
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

   

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
เสนอ คณะกรรมกำร บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



 
 

   2 

 
ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 ซ่ึงระบุว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 จ านวน 31.0 ลา้นบาท และ 38.4 ลา้นบาท ตามล าดบั และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทั
และบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ านวน 541.2 ลา้นบาท และ 608.8 ลา้นบาท และมีขาดทุน
สะสมจ านวน 600.8 ลา้นบาท และ 655.7 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญั ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั
และบริษทั อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัและบริษทัไดก้ าหนดนโยบายและวิธีการในความพยายามท่ีจะบริหารความเส่ียงจาก  
สภาพคล่องและสถานการณ์อ่ืนๆ ทั้งน้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

 

 
 
 
(บณัฑิต ตั้งภากรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8509 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 สิงหาคม 2560 
 



บริษทั ยูนิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 102,594,916 79,751,453 86,503,590      60,850,689      

เงินลงทุนชวัคราว 5 -                   40,010,806 -                   40,010,806      

ลูกหนีการคา้ 6 97,802,826 52,002,766 92,843,596      45,978,241      

ลูกหนีอืน 4, 7 18,867,732 13,696,720 16,635,954      12,988,858      

สินคา้คงเหลือ 89,316,861 133,003,818 89,643,781      132,622,509    

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 266,701 8,038,923 243,456           7,953,024        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 308,849,036    326,504,486    285,870,377    300,404,127    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                   -                   133,563,527    133,563,527    

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 616,658,189    633,166,235    495,473,300    510,465,780    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,910,716        3,235,097        2,910,713        3,235,095        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 689,866           4,794,855        608,203           4,593,716        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 620,258,771    641,196,187    632,555,743    651,858,118    

รวมสินทรัพย์ 929,107,807    967,700,673    918,426,120    952,262,245    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูนิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 11 58,936,856      167,590,652    58,936,856      167,590,652    

เจา้หนีการคา้ 4, 12 5,934,712        102,959,182    9,106,014        103,875,818    

เจา้หนีอืน 4, 13 9,264,368        6,615,521        7,442,808        6,149,760        

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4, 11 770,000,000    570,000,000    815,000,000    605,000,000    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,472,831        8,089,708        2,136,300        5,575,905        

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,437,873        2,643,278        2,082,123        2,216,472        

รวมหนีสินหมุนเวียน 850,046,640    857,898,341    894,704,101    890,408,607    

หนีสินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหนีสินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,361,040        1,054,243        895,369           638,614           

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,361,040        1,054,243        895,369           638,614           

รวมหนีสิน 851,407,680    858,952,584    895,599,470    891,047,221    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูนิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 14

    ทุนจดทะเบียน 251,692,219    251,692,219    251,692,219    251,692,219    

    ทุนทีออกและชาํระแลว้ 251,692,219    251,692,219    251,692,219    251,692,219    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 14 416,355,938    416,355,938    416,355,938    416,355,938    

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (600,848,030)   (569,800,068)   (655,721,507)   (617,333,133)   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 77,700,127      108,748,089    22,826,650      61,215,024      

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 77,700,127      108,748,089    22,826,650      61,215,024      

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 929,107,807    967,700,673    918,426,120    952,262,245    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูนิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 148,761,232 67,567,616 148,761,232    67,567,616      

รายไดจ้ากการให้บริการ 10,780,344 11,590,939 -                  490,406           

รวมรายได้ 159,541,576 79,158,555 148,761,232 68,058,022 

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 4 135,860,669 53,544,595 138,063,898    53,810,236      

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 5,773,689 6,664,727 -                  87,520             

รวมต้นทุน 141,634,358 60,209,322 138,063,898 53,897,756 

กาํไรขันต้น 17,907,218 18,949,233 10,697,334 14,160,266 

รายไดอื้น 4 956,368 1,428,997 1,855,530        4,688,816        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 18,863,586 20,378,230 12,552,864 18,849,082 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 9,678,984 8,160,095 9,678,984 8,160,095 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 13,893,046 14,743,359 13,140,378 14,236,287 

รวมค่าใช้จ่าย 23,572,030 22,903,454 22,819,362 22,396,382 

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (4,708,444) (2,525,224) (10,266,498) (3,547,300)

ตน้ทุนทางการเงิน 4 8,758,646 8,761,292 9,156,249        8,810,159        

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (13,467,090) (11,286,516) (19,422,747) (12,357,459)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 959,237           - -                            - 

ขาดทุนสําหรับงวด (14,426,327) (11,286,516) (19,422,747) (12,357,459)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด           -           -           -           - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (14,426,327) (11,286,516) (19,422,747) (12,357,459)

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูนิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (14,426,327) (11,286,516)      (19,422,747)      (12,357,459)

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม           -          -           -           - 

ขาดทุนสําหรับงวด (14,426,327) (11,286,516)      (19,422,747)      (12,357,459)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (14,426,327) (11,286,516)      (19,422,747)      (12,357,459)

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม           -          -           -           - 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (14,426,327) (11,286,516)      (19,422,747)      (12,357,459)

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 17 (0.03) (0.02)                 (0.04) (0.02)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูนิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 321,915,433    171,980,180    321,915,433    171,980,180    

รายไดจ้ากการให้บริการ 18,335,122 27,776,841 -                  5,094,389        

รวมรายได้ 340,250,555 199,757,021 321,915,433 177,074,569 

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 4 294,956,716 139,481,648 299,974,885    143,955,545    

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 11,389,438 18,356,785 -                  1,636,547        

รวมต้นทุน 306,346,154 157,838,433 299,974,885 145,592,092 

กาํไรขันต้น 33,904,401 41,918,588 21,940,548 31,482,477 

รายไดอื้น 4 5,492,125 2,201,442 7,718,138        5,898,352        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 39,396,526 44,120,030 29,658,686 37,380,829 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 21,680,689 17,112,681 21,680,689 17,112,681 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 29,467,226 34,797,909 28,412,185 33,173,219 

รวมค่าใช้จ่าย 51,147,915 51,910,590 50,092,874 50,285,900 

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (11,751,389) (7,790,560) (20,434,188) (12,905,071)

ตน้ทุนทางการเงิน 4 17,211,378 21,422,463 17,954,186      21,520,195      

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (28,962,767) (29,213,023) (38,388,374) (34,425,266)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 2,085,195           - -                            - 

ขาดทุนสําหรับงวด (31,047,962) (29,213,023) (38,388,374) (34,425,266)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด           -           -           -           - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (31,047,962) (29,213,023) (38,388,374) (34,425,266)

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูนิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (31,047,962) (29,213,023)      (38,388,374)      (34,425,266)

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม            -          -           -           - 

ขาดทุนสําหรับงวด (31,047,962) (29,213,023)      (38,388,374)      (34,425,266)

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (31,047,962) (29,213,023)      (38,388,374)      (34,425,266)

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม           -          -           -           - 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (31,047,962) (29,213,023)      (38,388,374)      (34,425,266)

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 17 (0.06) (0.08)                 (0.08)                 (0.09)

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

9



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวมส่วน

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น รวมส่วนของ ส่วนของส่วน ของผูถื้อหุน้ /

ทอีอกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้ ไดเ้สียทีไม่มี (ขาดทุนสะสม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม เกินทุน)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2559 76,727,032       241,390,751     10,500,000       (513,212,090)    (184,594,307)    -                    (184,594,307)    

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้น

     ออกหุน้สามญั 14 174,965,187     174,965,187     -                    -                    349,930,374     -                    349,930,374     

รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้น 251,692,219     416,355,938     10,500,000       (513,212,090)    165,336,067     -                    165,336,067     

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                    -                    -                    (29,213,023)      (29,213,023)      -                    (29,213,023)      

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    (29,213,023)      (29,213,023)      -                    (29,213,023)      

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

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 251,692,219     416,355,938     10,500,000       (569,800,068)    108,748,089     -                    108,748,089     

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                    -                    -                    (31,047,962)      (31,047,962)      -                    (31,047,962)      

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    (31,047,962)      (31,047,962)      -                    (31,047,962)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 251,692,219     416,355,938     10,500,000       (600,848,030)    77,700,127       -                    77,700,127       

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 10



บริษทั ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวมส่วน

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น ของผูถื้อหุน้ /

ทีออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เกินทุน)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2559 76,727,032         241,390,751       10,500,000         (548,897,555)      (220,279,772)      

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้น

     ออกหุน้สามญั 14 174,965,187       174,965,187       -                      -                      349,930,374       

รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้น 251,692,219       416,355,938       10,500,000         (548,897,555)      129,650,602       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                      -                      -                      (34,425,266)        (34,425,266)        

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                      -                      -                      -                      -                      

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      (34,425,266)        (34,425,266)        

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

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2560 251,692,219       416,355,938       10,500,000         (617,333,133)      61,215,024         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     ขาดทุน -                      -                      -                      (38,388,374)        (38,388,374)        

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน -                      -                      -                      -                      -                      

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      (38,388,374)        (38,388,374)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2560 251,692,219       416,355,938       10,500,000         (655,721,507)      22,826,650         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี  11  



บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (31,047,962) (29,213,023) (38,388,374)   (34,425,266)    

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,085,195      -                 -                 -                   

ตน้ทุนทางการเงิน 17,211,378    21,422,463    17,954,186    21,520,195      

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 18,635,420    20,723,158    15,157,306    17,930,969      

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 306,797          643,405          256,755          597,439           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 356,686           -                 356,686           -                   

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชวัคราว 10,806             -                 10,806             -                   

(กลบัรายการ) หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 242,744          (858,886)        176,026          (1,112,263)      

กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (629,416)        (16,162,108)   (629,416)        (16,162,108)    

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (113,322)          -                 (54,473)            -                   

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (101,833)          -                 (80,508)            -                   

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                 -                   -                 (3,500,000)      

ดอกเบียรับ (123,544)        (137,189)        (90,933)          (59,398)           

6,832,949      (3,582,180)     (5,331,939)     (15,210,432)    

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (46,042,804)   7,727,781      (47,041,381)   3,867,334        

ลูกหนีอืน (5,171,012)       24,792             (3,647,096)     1,017,934        

สินคา้คงเหลือ 44,316,373    35,457,857    43,608,144    35,486,615      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 7,772,222      170,805          7,709,568      163,770           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 4,589,584        -                 4,065,789        -                   

เจา้หนีการคา้ (97,381,156)   6,595,014      (95,126,490)   6,979,569        

เจา้หนีอืน 563,652          (3,847,631)     1,293,048      (1,772,105)      

ค่าใชจ่้ายคา้งจา่ย (4,486,573)     171,831          (3,309,301)     (9,436)             

หนีสินหมุนเวยีนอืน (205,405)        13,912            (134,349)        (56,671)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดําเนินงาน (89,212,170)   42,732,181    (97,914,007)   30,466,578      

จ่ายภาษีเงินได้ (484,595)        (575,520)        (80,276)          (275,858)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (89,696,765)   42,156,661    (97,994,283)   30,190,720      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 438,850           -                 380,000           -                   

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,128,521)     (7,330,547)     (165,971) (451,021)         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 45,101,833 -                 40,080,508 -                   

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินทุนชวัคราว (5,000,000)     -                 -                 -                   

รับเงินปันผล -                 -                 -                 3,500,000          

รับดอกเบีย 123,544          137,189          90,933            59,398             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 38,535,706    (7,193,358)     40,385,470    3,108,377        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน -                 349,930,374    -                 349,930,374      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 278,779,569 151,966,459 278,779,569 151,966,459 

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (187,433,365) (183,657,469) (187,433,365) (183,657,469)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                 65,000,000    10,000,000    65,000,000      

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสนั

   จากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                 (20,000,000)     -                 (20,000,000)    

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                 (263,979,842) -                 (263,979,842)  

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพอืลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึน

   จากสญัญาเช่าการเงิน -                 (498,073) -                 (498,073)         

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (17,341,682)   (21,715,461)   (18,084,490)   (21,813,193)    

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 74,004,522 77,045,988 83,261,714 76,948,256 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึนสุทธิ 22,843,463 112,009,291 25,652,901 110,247,353 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 102,594,916  200,049,050  86,503,590    162,489,338   

รายการทีไม่ใช่เงินสด

หนีสินคงคา้งจากการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                 443,729          -                 -                   

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน

   เพือหักกลบกบัการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสนั

   จากสถาบนัการเงิน 11 200,000,000  -                 200,000,000  -                   

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

13  
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หมำยเหตุ  สำรบัญ  
    
1  ขอ้มูลทัว่ไป  
2  ผลการด าเนินงานในปัจจุบนั  
3  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล  
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5  เงินลงทุนชัว่คราว  
6  ลูกหน้ีการคา้  
7  ลูกหน้ีอ่ืน  
8  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
9  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
10  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
11  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
12  เจา้หน้ีการคา้  
13  เจา้หน้ีอ่ืน  
14  ทุนเรือนหุน้  
15  ส่วนงานด าเนินงาน  
16  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  
17  ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  
18  เคร่ืองมือทางการเงิน  
19  ภาระผกูพนั  
20  คดีส่ิงแวดลอ้ม  
21  การจดัประเภทรายการใหม่  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่จด
ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี ดงัน้ี 
 
ส านกังานใหญ่ : 26/23 อาคารอรกานต์ ชั้ น 7 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 
   
สาขา  : 88/8-9 หมู่ท่ี 5 ต าบลสวนสม้ อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 74120 
   
สาขา  : 108 หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 
 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายถ่านหินแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการจ าหน่ายถ่านหินแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนส่งทางน ้าและ บริการท่าเทียบเรือ  
 
รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 8 
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2 ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เป็นจ านวน 31.0 ลา้นบาท 
และ 38.4 ลา้นบาท ตามล าดบั (ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2559: ขำดทุนสุทธิเป็นจ ำนวน 29.2 
ล้ำนบำท และ 34.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) และ ณ วนัเดียวกนักลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจ านวนเงิน 541.2 ลา้นบาท และ 608.8 ลา้นบาท (31 ธันวำคม 2559: 531.4 ล้ำนบำท 
และ 590.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) และมีขาดทุนสะสมจ านวน 600.8 ลา้นบาท และ 655.7 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 
ธันวำคม 2559: 569.8 ล้ำนบำท และ 617.3 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ)  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดก้ าหนดนโยบายและวิธีการในความพยายามท่ีจะบริหารความเส่ียงจากสภาพคล่องและ
สถานการณ์อ่ืนๆ โดยการเพ่ิมยอดขาย การเปล่ียนผูจ้ดัหาวตัถุดิบ การลดและปรับโครงสร้างพนักงาน การลด
โครงสร้างตน้ทุน และการขอเพ่ิมวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับการน าเขา้ถ่านหิน นอกจากนั้น
บริษทัยงัไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ใน
ล าดบัสูงสุด เป็นวงเงินกูย้ืมประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งินซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
บริษทัไดรั้บความช่วยเหลือจากบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดเป็นวงเงินกูย้ืมรวมทั้งส้ิน 820.0 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2560 วงเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้จ านวน 250.0 ลา้นบาท (31 ธันวำคม 2559: 250.0 ล้ำนบำท) 
 
งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้สมมติท่ีว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
โดยถือว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถด ารงสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัให้มีมูลค่าไม่ต ่ากว่าราคาตาม
บญัชีและจ่ายช าระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์นราคาท่ีอาจขาย
ไดแ้ละไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ซ่ึงอาจจ าเป็น ถา้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองได ้  
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3 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559          
งบการเงินน้ีมิไดร้วมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2559 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบัติใน             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั
หรือบริษทั 
 

(ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
 (ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การ
ประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนั
หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
ส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่
จดัตั้ง 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

   

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 90.11 
บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
   (มหาชน) 

ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของ 
บริษทัถือหุน้ร้อยละ 67.44 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของ 
บริษทัถือหุน้ร้อยละ 49.53 

ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ี มีอ านาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้ งน้ี 
รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหนา้ท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) ของกลุ่มบริษทั 

 

 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รายไดค่้าบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ตน้ทุนทางการเงิน ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
  วันที่ 30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท) 
บริษทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุด        
รายไดค่้าบริการ 1  -  1  - 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง        
   ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 578  615  578  615 
ตน้ทุนทางการเงิน 6,560  7,190  6,560  7,190 
        
บริษทัใหญ่        
ตน้ทุนทางการเงิน 263  -  263  - 
 
 
 
 
 
 
 

       



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
  วันที่ 30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท) 
บริษทัย่อย        
รายไดค่้าบริการ -  -  986  706 
รายไดเ้งินปันผล -  -  -  3,500 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง        
   ของตน้ทุนขาย) -  -  324  - 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง        
   ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) -  -  3  - 
ตน้ทุนทางการเงิน -  -  398  49 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
    ผลประโยชนร์ะยะสั้น 2,241  1,695  2,241  1,695 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 85  182  85  182 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 2,326  1,877  2,326  1,877 

 
 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
  วันที่ 30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท) 
บริษทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุด        
รายไดค่้าบริการ 4  -  4  - 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง        
   ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 1,124  1,233  1,124  1,233 
ตน้ทุนทางการเงิน 13,049  14,290  13,049  14,290 
        
บริษทัใหญ่        
ตน้ทุนทางการเงิน 263  -  263  - 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

   21 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
  วันที่ 30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท) 
        
บริษทัย่อย        
รายไดค่้าบริการ -  -  1,999  1,370 
รายไดเ้งินปันผล -  -  -  3,500 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง        
   ของตน้ทุนขาย) -  -  5,689  4,427 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง        
   ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) -  -  3  - 
ตน้ทุนทางการเงิน -  -  743  98 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
    ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6,004  4,331  6,004  4,331 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 169  363  169  363 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 6,173  4,694  6,173  4,694 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 

 
ลกูหน้ีอื่นกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน   31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุด -  9  -  9 
บริษทัยอ่ย -  -  700  526 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1  -  1 
รวม -  10  700  536 

 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท) 
บริษทัยอ่ย -  -  3,415  2,031 
รวม -  -  3,415  2,031 

 

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท) 
บริษทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุด 2,358  2,413  2,358  2,413 
บริษทัใหญ่ 299  -  299  - 
บริษทัยอ่ย -  -  519  190 
รวม 2,657  2,413  3,176  2,603 

 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท) 
บริษทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุด -  3  -  3 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ใน 
   ล ำดบัสูงสุด 4.60 - 4.70  4.60 - 4.70  570,000  570,000  570,000  570,000 
บริษทัใหญ่ 1.50  -  200,000  -  200,000  - 
บริษทัยอ่ย 4.00  4.00  -  -  45,000  35,000 
รวม     770,000  570,000  815,000  605,000 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 
 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  เกีย่วข้องกนั 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท) 
บริษทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุด        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  570,000  575,000  570,000  575,000 
เพ่ิมข้ึน -  65,000  -  65,000 
ลดลง -  (20,000)  -  (20,000) 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 570,000  620,000  570,000  620,000 

        
บริษทัใหญ่        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน 200,000  -  200,000  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 200,000  -  200,000  - 

        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  35,000  4,400 
เพ่ิมข้ึน -  -  10,000  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน -  -  45,000  4,400 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดไม่มีหลกัประกนัและเป็นเงินกูย้ืมประเภทรับช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5    เงนิลงทุนช่ัวครำว 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 30 มิถุนายน 

2560 
 31 ธนัวาคม 

2559 
 (พันบำท) 
ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ -  40,011  -  40,011 
รวม -  40,011  -  40,011 
 

ตราสารหน้ีท่ีถือไวเ้พ่ือคา้เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีในประเทศกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
แห่งหน่ึง 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ของตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความ
ตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท) 
ตราสารหน้ีถอืไว้เพือ่ค้า        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 40,011  -  40,011  - 
ซ้ือระหวำ่งงวด 5,000  -  -  - 
ขำยระหวำ่งงวด (45,000)  -  (40,000)  - 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรปรับมูลค่ำ (11)  -  (11)  - 
ณ วนัที่ 30 มถุินายน -  -  -  - 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารหน้ี ดว้ยมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนของบริษทั ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท) 
กิจการอ่ืนๆ 103,112  57,069  98,086  51,044 
        
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,309)  (5,066)  (5,242)  (5,066) 

สุทธิ 97,803  52,003  92,844  45,978 
    

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท) 
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัย
จะสูญ  ส าหรับ        
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 484  (495)  417  (495) 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 243  (859)  176  (1,112) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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   26 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 78,790  28,254  76,571  26,015 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 18,899  22,988  16,283  19,315 
       3 - 6 เดือน 19  106  -  - 
       6 - 12 เดือน 164  1,306  -  1,306 
 มากกวา่ 12  เดือน 5,240  4,415  5,232  4,408 
 103,112  57,069  98,086  51,044 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,309)  (5,066)  (5,242)  (5,066) 
สุทธิ 97,803  52,003  92,844  45,978 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 
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7 ลูกหนีอ่ื้น 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมำยเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบำท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  10  700  536 
กจิกำรอ่ืนๆ         
       เงินทดรองแก่ผูจ้  าหน่าย 
          สินคา้ 

  
10,265 

 
 

11,532 
  

9,765 
  

11,032 
       ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  2,300  1,493  1,623  1,319 
       รายไดค้า้งรับ  2,316  1,121  64  63 
       อ่ืนๆ  4,543  97  4,540  95 
  19,424  14,253  16,692  13,045 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ         

- เงินทดรองแก่ผูจ้  าหน่าย 
สินคา้ 

  
(500) 

 
 

(500) 
  

- 
  

- 
- อ่ืนๆ  (56)  (56)  (56)  (56) 

สุทธิ  18,868  13,697  16,636  12,989 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 ลกัษณะ 

ธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิจากการดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ 
  30 

มิถุนายน 
2560 

31 
ธนัวาคม 

2559 

 30  
มิถุนายน 

2560 

 31 
ธนัวาคม 

2559 

 30  
มิถุนายน 

2560 

 31 
ธนัวาคม 

2559 

 30  
มิถุนายน 

2560 

 31 
ธนัวาคม 

2559 

 30  
มิถุนายน 

2560 

 31 
ธนัวาคม 

2559 

 30  
มิถุนายน 

2560 

 30  
มิถุนายน 

2559 

  (ร้อยละ)  (พันบำท) 

บริษทัย่อย                        
บริษทั ยเูอ็มเอส  
    ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั  

บริหารจดัการดา้น
ขนถ่ายสินคา้ 
และจ าหน่ายปุ๋ ย 

 
 

99.99 

 
 

99.99 

  
 

5,000 

  
 

5,000 

  
 

5,000 

  
 

5,000 

  
 

(4,143) 

  
 

(4,143) 

  
 

857 

  
 

857 

  
 
- 

  
 

- 
บริษทั ยเูอม็เอส ไลท์
เตอร์ จ  ากดั 

 
ขนส่งทางน ้ า 

 
99.99 

 
99.99 

  
110,000 

  
110,000 

  
110,000 

  
110,000 

  
- 

  
- 

  
110,000 

  
110,000 

  
- 

  
2,000 

บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  
   เซอร์วิสเซส จ ากดั 

บริการท่า 
เทียบเรือ 

 
99.99 

 
99.99 

  
18,000 

  
18,000 

  
18,000 

  
18,000 

  
- 

  
- 

  
18,000 

  
18,000 

  
- 

  
1,500 

บริษทั ยเูอม็เอส เพล
เลท เอน็เนอร์ยี ่
จ  ากดั  

ขนส่งทางบกและ
จ าหน่ายเช้ือเพลิง

ชีวมวล 

 
 

99.99 

 
 

99.99 

  
 

18,000 

  
 

18,000 

  
 

18,000 

  
 

18,000 

  
 

(13,293) 

  
 

(13,293) 

  
 

4,707 

  
 

4,707 

  
 

- 

  
 

- 
รวม     151,000  151,000  151,000  151,000  (17,436)  (17,436)  133,564  133,564  -  3,500 
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9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 (พันบำท) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 633,166  510,466 
ซ้ือเพ่ิม 2,129  166 
จ าหน่าย (326)  (326) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (18,311)  (14,833) 
รำคำตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2560 616,658  495,473 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีใชค้  ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
 ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัท่ีต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 218.9 ลา้นบาท (31 ธันวำคม 2559: 221.1 ล้ำนบำท) ไดถู้ก
จ านองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือค ้าประกนัเงินกูย้ืมตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

 
 เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้เปล่ียนแปลงหลักประกันเรือขนล าเลียงของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง  

ดว้ยเรือล าใหม่ จ านวน 1 ล า  มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 12.8 ลา้นบาท (31 ธันวำคม 2559: 0.0 ล้ำนบำท) ซ่ึงถูก
จ านองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 11 

 
การด้อยค่า 

 
ในระหวำ่งปี 2557 บริษทัยอ่ยไดรั้บค ำร้องขอริบทรัพยเ์ป็นเรือขนล ำเลียง 1 ล  ำ ซ่ึงใหบ้ริกำรขนส่งสินคำ้ใหลู้กคำ้ท่ี
เกิดกรณีพิพำท ทั้ งน้ีบริษทัย่อยมิไดเ้ป็นจ ำเลยในคดี เม่ือวนัท่ี 22 กนัยำยน 2558 ศำลชั้นตน้มีค ำสั่งริบเรือตำม
พระรำชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2510 มำตรำ 154 วรรคหน่ึง และบริษทัย่อยไดด้ ำเนินกำรขออุทธรณ์ต่อศำล ต่อมำเม่ือวนัท่ี 
4 ตุลำคม 2559 ศำลอุทธรณ์ได้มีค ำสั่งยืนตำมค ำตัดสินของศำลชั้นต้น และบริษัทย่อยได้ยื่นฎีกำต่อศำลฎีกำ         
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2559 จนถึง ณ วนัท่ีงบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติั คดีดงักล่ำวยงัไม่ส้ินสุด ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำร
ไดต้ั้งส ำรองค่ำเผื่อผลเสียหำยท่ีเก่ียวขอ้งจ ำนวน 13.9 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2558 แลว้ 
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10 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี  
  
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี        
- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ – ลูกหน้ีการคา้

และลูกหน้ีอ่ืน 
 

1,160 
  

1,124 
  

1,060 
  

1,024 
- ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ท่ีลดลงและสินคา้

ลา้สมยั 63,776  63,902  63,776  63,902 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน -    -  3,487  3,487 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคาร และ    
      อุปกรณ์ 13,530  14,791  10,983  12,181 
- ส่วนต่างค่าเส่ือมราคา 2,333  2,157  -  105 
- ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
      ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
272 

  
211 

  
179 

  
128 

 81,071  82,185  79,485  80,827 
ยอดขาดทุนยกไป 184,703  172,372  184,153  171,704 
รวม 265,774  254,557  263,638  252,531 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2560 ถึง 2565 กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุ
ตามกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดปั้จจุบันเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นได้
ค่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   
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11 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมำยเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบำท) 

ส่วนที่หมนุเวียน         
ทรัสตรี์ซีท  12,537  86,191  12,537  86,191 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 
 

46,400 
 

81,400 
 

46,400  81,400 
รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน  58,937 
 

167,591 
 

58,937 
 

167,591 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4 770,000 
 

570,000 
 

815,000 
 

605,000 
รวมหนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 

หมุนเวยีน 
  

828,937 
 

 
737,591 

 
873,937 

 
772,591 

 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวนทั้งส้ิน 10.0 ลำ้นบำท (31 ธันวาคม 2559: 10.0 ล้าน
บาท) วงเงินดังกล่ำวถูกค ้ ำประกันโดยเรือขนล ำเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบ          
งบกำรเงินขอ้ 9 วงเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้จ ำนวน 10.0 ลำ้นบำท (31 ธันวาคม 2559: 10.0 
ล้านบาท)  
 
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 บริษทัไม่สำมำรถช ำระหน้ีทรัสต์รีซีทกบัสถำบนักำรเงิน      
แห่งหน่ึง จ ำนวน 62.8 ลำ้นบำท ส่งผลใหส้ถำบนักำรเงินดงักล่ำวเรียกใหบ้ริษทัช ำระหน้ีคงคำ้งท่ีมีกบัสถำบนักำรเงิน
ดงักล่ำวทั้ งหมด จ ำนวน 200.0 ลำ้นบำท รวมทั้งยกเลิกวงเงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทัท่ีได้รับจำกสถำบันกำรเงิน
ดงักล่ำวทั้งหมด จ ำนวน 300.0 ลำ้นบำท และหักเงินจ ำนวน 200.0 ลำ้นบำท จำกบญัชีเงินฝำกออมทรัพยข์องบริษทั
ใหญ่ ซ่ึงถูกใชค้  ้ำประกนัวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำว 
 
ดว้ยเหตุน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัใหญ่ในรูปแบบของตัว๋สัญญำใชเ้งิน ซ่ึงมี
ก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม จ ำนวน 200.0 ลำ้นบำท และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปแบบของตัว๋สัญญำใช้เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต และ 
ทรัสต์รีซีทจ ำนวนทั้งส้ิน 60.0 ลำ้นบำท (31 ธันวาคม 2559: 360.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่ำวถูกค ้ำประกนัโดยบริษทั
ย่อยแห่งหน่ึง ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 9 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ ำนวน 1.1 ลำ้นบำท (31 ธันวาคม 2559: 192.4 
ล้านบาท)  

     
12 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมำยเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบำท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4   -    -  3,415  2,031 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  5,935  102,959  5,691  101,845 
รวม  5,935  102,959  9,106  103,876 

 
13 เจ้ำหนีอ่ื้น 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมำยเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบำท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 2,657  2,413  3,176  2,603 
กจิกำรอ่ืนๆ         
       เจา้หน้ีกรมสรรพากร  2,054  489  383  437 
       อ่ืนๆ  4,553  3,714  3,884  3,110 
รวม  9,264  6,616  7,443  6,150 
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14 ทุนเรือนหุ้น 
 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด   
  วันที่ 30 มิถุนายน 

  
2560 

  
2559 

 มูลค่าหุน้        
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บำท) (พันหุ้น / พันบำท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 0.5 503,384  251,692  153,454  76,727 
ออกหุน้ใหม่ 0.5   -    -  358,059  179,030 
ลดหุน้ 0.5   -    -  (8,129)  (4,065) 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน         
-  หุ้นสำมญั 0.5 503,384  251,692  503,384  251,692 

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 0.5 503,384  251,692  153,454  76,727 
ออกหุน้ใหม่ 0.5   -    -  349,930  174,965 
ณ วนัที่ 30 มถุินำยน         
-  หุ้นสำมญั 0.5 503,384  251,692  503,384  251,692 

 
  กำรออกหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
 

ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจ านวน 358,059,483 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เม่ือรวมหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีกบัทุนจด
ทะเบียนของบริษทัเดิมจ านวน 76,727,032 บาท ซ่ึงเป็นหุน้สามญัรวม 153,454,064 หุน้ ท าใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียน
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 255,756,773.50 บาท และมีหุน้สามญัรวม 511,513,547 หุน้ โดยหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 7 หุ้นสามญั
ใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 1.00 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
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ในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้นั้น  ผูถื้อหุน้มีสิทธ์ิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน
เกินกว่าสิทธ์ิของตนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดไวข้้างต้นได้ (Oversubscription) ทั้งน้ีสิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกิน 
ร้อยละ100 ของจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่  โดยผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการ
จดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้น
ทั้งหมดแลว้เท่านั้น  
 
บริษทัก าหนดวนัเวลาจองซ้ือและช าระเงินค่าหุ้นในระหว่างวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 ณ วนัท่ี 7 
มีนาคม 2559 บริษทัรายงานผลการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนโดยมีผูถื้อหุ้นใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนทั้ งส้ิน 
349,930,374 หุ้น บริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 350.0 ลา้นบาท (ทุนท่ีช าระแลว้จ านวน 175.0 บาทและ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 175.0 ลา้นบาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนเรียกช าระดงักล่าวกบักรมพฒันา
ธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี  8 มีนาคม 2559 หุ้นสามัญท่ีออกใหม่น้ีได้มีการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 
 
กำรลดทุนจดทะเบียน 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 
255,756,773.50 บาท เป็น  251,692,219.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นจดทะเบียน ท่ีย ังไม่ได้รับช าระจ านวน 
4,064,554.50 บาท (แบ่งออกเป็น 8,129,109 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน
ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
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15 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการน าเสนอและเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานด าเนินงาน 
ส่งผลให้ข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษทัถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนงาน จากเดิมท่ีไม่มีการแสดงข้อมูลจ าแนกตาม 
ส่วนงานเน่ืองจากการใหบ้ริการขนส่งทางน ้าและใหบ้ริการท่าเทียบเรือซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัย่อย  ถูกพิจารณาว่า
เป็นการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกันกับธุรกิจการน าเข้าและจ าหน่ายถ่านหิน อีกทั้ งรายการและยอดคงเหลือไม่มี
สาระส าคญัต่องบการเงินรวม 
 
กลุ่มบริษทัประกอบดว้ย 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั 
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัน้ีจ าหน่ายสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจาก
ใชเ้ทคโนโลยี กลยทุธ์ทางการตลาด และทรัพยากรท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบ
ทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
ส่วนงาน 1   กลุ่มจ าหน่ายถ่านหิน 
ส่วนงาน 2    กลุ่มขนส่ง 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 

รายได้และผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด         
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2560 
     กำรตดัรำยกำร   
 กลุ่มจ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
 ถ่ำนหิน  กลุ่มขนส่ง  ทำงธุรกจิ  รวม 

 (พันบำท) 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน 148,761  11,105  (324)  159,542 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (324)  324  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 148,761  10,781  -  159,542 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 7,530  1,830  93  9,453 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (10,266)  4,170  1,388  (4,708) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (9,156)  -  397  (8,759) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (959)  -  (959) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด (19,422)  3,211  1,785  (14,426) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

   37 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2560 
     กำรตดัรำยกำร   
 กลุ่มจ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
 ถ่ำนหิน  กลุ่มขนส่ง  ทำงธุรกจิ  รวม 

 (พันบำท) 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน 321,915  24,025  (5,689)  340,251 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (5,689)  5,689  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 321,915  18,336  -  340,251 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 15,157  3,586  (108)  18,635 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (20,434)  9,989  (1,306)  (11,751) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (17,954)  -  743  (17,211) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (2,085)  -  (2,085) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด (38,388)  7,904  (563)  (31,047) 

 

 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2560 
     กำรตดัรำยกำร   
 กลุ่มจ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
 ถ่ำนหิน  กลุ่มขนส่ง  ทำงธุรกจิ  รวม 

 (พันบำท) 
สินทรัพยร์วม 918,426  195,671  (184,989)  929,108 
        
หน้ีสินรวม 895,599  5,443  (49,634)  851,408 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2559 
     กำรตดัรำยกำร   
 กลุ่มจ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
 ถ่ำนหิน  กลุ่มขนส่ง  ทำงธุรกจิ  รวม 

 (พันบำท) 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน 67,568  11,591  -  79,159 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  -  -  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 67,568  11,591  -  79,159 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 8,903  1,634  (203)  10,334 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (3,547)  4,102  (3,080)  (2,525) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (8,810)  -  49  (8,761) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด (12,357)  4,102  (3,031)  (11,286) 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2559 
     กำรตดัรำยกำร   
 กลุ่มจ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
 ถ่ำนหิน  กลุ่มขนส่ง  ทำงธุรกจิ  รวม 

 (พันบำท) 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน 171,980  32,204  (4,427)  199,757 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (4,427)  4,427  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 171,980  27,777  -  199,757 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 17,931  3,198  (406)  20,723 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (12,905)  8,260  (3,146)  (7,791) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (21,520)  -  98  (21,422) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด (34,425)  8,260  (3,048)  (29,213) 

 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 
     กำรตดัรำยกำร   
 กลุ่มจ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
 ถ่ำนหิน  กลุ่มขนส่ง  ทำงธุรกจิ  รวม 

 (พันบำท) 
สินทรัพยร์วม 952,262  187,977  (172,538)  967,701 
        
หน้ีสินรวม 891,047  5,652  (37,746)  858,953 

 
16 ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 
 

การรับรู้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปี    
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงิน
ไดท่ี้แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 คือ     
ร้อยละ (7) (30 มิถนุำยน 2559: ร้อยละ 0)  
 
การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 ผลขาดทุนสะสมทางภาษีของบริษทัยอ่ยถูกใชเ้ตม็จ านวนในช่วงตน้ปี 2560 และ 
 การส้ินสุดระยะเวลาการไดรั้บสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัยอ่ยในช่วงตน้ปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ค านวณจาก
ขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวด
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
  วันที่ 30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท/พันหุ้น) 
ขำดทุนส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของ 
  ผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษทั (14,426)  (11,287)  (19,423)  (12,357) 
        
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 503,384  503,384  503,384  503,384 
        

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) (0.03)  (0.02)  (0.04)  (0.02) 
 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
  วันที่ 30 มิถุนายน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท/พันหุ้น) 
ขำดทุนส ำหรับงวดที่เป็นส่วนของ 
  ผู้ถือหุ้นสำมญัของบริษทั (31,048)  (29,213)  (38,388)  (34,425) 
        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ 
  วนัท่ี 1 มกราคม 

 
503,384 

  
153,454 

  
503,384 

  
153,454 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่าย 
  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 

 
- 

  
223,033 

  
- 

  
223,033 

จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ 
  ถ่วงน ำ้หนัก (ขั้นพื้นฐำน) 

 
503,384 

  
376,487 

  
503,384 

  
376,487 

        

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) (0.06)  (0.08)  (0.08)  (0.09) 

 
18 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 
 
เน่ืองจากทรัพยสิ์นและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีลกัษณะเป็น
ระยะสั้น และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดปัจจุบนั ดงันั้นมูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัจึงไม่มีความแตกต่างอยา่งมีสาระส าคญัจากมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 ภำระผูกพนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบำท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคต        

  ทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่        

  บอกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 1,387  405  1,359  405 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 47  103  35  103 
รวม 1,434  508  1,394  508 
        

ภาระผกูพนัอื่น ๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 2,483  3,135  2,483  3,135 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีสัญญาเช่าด าเนินงานเพ่ือเช่าพ้ืนท่ีอาคารส านักงาน และอุปกรณ์ส านักงาน       
เป็นระยะเวลา 1 - 3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ีแตกต่างกนัจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 
 
ภำระผูกพันตำมสัญญำขำยถ่ำนหิน 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาขายถ่านหินแก่ผูป้ระกอบการในประเทศในปริมาณท่ีก าหนด
บวกหรือหกัร้อยละ 10 ดว้ยราคาคงท่ีตามสัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 คดส่ิีงแวดล้อม 
 
เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2559 ศาลปกครองกลางมีค าสั่งเรียกให้บริษทัเขา้มาเป็นคู่กรณีในฐานะผูร้้องสอดและยื่น
ค าให้การแก้ค าฟ้องพร้อมด้วยหลักฐานต่อศาล เน่ืองจากได้มีสมาคมและกลุ่มบุคคลจ านวนหน่ึงในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยาไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานราชการตามท่ีระบุในค าฟ้อง เก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการ
ด าเนินงานของบริษทัหลายแห่งรวมถึงบริษทัซ่ึงประกอบกิจการในพ้ืนท่ีภายใตก้ารควบคุมดูแลของหน่วยงาน
เหล่านั้น  โจทกป์ระสงคใ์หศ้าลมีค าสั่งใหห้น่วยงานราชการผูถู้กฟ้องใชอ้  านาจตามกฎหมายควบคุมหรือสั่งการให้
ผูป้ระกอบการปฏิบติัตามมาตรการตามท่ีโจทกร้์องขอ โดยท่ีโจทกเ์ช่ือว่าจะสามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึน บริษทัไดด้ าเนินการยื่นค าให้การแกค้ดีต่อศาล และศาลไดรั้บค าให้การแกค้ าฟ้องเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ศาลปกครองกลางไดส่้งส าเนาค าแกค้  าใหก้ารของโจทกม์าใหบ้ริษทั บริษทัไดย้ื่น
ค าโตแ้ยง้ต่อศาลและศาลไดรั้บไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ วนัท่ีงบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัคดียงัอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ผูบ้ริหารเช่ือว่าผลการ
พิจารณาของศาลจะไม่ส่งผลกระทบทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบการเงินระหวา่ง
กาลปี 2560 ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559      
      
ลูกหน้ีกำรคำ้ -  52,003  52,003 
ลูกหน้ีอ่ืน -  13,697  13,697 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ -  102,959  102,959 
เจำ้หน้ีอ่ืน -  6,616  6,616 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 65,690  (65,690)  - 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 10  (10)  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 107,162  (107,162)  - 
เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 2,413  (2,413)  - 
   -   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559      
      
ลูกหน้ีกำรคำ้ -  45,978  45,978 
ลูกหน้ีอ่ืน -  12,989  12,989 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ -  103,876  103,876 
เจำ้หน้ีอ่ืน -  6,150  6,150 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 58,431  (58,431)  - 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 536  (536)  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 105,392  (105,392)  - 
เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 4,634  (4,634)  - 
   -   
      
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่น้ี เน่ืองจำกผูบ้ริหำรเห็นวำ่มีควำมเหมำะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทัมำกกวำ่ 
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