
 
 
 

 
 
 
 

บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน) 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและ
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึง 
หมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้
ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



 
 

2 

 
ความไม่แน่นอนท่ีมสีาระสาํคัญท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ซ่ึงระบุวา่กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 เป็นจาํนวน 57.6 ลา้นบาท และ 69.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัเดียวกนักลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสิน
หมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจาํนวน 531.4 ลา้นบาท และ 590.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีขาดทุน
สะสมจาํนวน 569.8 ลา้นบาท และ 617.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัและบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและวิธีการในการ
บริหารความเส่ียงจากสภาพคล่องและสถานการณ์อ่ืนๆ  อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ี
มีสาระสาํคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสาํคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั
และบริษทั ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบ ัน  ข้าพเจ้าได้นาํ เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

การด้อยค่าของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และ 11  
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
 

จากการท่ีบริษัทประสบผลขาดทุนจากการดําเนินงาน
ต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี และปริมาณการจาํหน่ายถ่านหินท่ีมี
แนวโนม้ลดลง ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาว่าเหตุการณ์เหล่าน้ี เป็น
ขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์ 
ผู ้บริหารได้พิจารณาจากมูลค่าจากการใช้งานและมูลค่า
ยติุธรรมหักตน้ทุนในการจาํหน่าย เน่ืองจากการพิจารณามูล
ค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจ
ของผูบ้ริหาร อีกทั้งมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัมี
สาระสําคญั เร่ืองน้ีจึงถือเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ไดร้วมถึง 
  

 ทําความเข้าใจการประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะได ้
รับคืนรวมถึงมูลค่าจากการใชง้านซ่ึงจดัทาํจากประมาณ
การกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั และมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่าย 

 ทดสอบข้อสมมติท่ีสําคัญในการประมาณการของ
ผูบ้ริหารโดยการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานท่ี
เกิดข้ึนจริงในอดีต แผนการดาํเนินงานในอนาคต และ
วิเคราะห์กบัขอ้มูลของตลาดภายนอก  

 ปรึกษากับผู ้เช่ี ยวชาญด้านการประเมินราคาของ 
เคพีเอ็มจีในการประเมินความสมเหตุสมผลของอตัรา 
คิดลดท่ีนํามาใช้กับประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคต 
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ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

การด้อยค่าของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และ 11  
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
  ทําก ารคําน วณ เพื่ อทดสอบความ อ่อนไห วของ 

การเป ล่ียนแปลงในสมมติฐานหลัก ท่ีอาจมีผลต่อ
ประมาณการ  

 ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ หนังสือจ้างงาน 
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ และรายงานการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นเพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์
วิธีการ และขอ้สมมติท่ีผูป้ระเมินใช ้

 ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเท่ียงธรรมของ
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระท่ีบริษทัไดว้า่จา้ง 

 ตรวจสอบความครบถว้นของสินทรัพยท่ี์ให้ผูป้ระเมิน
เพื่อประเมินมูลค่า โดยการเปรียบเทียบรายละเอียดของ
สินทรัพยท่ี์บริษทัจดัเตรียมให้กบัผูป้ระเมินกบัทะเบียน
ทรัพย์สินและสรุปรายการทรัพย์สินในรายงานการ
ประเมินมูลค่า 

 ร่วมงานกับผูเ้ช่ียวชาญภายนอกของเคพีเอ็มจีในการ
ประเมินความเหมาะสมของเทคนิคการประเมินมูลค่า
และขอ้สมมติท่ีผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระเลือกใช ้

 ทดสอบการคาํนวณ และพิจารณาความเพียงพอของการ
เปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั
และบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอ
ขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร    

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บ
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(นางศิริเพ็ญ  สุขเจริญย่ิงยง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3636 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
23 กมุภาพนัธ์ 2560 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 79,751,453 88,039,759 60,850,689      52,241,985      

เงินลงทุนระยะสั้น 7 40,010,806           - 40,010,806                - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 65,689,428 60,282,059 58,431,258      47,147,747      

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 10,058                       - 535,841           378,045           

สินคา้คงเหลือ 9 133,003,818 28,482,472 132,622,509    28,343,903      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,038,923 396,889 7,953,024        295,076           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 326,504,486    177,201,179    300,404,127    128,406,756    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10           -           - 133,563,527    134,179,795    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 633,166,235    663,979,220    510,465,780    542,942,282    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 3,235,097        3,959,149        3,235,095        3,956,918        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,794,855        490,069           4,593,716        389,752           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 641,196,187    668,428,438    651,858,118    681,468,747    

รวมสินทรัพย์ 967,700,673    845,629,617    952,262,245    809,875,503    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 167,590,652    156,725,160    167,590,652    156,725,160    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 107,161,830    21,127,644      105,392,005    18,908,400      

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 2,412,873        2,428,677        4,633,573        3,283,686        

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 14 570,000,000    575,000,000    605,000,000    579,400,000    

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด

    ชาํระภายในหน่ึงปี 14           - 263,979,842              - 263,979,842    
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

     ภายในหน่ึงปี 14           - 582,561                     - 582,561           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 8,089,708        6,547,294        5,575,905        4,354,947        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,643,278        1,756,390        2,216,472        1,305,768        

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 857,898,341    1,028,147,568 890,408,607    1,028,540,364 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 1,054,243        2,076,356        638,614           1,614,911        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,054,243        2,076,356        638,614           1,614,911        

รวมหนีสิ้น 858,952,584    1,030,223,924 891,047,221    1,030,155,275 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้
    ทุนจดทะเบียน 17 251,692,219    76,727,032      251,692,219    76,727,032      

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 17 251,692,219    76,727,032      251,692,219    76,727,032      

ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 17 416,355,938    241,390,751    416,355,938    241,390,751    

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 18 10,500,000      10,500,000      10,500,000      10,500,000      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (569,800,068)   (513,212,090)   (617,333,133)   (548,897,555)   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั/ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 108,748,089    (184,594,307)   61,215,024      (220,279,772)   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม          -           -          -          -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น/ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 108,748,089    (184,594,307)   61,215,024      (220,279,772)   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 967,700,673    845,629,617    952,262,245    809,875,503    

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 433,025,212    532,026,964 433,025,212    532,026,964         

รายไดจ้ากการให้บริการ 24 50,030,318 45,482,603 6,104,525        6,114,716             

รวมรายได้ 483,055,530 577,509,567 439,129,737 538,141,680 

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 5, 22 370,162,740 656,020,176 377,324,999    664,714,947         

ตน้ทุนการให้บริการ 22 33,816,220 23,742,589 1,894,272        3,164,972             

รวมต้นทุน 403,978,960 679,762,765 379,219,271 667,879,919 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 79,076,570 (102,253,198) 59,910,466 (129,738,239)

รายไดอ่ื้น 5, 20 2,987,176 7,697,985 8,730,582        7,880,848             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 82,063,746 (94,555,213) 68,641,048 (121,857,391)

ค่าใชจ่้ายในการขาย 22 38,295,946 47,382,017 38,295,946 47,382,017           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22 62,788,934 103,015,181 60,909,570 103,374,449         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11          - 70,880,579                     - 57,026,916           

รวมค่าใช้จ่าย 101,084,880 221,277,777 99,205,516 207,783,382 

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (19,021,134) (315,832,990) (30,564,468) (329,640,773)

ตน้ทุนทางการเงิน 5 38,595,800 55,376,288 38,915,888      55,508,412           

ขาดทุนก่อนภาษเีงินได้ (57,616,934) (371,209,278) (69,480,356) (385,149,185)

ภาษีเงินได้ 23 11,439 24,072                            -                - 
ขาดทุนสําหรับปี (57,628,373) (371,233,350) (69,480,356) (385,149,185)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้

  ในกําไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

  ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์

  พนกังาน 1,040,395        1,031,074             1,044,778        913,633                
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (56,587,978) (370,202,276) (68,435,578) (384,235,552)

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (57,628,373) (371,233,350)      (69,480,356)         (385,149,185)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม          -                -           -                - 
ขาดทุนสําหรับปี (57,628,373) (371,233,350)      (69,480,356)         (385,149,185)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (56,587,978)         (370,202,276)      (68,435,578)         (384,235,552)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม          -                -           -                - 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (56,587,978) (370,202,276)      (68,435,578)         (384,235,552)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 25                 (0.13)                      (2.42)                 (0.16)                      (2.51)

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11  



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน
รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุ้น รวมส่วน

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรเป็น ของบริษทั/ ส่วนของส่วน ของผูถ้ือหุ้น/
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม ไดเ้สียที่ไม่มี (ขาดทุนสะสม
ชาํระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เกินทุน) อาํนาจควบคุม เกินทุน)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 76,727,032       241,390,751     10,500,000       (143,009,814)    185,607,969               - 185,607,969     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     ขาดทุน           -           -           - (371,233,350)    (371,233,350)              - (371,233,350)    
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น           -           -           - 1,031,074         1,031,074                   - 1,031,074         
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี           -           -           - (370,202,276)    (370,202,276)              - (370,202,276)    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 76,727,032       241,390,751     10,500,000       (513,212,090)    (184,594,307)              - (184,594,307)    

(บาท)

งบการเงินรวม
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน
รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุ้น รวมส่วน

ทุนเรือนหุ้น จดัสรรเป็น ของบริษทั/ ส่วนของส่วน ของผูถ้ือหุ้น/
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม ไดเ้สียที่ไม่มี (ขาดทุนสะสม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เกินทุน) อาํนาจควบคุม เกินทุน)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 76,727,032       241,390,751     10,500,000       (513,212,090)    (184,594,307)              - (184,594,307)    
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
     ออกหุ้นสามญั 17 174,965,187     174,965,187               -           - 349,930,374               - 349,930,374     
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น 251,692,219     416,355,938     10,500,000       (513,212,090)    165,336,067               - 165,336,067     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     ขาดทุน           -           -           - (57,628,373)      (57,628,373)                - (57,628,373)      
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น           -           -           - 1,040,395         1,040,395                   - 1,040,395         
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี           -           -           - (56,587,978)      (56,587,978)                - (56,587,978)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 251,692,219     416,355,938     10,500,000       (569,800,068)    108,748,089               - 108,748,089     

(บาท)

งบการเงินรวม
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน
รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น ของบริษทั/
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม
ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เกินทุน)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 76,727,032         241,390,751       10,500,000         (164,662,003)      163,955,780       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     ขาดทุน             -             -             - (385,149,185)      (385,149,185)      
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             -             -             - 913,633              913,633              
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี             -             -             - (384,235,552)      (384,235,552)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 76,727,032         241,390,751       10,500,000         (548,897,555)      (220,279,772)      

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน
รวมส่วนของ
ผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น ของบริษทั/
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เกินทุน)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 76,727,032         241,390,751       10,500,000         (548,897,555)      (220,279,772)      
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น
     ออกหุน้สามญั 17 174,965,187       174,965,187                   -             - 349,930,374       
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น 251,692,219       416,355,938       10,500,000         (548,897,555)      129,650,602       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     ขาดทุน             -             -             - (69,480,356)        (69,480,356)        
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             -             -             - 1,044,778           1,044,778           
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี             -             -             - (68,435,578)        (68,435,578)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 251,692,219       416,355,938       10,500,000         (617,333,133)      61,215,024         

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับปี (57,628,373)      (371,233,350)    (69,480,356)      (385,149,185)    

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 39,599,523        53,605,705        33,553,700        48,888,930        

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 724,052             1,250,156          721,823             1,217,615          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์            - 70,880,579                   - 57,026,916        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย            -            - 616,268             3,527,008          

ดอกเบ้ียรับ (519,277)           (278,753)           (318,524)           (167,284)           

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย            -            - (3,500,000)                   - 

ตน้ทุนทางการเงิน 38,595,800        55,376,288        38,915,888        55,508,412        

หน้ีสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (590,881)           333,989             (1,298,759)        (378,074)           

ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ท่ีลดลงและสินคา้ดอ้ยคุณภาพ (กลบัรายการ) (21,761,110)      161,906,570      (21,761,110)      161,906,570      

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (356,686)                      - (356,686)                      - 

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (31,833)             (4,340,888)        (31,833)             (3,833,445)        

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น (265,045)                      - (265,045)                      - 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของ

   สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือคา้ (10,806)                        - (10,806)                        - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18,282               477                    68,481               (166,040)           

ภาษีเงินได้ 11,439               24,072                          -        - 

(2,214,915)        (32,475,155)      (23,146,959)      (61,618,577)      

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (4,797,796)        5,643,494          (9,966,060)        13,672,568        

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (10,058)                        - (157,796)           232,594             

สินคา้คงเหลือ (82,760,236)      85,585,143        (82,517,496)      91,306,340        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (7,642,034)        605,091             (7,657,948)        697,054             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,807,986)        4,074,600          (3,833,637)        4,080,000          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 86,379,433        (81,999,253)      86,840,291        (82,827,123)      

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (15,804)             562,380             1,349,887          1,367,335          

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,675,059          (722,624)           1,353,603          (2,482,457)        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 886,888             896,467             910,704             578,168             

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (12,307,449)      (17,829,857)      (36,825,411)      (34,994,098)      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2559 2558 2559 2558

รับดอกเบ้ีย 519,277             278,753             318,524             167,284             

จ่ายดอกเบ้ีย (38,728,445)      (55,497,478)      (39,048,533)      (55,614,511)      
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ (496,800)           220,203             (370,327)           (260,653)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (51,013,417)      (72,828,379)      (75,925,747)      (90,701,978)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย            -            - 3,500,000            - 
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น (140,000,000)            - (140,000,000)            - 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น 100,265,045            - 100,265,045            - 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (8,796,761)        (1,425,156)        (1,087,421) (697,616)           
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23,364               7,739,626          23,364               6,219,626          
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (48,508,352)      6,314,470          (37,299,012)      5,522,010          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 349,930,374            - 349,930,374            - 

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (582,561) (952,150)           (582,561) (952,150)           

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 10,865,492 (97,224,840)      10,865,492 (97,224,840)      

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65,000,000        225,000,000      100,000,000      225,000,000      

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (70,000,000)                 - (74,400,000) (2,300,000)        

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน            - 120,000,000                 - 120,000,000      

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (263,979,842) (182,321,541)    (263,979,842) (175,935,232)    

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 91,233,463 64,501,469 121,833,463 68,587,778 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (8,288,306) (2,012,440) 8,608,704 (16,592,190)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 88,039,759        90,052,199        52,241,985        68,834,175        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 79,751,453        88,039,759        60,850,689        52,241,985        

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
17
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หมายเหตุ  สารบัญ  
    

1  ขอ้มูลทัว่ไป  
2  ผลการดาํเนินงานในปัจจุบนั  
3  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน  
4  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
7  เงินลงทุนระยะสั้น  
8  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  
9  สินคา้คงเหลือ  
10  เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
11  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
12  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
13  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
14  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย  
15  เจา้หน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน  
16  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน  
17  ทุนเรือนหุน้  
18  สาํรองตามกฎหมาย  
19  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน  
20  รายไดอ่ื้น  
21  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน  
22  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
23  ภาษีเงินได ้  
24  สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน  
25  ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  
26  เคร่ืองมือทางการเงิน  
27  ภาระผูกพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
28  คดีส่ิงแวดลอ้ม  
29  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  
30  การจดัประเภทรายการใหม่  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

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

 

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

   
สาขา  : 88/8-9 หมู่ท่ี 5 ตาํบลสวนสม้ อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 74120 
   
สาขา  : 108 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 13260 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 
 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดในระหวา่งงวดไดแ้ก่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจาํหน่ายถ่านหินแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการจาํหน่ายถ่านหินแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนส่งทางนํ้าและบริการท่าเทียบเรือ  

 

รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
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2 ผลการดําเนินงานในปัจจุบัน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวน 57.6 ลา้นบาท และ 69.5 
ลา้นบาท ตามลาํดบั (2558:  ขาดทุนสุทธิ 371.2 ล้านบาท และ 385.1 ล้านบาท ตามลาํดับ) และ ณ วนัเดียวกัน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจาํนวน 531.4 ลา้นบาท และ 590.0 
ลา้นบาท ตามลาํดบั (2558: 850.9 ล้านบาท และ 900.1 ล้านบาท ตามลาํดับ) และมีขาดทุนสะสมจาํนวน 569.8 ลา้น
บาท และ 617.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2558: ขาดทุนสะสม 513.2 ล้านบาท และ 548.9 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
  

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทและบริษัทได้ก ําหนดนโ ยบายและวิธีการใ นการบริหารความเส่ียงจากสภาพคล่องและ
สถานการณ์อ่ืนๆ  โ ดยการเพ่ิมยอดขาย การเปล่ียนผูจ้ดัหาวตัถุดิบ การลดและปรับโ ครงสร้างพนักงาน การลด
โครงสร้างตน้ทุน การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และการชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินก่อนครบ
กาํหนดชาํระคืน นอกจากนั้นบริษทัยงัไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด เป็นวงเงินกูยื้มประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งินซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวง
ถาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดรั้บความช่วยเหลือจากบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดเป็นวงเงินกูยื้มรวมทั้งส้ิน 
820.0 ลา้นบาท (ณ วนัส้ินปี วงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้จาํนวน 250.0 ลา้นบาท) 

 

งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้สมมติฐานท่ีว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะดาํเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองโดยถือว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถดาํรงสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัให้มีมูลค่าไม่ตํ่ากว่า
ราคาตามบญัชีและจ่ายชาํระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์นราคาท่ี
อาจขายไดแ้ละไม่ได้ปรับปรุงหน้ีสินตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ซ่ึงอาจจาํเป็น ถา้กลุ่ม
บริษทัและบริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้
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3 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง   

 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง อย่างไรก็ตาม 
การเปลี่ยนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 
เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 
 

(ค) สกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการ
เงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
 

(ง) การใช้วจิาณญาณและการประมาณการ    
 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 ค่าเผ่ือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่รับรู้ และ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 การวดัมูลค่าของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน – ขอ้สมมติ

หลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู ้
ประเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยสําคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรม
ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินได้ประเมินหลกัฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวดัมูลค่ารวมถึงการจดั
ระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  

 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํ
ได ้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 
ดงัน้ี  

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ได้มาจากราคา) 
สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
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 ขอ้มูลระดับ 3  เป็นข้อมูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสังเกตได้ (ข้อมูลท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

 หมายเหตุขอ้ 26  เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  
  

บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  

 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

   24 

 
การสูญเสียการควบคุม  

 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไ ม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัย่อยนั้น   
กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 

 
(ข) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนันั้น   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 

เผ่ือเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 
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(ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจ้งหน้ีหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัชาํระหน้ีในอนาคต

ของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 
(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใ ช้จ่ายท่ีจาํเป็น
โดยประมาณในการขาย  

 
(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน  
 

เงินลงทุนในตราสารหนี ้
 

ตราสารหน้ีซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจาก
การตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้จะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิท่ีได้รับและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือ
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวข้องท่ีเคยบันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบันทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยู่ใชวิ้ธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ทั้งหมด 

 
(ช) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

 สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูยื้ม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความ
เส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโ อนจากกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์
นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโ ยชน์ไ ม่เท่ากนัตอ้งบันทึก 
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ  ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน  ส่วนอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรม
หรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  หักดว้ยค่าเส่ือมราคา
สะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ี
ตามสญัญา เพ่ือทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะ
บนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

 
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโ ยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 

 
ค่าเส่ือมราคา 

 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  

 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  3 - 20 ปี 
อาคาร 3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
เรือลาํเลียง 15 - 29 ปี 
เคร่ืองจกัร 1 - 10 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

   28 

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน และงานระหวา่งก่อสร้าง  
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโ ยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ซ) สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการลดมูลค่า 

 
ค่าตัดจาํหน่าย 

 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจากวนัท่ี
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโ ยชน์สําหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบสําหรับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ 3 - 10 ปี  
 

(ฌ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  
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การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใ ช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินได้เพ่ือใ ห้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ใ นตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ์ื่น ใหพิ้จารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใ ช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ  ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไ ม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยไ์ ม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 

(ญ) หน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบ้ีย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูยื้มโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี้ยท่ีแทจ้ริง 

 
(ฎ)   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 
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(ฏ)   ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โ ครงการสมทบเงินเป็นโ ครงการผลประโ ยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี
แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัโ ดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโ ครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถู้กคาํนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ   ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโ ครงการผลประโ ยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโ ดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโ ยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย
คาํนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ  ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ชาํระผลประโ ยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโ ครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไร
หรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโ ยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโ ยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโ ยชน์ดงักล่าวไดอ้ีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโ ดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผูกพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน  
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน   

 
(ฑ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  
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การขายสินค้าและให้บริการ 

 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้ อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไป
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนัยสําคญัในการไดรั้บประโ ยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า
ของจาํนวนรายได้และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้อย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 
รายได้ค่าเช่า 

 
รายไดค่้าเช่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า  ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะ
เพ่ือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้ งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 

 
เงินปันผลรับ 

 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    

 
ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 

 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 

(ฒ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 
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(ณ) สัญญาเช่าดําเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า  
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือ
ไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 
(ด) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โ ดยตรงในส่วนของผู้
ถือหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชาํระ โ ดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โ ดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไ ม่ใ ช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไ ม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   

 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโ ยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  กลุ่มบริษัทต้องคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ชาํระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
ท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโ ยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 
(ต) กําไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุ้นสามญั  กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

 
(ถ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) จะ
แสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล  
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5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โ ดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนั
หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 สาํหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
สาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 
ช่ือกจิการ ประเทศที่

จัดต้ัง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 
บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 90.11 
บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
   (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของ 
บริษทัถือหุน้ร้อยละ 67.44 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม์ จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของ 
บริษทัถือหุน้ร้อยละ 49.53 

ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคล ท่ี มีอ ํานาจและความรับ ผิดชอบการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ  
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้ งน้ี 
รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาํหนา้ท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) ของกลุ่มบริษทั 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  
รายไดค่้าบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ดอกเบ้ียจ่าย ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
 
รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
บริษัทใหญ่ในลาํดับสูงสุด     
รายไดค่้าบริการ 14,500 - 14,500 - 
ค่าใ ช้จ่ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วน   
    หน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 

 
2,357,372 

 
2,428,529 

 
2,357,372 

 
2,428,529 

ดอกเบ้ียจ่าย 28,038,533 21,687,396 28,038,533 21,687,396 
     
บริษัทย่อย     
รายไดค่้าบริการ - -  2,925,445 2,610,585 
รายไดเ้งินปันผล - -  3,500,000 - 
ค่าใ ช้จ่ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วน  
    หน่ึง ของตน้ทุนขาย) 

 
- 

 
- 

  
7,115,725 

           
2,368,512 

ดอกเบ้ียจ่าย - -  320,088 229,004 
      
บุคคลหรือกจิการอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกนั      
รายไดค่้าบริการ 80,400 -  80,400 - 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
      
ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
    ผลประโยชนร์ะยะสั้น 8,294,311 11,684,177 8,294,311 11,684,177 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 124,900 507,576 124,900 507,576 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 8,419,211 12,191,753 8,419,211 12,191,753 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 9,202 - 9,202 - 
บริษทัย่อย - - 525,783 378,045 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 856 - 856 - 

 10,058 - 535,841 378,045 
 

เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 2,412,873 2,428,677 2,412,873 2,428,677 
บริษทัย่อย - - 2,220,700 855,009 

รวม 2,412,873 2,428,677 4,633,573 3,283,686 
 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 2,500 - 2,500 - 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน     

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละต่อปี) (บาท) 
บริษทัใหญ่ใน 
   ลาํดบัสูงสุด 4.60 – 4.70 4.60 - 4.70 570,000,000 575,000,000 570,000,000 575,000,000 
บริษทัย่อย 4.00 4.00 - 4.50 - - 35,000,000 4,400,000 
รวม   570,000,000 575,000,000 605,000,000 579,400,000 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกิจการที ่
  เก่ียวข้องกัน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (บาท) 
บริษัทใหญ่ในลาํดับสูงสุด     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 575,000,000 350,000,000 575,000,000 350,000,000 
เพ่ิมข้ึน 65,000,000 225,000,000 65,000,000 225,000,000 
ลดลง (70,000,000) - (70,000,000) - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 570,000,000 575,000,000 570,000,000 575,000,000 
     

บริษัทย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 4,400,000 6,700,000 
เพ่ิมข้ึน - - 35,000,000 - 
ลดลง - - (4,400,000) (2,300,000) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม - - 35,000,000 4,400,000 
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
เงินสดในมือ 82,257  339,323 41,419 137,098 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั      
    และออมทรัพย ์ 79,669,196  87,700,436 60,809,270 52,104,887 
รวม 79,751,453  88,039,759 60,850,689 52,241,985 

 
7 เงินลงทุนระยะส้ัน 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว     
ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ 40,010,806 - 40,010,806 - 
รวม 40,010,806 - 40,010,086 - 

 

ตราสารหน้ีท่ีถือไวเ้พ่ือคา้เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีในประเทศกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
แห่งหน่ึง 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 

ตราสารหน้ีถอืไว้เพือ่ค้า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - - - 
ซ้ือระหวา่งปี 140,000,000 - 140,000,000 - 
ขายระหวา่งปี (100,000,000) - (100,000,000) - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 10,806 - 10,806 - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 40,010,806 - 40,010,806 - 
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มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 
 

  งบการเงนิรวม / งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
31 ธันวาคม 2559  (บาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว         
ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ 40,000,000 -  40,010,806  -  40,010,806 
 

บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับตราสารหน้ี ดว้ยมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนของบริษทั ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
 

8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 57,069,063 67,182,527 51,044,538 54,348,153 
เงินทดรองแก่ผูจ้าํหน่ายสินคา้ 11,531,675 850,718 11,031,675 350,718 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,493,357 2,898,579 1,319,209 2,746,049 
รายไดค้า้งรับ 1,120,515 1,456,168 63,322 96,021 
ลูกหน้ีอื่น 97,115 305,490 94,811 304,875 
 71,311,725 72,693,482 63,553,555 57,845,816 
หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ    
 ลูกหน้ีการคา้ (5,066,297) (12,411,423) (5,066,297) (10,698,069) 

 เงินทดรองแก่ผูจ้าํหน่ายสินคา้ (500,000) - - - 

 ลูกหน้ีอื่น (56,000) - (56,000) - 

สุทธิ 65,689,428 60,282,059 58,431,258 47,147,747 
     

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)
สาํหรับปี (590,881) 333,989 (1,298,759) (378,074) 
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การวิเคราะห์อายุของลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 28,254,275 28,841,058 26,014,955 26,826,763 
เกินกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 22,987,616 21,295,416 19,315,187 16,945,868 
       3 - 6 เดือน 105,487 2,882,584 - 148,768 
       6 - 12 เดือน 1,306,246 1,962,690 1,306,246 - 
 มากกว่า 12  เดือน 4,415,439 12,200,779 4,408,150 10,426,754 
 57,069,063 67,182,527 51,044,538 54,348,153 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (5,066,297) (12,411,423) (5,066,297) (10,698,069) 
สุทธิ 52,002,766 54,771,104 45,978,241 43,650,084 
 

ในระหวา่งปี 2559 กลุ่มบริษทัไดมี้การตดัจาํหน่ายหน้ีสูญจาํนวน 6.2 ลา้นบาท (2558: 0.0 ล้านบาท) ลูกหน้ีดงักล่าว
ไดเ้คยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 
 

ลูกหน้ีการคา้ทั้งหมดของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกุลเงินบาท 
 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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9 สินค้าคงเหลือ 
 

 

 
ในปี 2558 บริษทัไดว่้าจา้งผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นในการตรวจสอบถ่านหินเพ่ือทาํการทดสอบคุณภาพของถ่าน
หินบนพ้ืนและใตพ้ื้นบริเวณกองเก็บถ่านหิน พบว่าถ่านหินดงักล่าวมีการปนเป้ือนกบัเศษดินและเศษหินทาํให้
คุณภาพลดตํ่าลงทั้งในส่วนของค่าความร้อนและสดัส่วนข้ีเถา้ ฝ่ายบริหารของบริษทัคาดวา่จะไม่สามารถนาํถ่านหิน
ดงักล่าวมาจาํหน่ายไดใ้นเชิงพาณิชย ์บริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากถ่านหินดอ้ยคุณภาพขา้งตน้และจากการปรับมูลค่า
ของถ่านหินส่วนท่ีเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 161.9 ลา้นบาทในงบการเงินปี 2558 

 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ถ่านหินและอ่ืนๆ  342,587,511 363,297,317 342,587,511 363,343,856 
ถ่านหินนาํเขา้ระหวา่งขนส่ง 106,524,168 - 106,524,168 - 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 3,399,343 6,453,469 3,018,034 6,268,361 
รวม 452,511,022 369,750,786 452,129,713 369,612,217 
หัก    ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าสินคา้ลดลง     
     ใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ     
     และสินคา้ดอ้ยคุณภาพ (319,507,204) (341,268,314) (319,507,204) (341,268,314) 
สุทธิ 133,003,818 28,482,472 132,622,509 28,343,903 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น 
   ค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

    

-  ตน้ทุนขาย 391,923,850 494,113,606 399,086,109 502,808,377 
-  การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ี 
   คาดว่าจะไดรั้บและสินคา้ดอ้ยคุณภาพ  
   (กลบัรายการ) 

 
 

(21,761,110) 

 
 

161,906,570 

 
 

(21,761,110) 

 
 

161,906,570 
สุทธิ 370,162,740 656,020,176 377,324,999 664,714,947 



บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ลกัษณะ 

ธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิจากการดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ 
   

 
 
 

2559 

 
 
 
 

2558 

  
 
 
 

2559 

  
 
 
 

2558 

  
 
 
 

2559 

  
 
 
 

2558 

  
 
 
 

2559 

  
 
 
 

2558 

  
 
 
 

2559 

  
 
 
 

2558 

  
 
 
 

2559 

  
 
 
 

2558 

  (ร้อยละ)  (บาท) 

บริษทัย่อย              
บริษทั ยูเอม็เอส  
    ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั  

บริหารจดัการดา้น
ขนถ่ายสินคา้ 
และจาํหน่ายปุ๋ ย 

 
 

99.99 

 
 

99.99 

 
 

5,000,000 

 
 

5,000,000 

 
 

5,000,000 

 
 

5,000,000 

 
 

(4,143,276) 

 
 

(3,527,008) 

 
 

856,724 

 
 

1,472,992 

 
 

- 

 
 

- 
บริษทั ยูเอม็เอส 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 ยูเอม็เอส 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 1,500,000

 
- 

บริษทั ยูเอม็เอส เพล
เลท เอน็เนอร์ยี่ 
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 (17,436,473) (16,820,205) 133,563,527 134,179,795 3,500,000 - 



บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงนิรวม 
   ส่วนปรับปรุง    ยานพาหนะและ    อุปกรณ์  งานระหว่าง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  อาคาร  เรือลาํเลียง  เครื่องจกัร  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 (บาท) 

ราคาทุน                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 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 
เพิ่มขึ้น -  - - 62,488 - 533,429 - 595,917 
โอน -  (653,296) - - - 757,003 (103,707) - 
จาํหน่าย -  (73,565) (3,705,960) (25,793,744) (950,505) (2,613,256) (137,500) (33,274,530) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558          
   และ 1 มกราคม 2559 298,950,924  42,033,023 298,065,765 200,343,146 267,801,460 98,819,081 7,185,900 1,213,199,299 
เพิ่มขึ้น -  - 7,636,830 31,030 - 1,128,901 - 8,796,761 
จาํหน่าย -  - - - - (3,314,482) - (3,314,482) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 298,950,924  42,033,023 305,702,595 200,374,176 267,801,460 96,633,500 7,185,900 1,218,681,578 



บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

   45 

 

 งบการเงนิรวม 

   ส่วนปรับปรุง    ยานพาหนะและ    อุปกรณ์  งานระหว่าง   

 ที่ดิน  ที่ดิน  อาคาร  เรือลาํเลียง  เครื่องจกัร  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 (บาท) 

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจาก
การด้อยค่า 

         

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 -  23,289,957 93,381,936 93,875,368 156,473,177 87,589,149 - 454,609,587 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  4,120,260 14,538,013 7,976,135 21,421,127 5,550,170 - 53,605,705 
โอน - (197,114) - - (3,026) 200,140  - - 
จาํหน่าย -  (73,564) (3,705,960) (22,701,030) (822,138) (2,573,100) - (29,875,792) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  - 9,805,690 13,853,663 41,646,995 35,431 5,538,800 70,880,579 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558          
   และ 1 มกราคม 2559 -  27,139,539 114,019,679 93,004,136 218,716,135 90,801,790 5,538,800 549,220,079 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  2,339,075 15,406,413 5,744,060 12,150,601 3,959,374 - 39,599,523 
จาํหน่าย - - - - - (3,304,259)  - (3,304,259) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 -  29,478,614 129,426,092 98,748,196 230,866,736 91,456,905 5,538,800 585,515,343 



บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิรวม 

   ส่วนปรับปรุง    ยานพาหนะและ    อุปกรณ์  งานระหว่าง   

 ที่ดิน  ที่ดิน  อาคาร  เรือลาํเลียง  เครื่องจกัร  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 (บาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558          
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 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 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558          
   และ 1 มกราคม 2559          
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 298,950,924  14,893,484 184,046,086 105,987,051 49,085,325 8,017,291 1,647,100 662,627,261 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  - - 1,351,959 - - - 1,351,959 
 298,950,924  14,893,484 184,046,086 107,339,010 49,085,325 8,017,291 1,647,100 663,979,220 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559          
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 298,950,924  12,554,409 176,276,503 101,625,980 36,934,724 5,176,595 1,647,100 633,166,235 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  - - - - - - - 
 298,950,924  12,554,409 176,276,503 101,625,980 36,934,724 5,176,595 1,647,100 633,166,235 



บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ส่วนปรับปรุง        อุปกรณ์  งานระหว่าง   
 ที่ดิน  ที่ดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  เครื่องจกัร  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 
 (บาท) 

ราคาทุน                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 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 
เพิ่มขึ้น -  - - - - 483,616 - 483,616 
โอน -  (653,296) - - - 757,003 (103,707) - 
จาํหน่าย -  (73,565) - (8,942,420) (950,505) (1,992,474) (75,000) (12,033,964) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558          
   และ 1 มกราคม 2559 298,950,924  42,033,023 275,460,854 25,217,692 267,801,460 95,029,446 7,185,900 1,011,679,299 
เพิ่มขึ้น -  - - - - 1,087,421 - 1,087,421 
จาํหน่าย -  - - - - (3,314,482) - (3,314,482) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 298,950,924  42,033,023 275,460,854 25,217,692 267,801,460 92,802,385 7,185,900 1,009,452,238 

          
          



บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ส่วนปรับปรุง        อุปกรณ์  งานระหว่าง   

 ที่ดิน  ที่ดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  เครื่องจกัร  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 (บาท) 

ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจาก
การด้อยค่า 

         

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 -  23,289,957 84,293,736 23,950,497 156,473,178 84,461,586 - 372,468,954 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  4,120,260  14,026,918  4,185,208  21,421,128  5,135,416  -  48,888,930  
โอน -  (197,114) - -  (3,026) 200,140 -  - 
จาํหน่าย -  (73,564) - (6,799,763)  (822,138) (1,952,318) -  (9,647,783) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  - 9,805,690 -  41,646,995 35,431 5,538,800  57,026,916 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558          
   และ 1 มกราคม 2559 -  27,139,539 108,126,344 21,335,942 218,716,137 87,880,255 5,538,800 468,737,017 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  2,339,075  13,172,778  2,325,957  12,150,601  3,565,289  -  33,553,700 
จาํหน่าย -  -  -  -  - (3,304,259)  - (3,304,259) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 -  29,478,614 121,299,122 23,661,899 230,866,738 88,141,285 5,538,800 498,986,458 



บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ส่วนปรับปรุง        อุปกรณ์  งานระหว่าง   

 ที่ดิน  ที่ดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  เครื่องจกัร  สาํนกังาน  ก่อสร้าง  รวม 

 (บาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558                
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 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 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558                
   และ 1 มกราคม 2559                
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 298,950,924  14,893,484 167,334,510 2,529,791 49,085,323 7,149,191 1,647,100 541,590,323 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  - - 1,351,959 - - - 1,351,959 
 298,950,924  14,893,484 167,334,510 3,881,750 49,085,323 7,149,191 1,647,100 542,942,282 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559          
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 298,950,924  12,554,409 154,161,732 1,555,793 36,934,722 4,661,100 1,647,100 510,465,780 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  - - - - - - - 
 298,950,924  12,554,409 154,161,732 1,555,793 36,934,722 4,661,100 1,647,100 510,465,780 
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การคํา้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีใชค้ ํ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

 ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัท่ีตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามูลค่าสุทธิตามบัญชีจาํนวน 221.10 ล้านบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558: 225.98  
ล้านบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูยื้มตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 14 

 

 เรือขนลาํเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงจาํนวน 1 ลาํ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 0.0 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558: 0.0 ล้านบาท) ไดถู้กจาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

 

การด้อยค่า 
 
ในระหว่างปี 2557 บริษทัย่อยไดรั้บคาํร้องขอริบทรัพยเ์ป็นเรือขนลาํเลียง 1 ลาํดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงให้บริการขนส่ง
สิ นค้าใ ห้ ลู กค้า ท่ี เกิ ดกรณี พิพาท  ทั้ ง น้ี บ ริษัท ย่อยมิไ ด้ เป็ นจําเลยใ นคดี  เม่ือ วัน ท่ี  22 กันยายน  2558          
ศาลชั้นตน้มีคาํสั่งริบเรือตามพระราชบัญญติัแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 154 วรรคหน่ึง และบริษทัได้ดาํเนินการขอ
อุทธรณ์ต่อศาล ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํสัง่ยืนตามคาํตดัสินของศาลชั้นตน้ บริษทัย่อยได้
ย่ืนฎีกาต่อศาลเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วนัท่ีงบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติั คดียงัไม่ส้ินสุด ทั้งน้ีฝ่ายบริหาร
ไดต้ั้งสาํรองเผ่ือผลเสียหายท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 13.9 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมแลว้ 
 
ในปี 2558 บริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ บริษทัไดจ้้างผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ 
ซ่ึงมีคุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ทาํการ
ประเมินราคาเพ่ือการพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่าตลาดยุติธรรมท่ีมีการขนยา้ยและแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันและมูลค่าบงัคบัขาย - การวดัมูลค่ายุติธรรมขอ้มูลระดบั 3) โ ดยผลแตกต่างระหว่างมูลค่าท่ีคาดว่า 
จะไดรั้บคืนดงักล่าวและมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 57.0 ลา้นบาท รับรู้เป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 อย่างไรกดี็ในปี 2559 ผูบ้ริหารไดท้บทวนและ
เห็นวา่ไม่จาํเป็นตอ้งตั้งขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พ่ิม 
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12 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 (บาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 17,037,440  16,142,459 
ซ้ือ/จาํหน่าย -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 17,037,440  16,142,459 
ซ้ือ/จาํหน่าย -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 17,037,440  16,142,459 

    
ค่าตัดจําหน่าย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558  11,828,135  10,967,926 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,250,156  1,217,615 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 13,078,291  12,185,541 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 724,052  721,823 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  13,802,343  12,907,364 
    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 5,209,305  5,174,533 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 3,959,149  3,956,918 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 3,235,097  3,235,095 

 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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13 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี  
  
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราว        
- ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้    1,124,459  2,482,285  1,024,459  2,139,614 
- ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ท่ีลดลงและสินคา้ 

ดอ้ยคุณภาพ 63,901,441  68,253,663  63,901,441  68,253,663 
- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน - -  3,487,295  3,364,041 
- ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ 14,791,316  17,951,319  12,180,903  15,180,586 
- ส่วนต่างค่าเส่ือมราคา 2,156,983  1,566,043  105,255  67,264 
- ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 210,849  415,271  127,723  322,982 

 82,185,048  90,668,581  80,827,076  89,328,150 
ยอดขาดทุนยกไป 172,372,449  192,102,989  171,703,572  191,098,888 

รวม 254,557,497  282,771,570  252,530,648  280,427,038 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2560 ถึง 2565 กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุ
ตามกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนัเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีเน่ืองจากยงัไ ม่มีความเป็นได้
ค่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   
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14 หนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 

  (บาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        
ทรัสต์รีซีท  86,190,652  59,725,160  86,190,652  59,725,160 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 
 

81,400,000 
 

 
97,000,000 

 
81,400,000  97,000,000 

รวมเงินกูยื้มระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน  167,590,652 

 
 

156,725,160 
 

167,590,652 
 

 
156,725,160 

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 5 570,000,000 

 
 

575,000,000 
 

605,000,000 
 

 
579,400,000 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

  
 

- 
 

 
 

263,979,842 
 

 
 

- 
 

 
 

263,979,842 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
  

- 
 

 
582,561 

 
 

- 
 

 
582,561 

รวมหนีสิ้นท่ีมดีอกเบีย้ระยะส้ัน  737,590,652  996,287,563  772,590,652  1,000,687,563 

 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนทั้งส้ิน 10.0 ลา้นบาท (2558: 10.0 ล้านบาท) วงเงิน
ดงักล่าวถูกคํ้ าประกนัโดยเรือขนลาํเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 
วงเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้จาํนวน 10.0 ลา้นบาท (2558: 10.0 ล้านบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงินเลตเตอร์ออฟเครดิต และ 
ทรัสต์รีซีทจาํนวนทั้งส้ิน 360.0 ลา้นบาท (2558: 360.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่าวถูกคํ้าประกนัโดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 
สิทธิในบญัชีเงินฝากบางส่วนของบริษทัใหญ่ของบริษทั ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัร
บางส่วนของบริษทัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 บริษทัมีวงเงินกูยื้มระยะสั้นท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้
จาํนวน 192.4 ลา้นบาท (2558: 203.3 ล้านบาท)  
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15 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
เจา้หน้ีการคา้ 102,855,334 6,022,144 101,845,254 5,149,725 
เจา้หน้ีอ่ืน 3,817,129 13,428,106 3,109,547 12,190,644 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 489,367 1,677,394 437,204 1,568,031 
รวม 107,161,830 21,127,644 105,392,005 18,908,400 

 
16 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
 

 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (บาท) 
เงินบําเหน็จ เงินชดเชยตามกฎหมาย
แรงงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,054,243  2,076,356  638,614  1,614,911 

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน ์
  

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (บาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์     
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,076,356 3,364,722 1,614,911 2,922,992 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 423,690 1,321,838 333,528 1,155,321 
ผลประโยชนจ่์าย (31,217) - (10,900) - 
กาํไรจากการลดขนาดโครงการ (374,191) (1,321,361) (254,147) (1,321,361) 
กาํไรจากการประมาณตามหลกัการ     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,040,395) (1,288,843) (1,044,778) (1,142,041) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์        
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  1,054,243  2,076,356  638,614  1,614,911 
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ค่าใชจ่้ายหรือรายไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (บาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 406,474 1,288,146 324,172 1,131,673 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพนั 17,216 33,692 9,356 23,648 
กาํไรจากการลดขนาดโครงการ (374,191) (1,321,361) (254,147) (1,321,361) 
รวม 49,499  477  79,381  (166,040) 

 
ค่าใชจ่้ายหรือรายไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน แยกแสดงตามหนา้ท่ีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2559  2558  2559  2558 

(บาท) 
ตน้ทุนขาย 77,927  (321,305)  107,752  (421,217) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 5,994  (11,114)  5,994  (11,114) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (34,422)  332,896  (34,365)  266,291 
รวม 49,499  477  79,381  (166,040) 
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รายไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2559  2558  2559  2558 

(บาท) 
กาํไรจากการประมาณตามหลกั       
  คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหว่างปี (1,040,395)  (1,288,843)  (1,044,778)  (1,142,041) 
กาํไรสะสมจากการประมาณตามหลกั       
  คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ (2,329,238)  (1,288,843)  (2,186,819)  (1,142,041) 

 
กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
เกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 
 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.04 – 3.07  2.54 – 2.96  3.07  2.96 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 3.00  5.00  3.00  5.00 
อตัราการตาย 0.01  0.01  0.01  0.01 
อตัราการลาออก 0 – 30  0 – 25  0 – 21  0 – 25 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ  คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์
ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 (บาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

        

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        

อตัราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (79,898)  92,071  (58,359)  67,122 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 1) 
 

87,276 
  

(77,117) 
  

64,736 
  

(57,374) 
อตัราการลาออก (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (86,669)  22,139  (63,916)  18,509 
อตัราการตาย (เปลี่ยนแปลง 1 ปี) (7,659)  7,584  (5,336)  5,287 
        

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน        

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (9,944)  10,987  (6,544)  7,171 
อตัราการลาออก (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (11,834)  9,130  (7,948)  6,240 
อตัราการตาย (เปลี่ยนแปลง 1 ปี) (586)  577  (411)  411 

 
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไ ม่ได้คาํนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โ ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ  
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17 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2559  2558 
 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 วนัท่ี 31 ธันวาคม       
-  หุ้นสามัญ 0.5 503,384,438  251,692,219  153,454,064   76,727,032 

หุ้นท่ีออกและชําระแล้ว       
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 วนัท่ี 31 ธันวาคม       
-  หุ้นสามัญ 0.5 503,384,438  251,692,219  153,454,064   76,727,032 

 
  การออกหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจาํนวน 358,059,483 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เม่ือรวมหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีกับทุนจด
ทะเบียนของบริษทัเดิมจาํนวน 76,727,032 บาท ซ่ึงเป็นหุน้สามญัรวม 153,454,064 หุน้ ทาํใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียน
รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 255,756,773.50 บาท และมีหุ้นสามญัรวม 511,513,547 หุน้ โดยหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 7 หุ้นสามญั
ใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 1.00 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
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ในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้นั้น  ผูถื้อหุน้มีสิทธ์ิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนเกินกวา่สิทธ์ิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้ (Oversubscription) ทั้งน้ีสิทธิดงักล่าวจะใชไ้ดไ้ม่เกิน 
ร้อยละ100 ของจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้นถืออยู ่  โดยผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการ
จดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิกต่็อเม่ือมีหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิ
ครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น  

 

บริษทักาํหนดวนัเวลาจองซ้ือและชาํระเงินค่าหุ้นในระหว่างวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 ณ วนัท่ี 7 
มีนาคม 2559 บริษทัรายงานผลการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนโดยมีผูถื้อหุ้นใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวนทั้ งส้ิน 
349,930,374 หุ้น บริษทัได้รับชาํระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 350.0 ลา้นบาท (ทุนท่ีชาํระแลว้จาํนวน 175.0 บาทและ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 175.0 ลา้นบาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนเรียกชาํระดงักล่าวกบักรมพฒันา
ธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนั ท่ี  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  โดยการยกเลิกหุ้นจดทะเบี ยน ท่ีย ังไม่ได้รับชําระจํานวน 
4,064,554.50 บาท (แบ่งออกเป็น 8,129,109 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน
ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของส่วนเกินมูลค่าหุน้มีดงัน้ี 

 

 2559  2558 
 (บาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 241,390,751  241,390,751 
การออกหุน้ใหม่ 174,965,187  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 416,355,938  241,390,751 
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18 สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
19 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 กลุ่มบริษทัได้เปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการนาํเสนอและเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงาน 
ส่งผลให้ข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษทัถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนงาน จากเดิมท่ีไม่มีการแสดงข้อมูลจาํแนกตาม 
ส่วนงานเน่ืองจากการใหบ้ริการขนส่งทางนํ้าและใหบ้ริการท่าเทียบเรือซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ย  ถูกพิจารณาวา่
เป็นการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกันกับธุรกิจการนําเข้าและจาํหน่ายถ่านหิน อีกทั้ งรายการและยอดคงเหลือไม่มี
สาระสําคญัต่องบการเงินรวม กลุ่มบริษทัได้ปรับยอ้นหลงัการแสดงข้อมูลตามส่วนงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของกลุ่มบริษทัเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
ใหข้อ้มูลเปรียบเทียบ 

 
กลุ่มบริษทัประกอบดว้ย 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั 
หน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีจาํหน่ายสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจาก
ใชเ้ทคโนโลยี กลยทุธ์ทางการตลาด และทรัพยากรท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบ
ทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

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

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   
 ถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 
 (บาท) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 433,025,212  57,146,043  (7,115,725)  483,055,530 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (7,115,725)  7,115,725  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 433,025,212  50,030,318  -  483,055,530 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 34,275,523  6,864,048  (815,996)  40,323,575 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (30,564,468)  13,884,618  (2,341,284)  (19,021,134) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (38,915,888)  -  320,088  (38,595,800) 
ภาษีเงินได ้ -  (11,439)  -  (11,439) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี (69,480,356)  13,873,179  (2,021,196)  (57,628,373) 

 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   
 ถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 
 (บาท) 
สินทรัพยร์วม 952,262,245  187,976,606  (172,538,178)  967,700,673 

        
หน้ีสินรวม 891,047,221  5,651,846  (37,746,483)  858,952,584 
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 งบการเงนิรวม 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   
 ถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 
 (บาท) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 532,026,964  47,851,114  (2,368,511)  577,509,567 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (2,368,511)  2,368,511  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 532,026,964  45,482,603  -  577,509,567 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 50,106,545  6,732,583  (1,983,267)  54,855,861 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร 
   และอุปกรณ์ 57,026,916 

 
13,853,663 

 
- 

 
70,880,579 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (329,640,773)  2,066,859  11,740,924  (315,832,990) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (55,508,412)  (96,880)  229,004  (55,376,288) 
ภาษีเงินได ้ -  (24,072)  -  (24,072) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี (385,149,185)  1,945,907  11,969,928  (371,233,350) 

 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   
 ถ่านหิน  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 
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20 รายได้อ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (บาท) 
ดอกเบ้ียรับ 519,277 278,753 318,524  167,284 
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 31,833 4,500,005 31,833  3,930,062 
รายไดเ้งินปันผล - - 3,500,000  - 
กาํไรจากเงินลงทุนชัว่คราว 275,851 - 275,851  - 
อ่ืน ๆ  2,160,215  2,919,227  4,604,374  3,783,502 
รวม 2,987,176 7,697,985  8,730,582  7,880,848 

 
21 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (บาท) 
เงินเดือน ค่าแรงและโบนสั 38,460,035 53,607,639 34,043,365 49,565,137 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง 3,376,311 6,738,617 2,848,707 6,738,617 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 905,378 1,539,362 832,533 1,478,058 
ตน้ทุนบาํเหน็จบาํนาญ-โครงการ
ผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 49,499 477 

 
79,381 

 
(166,040) 

อ่ืน ๆ  2,609,728 3,732,268 2,285,396 3,390,691 
รวม 45,400,951 65,618,363  40,089,382  61,006,463 

 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ร้อยละ 7 หรือ ร้อยละ 10 ของเงินเดือน
ทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ร้อยละ 7 หรือ ร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน 
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการ
กองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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22 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 

  (บาท) 
รวมอยู่ในต้นทุน      
การเปลี่ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป
และงานระหวา่งทาํ 

 
11,055,777 

 
33,686,503 

 
11,055,777 

 
33,686,503 

วตัถุดิบใชไ้ป  340,340,116  413,988,667  347,502,379  416,310,639 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บและ 

   สินคา้ดอ้ยคุณภาพ (กลบัรายการ) (21,761,110) 161,906,570 

 

(21,761,110) 161,906,570 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  18,936,488  24,565,764  12,310,216  18,691,485 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทน
พนกังาน 

 
14,417,774 

 
16,144,788 

 
10,616,182 

 
12,581,386 

ค่าเช่าและค่าบริการ  13,811,535  10,522,379  5,719,514  8,059,268 
อ่ืน ๆ   27,178,380  18,948,094  13,776,313  16,644,068 
รวม  403,978,960  679,762,765  379,219,271  667,879,919 

     

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย     
ค่าขนส่ง  27,128,280 33,071,243 27,128,280 33,071,243 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทน
พนกังาน 

 
6,403,005 5,844,685 6,403,005 5,844,685 

ค่านายหนา้  3,841,470 6,894,008 3,841,470 6,894,008 
อ่ืน ๆ   923,191 1,572,081  923,191 1,572,081 

รวม  38,295,946  47,382,017  38,295,946  47,382,017 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 

  (บาท) 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร    
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทน
พนกังาน 

 
24,580,172 43,628,890 23,070,195 42,580,392 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  21,356,226 30,290,097 21,934,446 31,415,060 
ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค  3,616,365 4,836,755 3,615,101 4,834,293 
ค่าเช่าและค่าบริการอื่น  1,807,957 3,343,784 1,799,958 3,321,784 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน  - - 616,268 3,527,008 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  
   (กลบัรายการ) 

  
(590,881) 

 
333,989 (1,298,759) (378,074) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ  - 2,879,651 - 2,879,651 
อ่ืนๆ   12,019,095 17,702,015 11,172,361 15,194,335 
รวม  62,788,934  103,015,181  60,909,570  103,374,449 

 
23 ภาษีเงนิได้ 
   

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 

  (บาท) 
ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน    
สาํหรับงวดปัจจุบนั   11,439 24,072 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี      
การเปลี่ยนแปลงของผล 
  แตกต่างชัว่คราว 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม 11,439 24,072 - - 
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 การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(บาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(บาท) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้   (57,616,934)   (371,209,278) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (11,523,387)  20  (74,241,856) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (2,358,731)    (3,707,898) 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้        
  และค่าใชจ่้ายทางภาษี   1,439,553    (2,152,278) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (291,754)    (15,274) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  21,229,291 

 
  33,705,491 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยภ์าษีเงินไดท่ี้
ไม่ไดบ้นัทึกระหวา่งปี  

 
(8,483,533) 

 
 

 
46,435,887 

รวม -  11,439  -  24,072 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(บาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(บาท) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้   (69,480,356)   (385,149,185) 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (13,896,071)  20  (77,029,837) 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้        
  และค่าใชจ่้ายทางภาษี   1,191,068    821,219 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 
21,206,077 

 
 

 
33,030,940 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยภ์าษีเงินไดท่ี้
ไม่ไดบ้นัทึกระหวา่งปี  

 
(8,501,074) 

 
 

 
43,177,678 

รวม -  -  -  - 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
 

24 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัย่อย 2 แห่งไดรั้บสิทธิประโยชน์บางประการจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 สาํหรับในกิจการขนส่งทางเรือ ซ่ึงสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

 
(ก)   ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็น

เวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว สิทธิประโยชน์น้ีส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 
2559 และในเดือนมกราคม 2560  

 
เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัตามท่ีกาํหนดไวใ้น
บตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 กิจการท่ี  กิจการท่ี    กิจการท่ี  กิจการท่ี   
 ไดรั้บ  ไม่ไดรั้บ    ไดรั้บ  ไม่ไดรั้บ   
 การส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม  การส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 
 (บาท) 
รายไดจ้ากการให ้
บริการในประเทศ 34,536,726 22,609,317 57,146,043 41,625,188 6,225,927 47,851,115 

ตดัรายการระหวา่งกนั (3,492,179) (3,623,546) (7,115,725) (2,258,703) (109,809) (2,368,512) 
รายได้รวม 31,044,547 18,985,771 50,030,318 39,366,485 6,116,118 45,482,603 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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25 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณจากขาดทุนสําหรับปีท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 
แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (บาท/หุ้น) 
ขาดทุนสําหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือ
หุ้นสามญัของบริษัท (57,628,373)  (371,233,350)  (69,480,356)  (385,149,185) 

    

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ 
  วนัท่ี 1 มกราคม 

 
153,454,064 

 
153,454,064 153,454,06

 
153,454,064 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย 
  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 

 

286,828,175 
 

- 286,828,17
 

- 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ 
  ถ่วงนํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน) 

 
440,282,239 

  
153,454,064 

 
440,282,239

  
153,454,064 

    

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (0.13)  (2.42)  (0.16)  (2.51) 

 
26 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ ยและอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออก
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้  

 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ โ ดยพิจารณาระหว่างต้นทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทุนของการจดัการ      
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจ
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจ้าหน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการ
ลงทุน อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบี้ย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงินของบริษทัมีอตัราดอกเบี้ยลอยตวัโดยอา้งอิงตามอตัราตลาด สาํหรับอตัราดอกเบ้ียของเงินกูยื้มระยะ
สั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบี้ยคงท่ี 

 
อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบี้ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 
     หลงัจาก 1 ปี     
 อตัรา    แต่ภายใน     
 ดอกเบี้ย  ภายใน 1 ปี  5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

ปี 2559          

ส่วนท่ีหมุนเวียน        
ทรัสต์รีซีท 2.75  86,190,652  - - 86,190,652 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.75 – 5.75  81,400,000  - - 81,400,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 4.60 - 4.70  570,000,000  - - 570,000,000 

รวม   737,590,652  - - 737,590,652 
 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิรวม 
     หลงัจาก 1 ปี     
 อตัรา    แต่ภายใน     
 ดอกเบี้ย  ภายใน 1 ปี  5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

ปี 2558          

ส่วนท่ีหมุนเวียน        
ทรัสต์รีซีท 3.15  59,725,160  - - 59,725,160 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.15 - 6.00  97,000,000  - - 97,000,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 4.60 - 4.70  575,000,000  - - 575,000,000 

เงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

 
5.00 - 7.25 

  
263,979,842 

 
- - 263,979,842 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
6.50 

  
582,561 

 
- - 582,561 

รวม   996,287,563  - - 996,287,563 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     หลงัจาก 1 ปี      
 อตัรา    แต่ภายใน     
 ดอกเบี้ย  ภายใน 1 ปี  5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

ปี 2559          

ส่วนท่ีหมุนเวียน        
ทรัสต์รีซีท 2.75  86,190,652  - - 86,190,652 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.75 – 5.75  81,400,000  - - 81,400,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4.00 - 4.70  605,000,000  - - 605,000,000 
รวม   772,590,652  - - 772,590,652 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     หลงัจาก 1 ปี      
 อตัรา    แต่ภายใน     
 ดอกเบี้ย  ภายใน 1 ปี  5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (บาท) 

ปี 2558          

ส่วนท่ีหมุนเวียน        
ทรัสต์รีซีท 3.15  59,725,160  - - 59,725,160 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.15 - 6.00  97,000,000  - - 97,000,000 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4.00 - 4.70  579,400,000  - - 579,400,000 
เงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 
 

5.00 - 7.25 
  

263,979,842 
 

- - 
 

263,979,842 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
 

6.50 
  

582,561 
 

- - 
 

582,561 
รวม   1,000,687,563  - - 1,000,687,563 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบกาํหนด 

 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึง ๆ  ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเชื่อที่เป็นสาระสําคญั ความเสี่ยงสูงสุดทางดา้นสินเชื่อแสดงไวใ้ นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์าง
การเงินแต่ละรายการ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโ ดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า    
เงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 
 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีลกัษณะเป็นระยะสั้น 
และเงินกูยื้มมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดปัจจุบนั ดงันั้นมูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินของ 
กลุ่มบริษทัจึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีสาระสาํคญัจากมูลค่ายุติธรรมโดยรวม  

 
27 ภาระผูกพนักบักจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (บาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้     
เคร่ืองจกัร - 1,878,750  - 1,878,750 
รวม -  1,878,750  -  1,878,750 

        

จํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคต 
   ท้ังส้ินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานท่ี 
   บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 404,400  1,836,484  404,400  1,836,484 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 103,400  291,600  103,400  291,600 
หลงัจากหา้ปี -  -  -  - 
รวม 507,800  2,128,084  507,800  2,128,084 

        
ภาระผกูพนัอ่ืน  ๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซ้ือสินคา้ท่ี 
  เปิดแลว้แต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขการเป็น 
  หน้ีสิน 

 
 

- 

 

54,833,873

  
 

- 

  
 

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

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีสัญญาเช่าดาํเนินงานเพ่ือเช่าพ้ืนท่ีอาคารสาํนกังาน และอุปกรณ์สาํนกังาน เป็น
ระยะเวลา 1 - 3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ีแตกต่างกนัจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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ภาระผูกพันตามสัญญาขายถ่านหิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสญัญาขายถ่านหินแก่ผูป้ระกอบการในประเทศในปริมาณท่ีกาํหนด
บวกหรือหกัร้อยละ 10 ดว้ยราคาคงท่ีตามสญัญา 
 

28  คดีส่ิงแวดล้อม 
 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2559 ศาลปกครองกลางมีคาํสั่งเรียกให้บริษทัเข้ามาเป็นคู่กรณีในฐานะผูร้้องสอดและยื่น
คาํให้การแก้คาํฟ้องพร้อมด้วยหลักฐานต่อศาล เน่ืองจากได้มีสมาคมและกลุ่มบุคคลจาํนวนหน่ึงในจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการตามท่ีระบุในคาํฟ้อง เก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการ
ดาํเนินงานของบริษทัหลายแห่งรวมถึงบริษทัซ่ึงประกอบกิจการในพ้ืนท่ีภายใตก้ารควบคุมดูแลของหน่วยงาน
เหล่านั้น  โจทกป์ระสงคใ์ห้ศาลมีคาํสัง่ให้หน่วยงานราชการผูถู้กฟ้องใชอ้าํนาจตามกฎหมายควบคุมหรือสัง่การให้
ผูป้ระกอบการปฏิบติัตามมาตรการตามท่ีโจทก์ร้องขอ โดยท่ีโจทกเ์ช่ือวา่จะสามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึน บริษทัไดด้าํเนินการยื่นคาํให้การแกค้ดีต่อศาล และศาลไดรั้บคาํให้การแกค้าํฟ้องเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ศาลปกครองกลางไดส่้งสาํเนาคาํแกค้าํให้การของโจทก์มาให้บริษทั บริษทัไดย้ื่น
คาํโตแ้ยง้ต่อศาลและศาลได้รับไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ วนัท่ีงบการเงินน้ีได้รับอนุมติัคดียงัอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ผูบ้ริหารเช่ือว่าผลการ
พิจารณาของศาลจะไม่ส่งผลกระทบทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทั  
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29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้    
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้นํามาใช้ในการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2559) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ี
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2559)  

ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง  2559) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 5/2559 แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

   76 

 
30        การจัดประเภทรายการใหม่ 

 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงินปี 2559 ดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม 

 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (บาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 60,637,628 (355,569) 60,282,059 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 134,500 355,569 490,069 
  -  

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (บาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน  
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 47,408,399 (260,652) 47,147,747 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 129,100 260,652 389,752 
  -  

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทัมากกวา่ 
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