692,219  153,454,064  76,727,032 

   
  การออกหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจาํนวน 358,059,483 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เม่ือรวมหุ้นสามญัเพิ่มทุนในคร้ังน้ีกบัทุนจด
ทะเบียนของบริษทัเดิมจาํนวน 76,727,032 บาท ซ่ึงเป็นหุน้สามญัรวม 153,454,064 หุน้ ทาํใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียน
รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 255,756,773.50 บาท และมีหุน้สามญัรวม 511,513,547 หุน้ โดยหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 7 หุ้นสามญั
ใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 1.00 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
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ในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้นั้น  ผูถื้อหุน้มีสิทธ์ิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน
เกินกว่าสิทธ์ิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งต้นได้ (Oversubscription) ทั้งน้ีสิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกิน 
ร้อยละ100 ของจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่  โดยผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการ
จดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิกต่็อเม่ือมีหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้น
ทั้งหมดแลว้เท่านั้น  
 
บริษทักาํหนดวนัเวลาจองซ้ือและชาํระเงินค่าหุ้นในระหว่างวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 ณ วนัท่ี 7 
มีนาคม 2559 บริษทัรายงานผลการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยมีผูถื้อหุ้นใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนทั้ งส้ิน 
349,930,374 หุ้น บริษทัได้รับชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 350.0 ลา้นบาท (ทุนท่ีชาํระแลว้จาํนวน 175.0 บาทและ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 175.0 ลา้นบาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนเรียกชาํระดงักล่าวกบักรมพฒันา
ธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี  8 มีนาคม  2559 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่น้ีได้มีการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 
 
การลดทุนจดทะเบียน 

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 
255,756,773.50 บาท  เป็น  251,692,219.00 บาท  โดยการยกเลิกหุ้นจดทะเบียน ท่ีย ังไม่ได้รับชําระจํานวน 
4,064,554.50 บาท (แบ่งออกเป็น 8,129,109 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน
ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
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12 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการนาํเสนอและเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงาน 
ส่งผลให้ขอ้มูลทางการเงินของกลุ่มบริษทัถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนงาน จากเดิมท่ีไม่มีการแสดงขอ้มูลจาํแนกตาม 
ส่วนงานเน่ืองจากการใหบ้ริการขนส่งทางนํ้าและใหบ้ริการท่าเทียบเรือซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ย  ถูกพิจารณาว่า
เป็นการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกันกับธุรกิจการนําเข้าและจําหน่ายถ่านหิน อีกทั้ งรายการและยอดคงเหลือไม่มี
สาระสาํคญัต่องบการเงินรวม กลุ่มบริษทัไดป้รับยอ้นหลงัการแสดงขอ้มูลตามส่วนงานสาํหรับงวดสามเดือนและหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 ของกลุ่มบริษทัเพื่อวตัถุประสงคใ์นการใหข้อ้มูลเปรียบเทียบ 
 
กลุ่มบริษทัประกอบดว้ย 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั 
หน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีจาํหน่ายสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจาก
ใชเ้ทคโนโลย ีกลยทุธ์ทางการตลาด และทรัพยากรท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบ
ทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 
ส่วนงาน 1   กลุ่มนาํเขา้และจาํหน่ายถ่ายหิน 
ส่วนงาน 2    กลุ่มขนส่ง 
 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานทีร่ายงาน 
 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มนําเข้าและ    ระหว่างส่วนงาน   
 จําหน่ายถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 
 (บาท) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 67,567,616  11,590,939  -  79,158,555 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  -  -  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 67,567,616  11,590,939  -  79,158,555 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,902,622  1,634,083  (202,884)  10,333,821 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (3,547,300)  4,102,412  (3,080,336)  (2,525,224) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (8,810,159)  -  48,867  (8,761,292) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (12,357,459)  4,102,412  (3,031,469)  (11,286,516) 

 
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มนําเข้าและ    ระหว่างส่วนงาน   
 จําหน่ายถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 
 (บาท) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 171,980,180  32,204,203  (4,427,362)  199,757,021 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (4,427,362)  4,427,362  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 171,980,180  27,776,841  -  199,757,021 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,930,969  3,197,958  (405,769)  20,723,158 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (12,905,071)  8,259,934  (3,145,423)  (7,790,560) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (21,520,195)  -  97,732  (21,422,463) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (34,425,266)  8,259,934  (3,047,691)  (29,213,023) 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2559 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มนําเข้าและ    ระหว่างส่วนงาน   
 จําหน่ายถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 
 (บาท) 
สินทรัพยร์วม 879,657,484  183,197,475  (143,949,654)  918,905,305 

        
หน้ีสินรวม 784,432,148  6,481,577  (8,131,464)  782,782,261 

 
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มนําเข้าและ    ระหว่างส่วนงาน   
 จําหน่ายถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 
 (บาท) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 157,930,844  12,101,695  (609,962)  169,422,577 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (609,962)  609,962  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 157,930,844  11,491,733  -  169,422,577 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,777,086  1,710,069  (173,781)  14,313,374 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (18,077,113)  4,980,845  (87,070)  (13,183,338) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (14,093,934)  (26,721)  59,925  (14,060,730) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (32,171,047)  4,954,124  (27,145)  (27,244,068) 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2558 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มนําเข้าและ    ระหว่างส่วนงาน   
 จําหน่ายถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 
 (บาท) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 338,609,560  21,023,311  (1,453,538)  358,179,333 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (1,453,538)  1,453,538  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 338,609,560  19,569,773  -  358,179,333 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 25,523,028  3,420,547  (385,674)  28,557,901 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (17,167,307)  8,493,681  (260,030)  (8,933,656) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (29,028,887)  (96,298)  130,199  (28,994,986) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (46,196,194)  8,397,383  (129,831)  (37,928,642) 

 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มนําเข้าและ    ระหว่างส่วนงาน   
 จําหน่ายถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 
 (บาท) 
สินทรัพยร์วม 809,875,503  177,657,666  (141,903,552)  845,629,617 
        
หน้ีสินรวม 1,030,155,275  5,701,703  (5,633,054)  1,030,223,924 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 คาํนวณจาก
ขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวด
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

  วนัที ่30 มิถุนายน 2559  2558  2559  2558 
 (บาท/หุ้น) 
ขาดทุนสําหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของ 
  ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (11,286,516)  (27,244,068) (12,357,459) (32,171,047) 
     
จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว 503,384,438 153,454,064 503,384,438 153,454,064 
     
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (0.02)  (0.18)  (0.02)  (0.21)

 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 

  วนัที ่30 มิถุนายน 2559  2558  2559  2558 
 (บาท/หุ้น) 
ขาดทุนสําหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของ 
  ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (29,213,023)  (37,928,642) (34,425,266) (46,196,194) 
        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ 
  วนัท่ี 1 มกราคม 

 
153,454,064 

 
153,454,064 

  
153,454,064 

  
153,454,064 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย 
  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 

 
223,032,546 

 
- 

  
223,032,546 

  
- 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉล่ีย 
  ถ่วงนํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน) 

 
376,486,610 

 
153,454,064 

  
376,486,610 

  
153,454,064 

       

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (0.08)  (0.25)  (0.09)  (0.30) 

 
14 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 

 
เน่ืองจากทรัพยสิ์นและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 มีลกัษณะเป็น
ระยะสั้น และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดปัจจุบนั ดงันั้นมูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัจึงไม่มีความแตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญัจากมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภาระผูกพนักับกิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้     
เคร่ืองจกัร - 1,878,750  - 1,878,750 
รวม -  1,878,750  -  1,878,750 
        

ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงาน        
ภายในหน่ึงปี 1,194,600  1,836,484  1,194,600  1,836,484 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี -  291,600  -  291,600 
รวม 1,194,600  2,128,084  1,194,600  2,128,084 
        

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซ้ือสินคา้ท่ี 
  เปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็น 
  หน้ีสิน 

 
 

9,847,194 

  
 

54,833,873 

  
 

9,847,194 

  
 

54,833,873 
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 3,135,000  3,135,000  3,135,000  3,135,000 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีสัญญาเช่าดาํเนินงานเพ่ือเช่าพ้ืนท่ีอาคารสํานกังาน และอุปกรณ์สํานกังานและ
ค่าบริการอ่ืนๆ เป็นระยะเวลา 1 - 3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ีแตกต่างกนัจนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
 
ภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือขายถ่านหิน 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายถ่านหินกบัผูผ้ลิตในต่างประเทศในปริมาณท่ีกาํหนด
ตามสญัญา บวกหรือหกัร้อยละ 10 ราคาของถ่านหินสามารถเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณภาพของถ่านหินตามสูตร
การคาํนวณท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ีบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาขายถ่านหินแก่ผูป้ระกอบการในประเทศใน
ปริมาณท่ีกาํหนดบวกหรือหกัร้อยละ 10 ดว้ยราคาคงท่ีตามสญัญา 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 

ประกาศดงัต่อไปน้ีไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ และไม่ไดน้าํมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงินน้ี ประกาศท่ี
ออกใหม่น้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํประกาศฉบบัน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 5/2559 แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพย ์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ถือปฏิบติัตามประกาศท่ีออกใหม่น้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 
รายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบการเงินระหวา่งกาลปี 2559 ดงัน้ี 
 
 2558 
 งบการเงนิรวม 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (บาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ      
   สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
   วนัที ่30 มิถุนายน 2558 
    
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,337,996 1,290,245 5,628,241 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 26,175,422 (1,290,245) 24,885,177 
  -  

      
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ      
   สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
   วนัที ่30 มิถุนายน 2558 
    
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6,702,764 2,655,241 9,358,005 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 49,551,703 (2,655,241) 46,896,462 
  -  

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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