
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี30กนัยายน 2560 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ คณะกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณวนัท่ี  30 กันยายน 2560 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กันยายน 2560งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30กนัยายน 
2560และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซสจาํกัด (มหาชน)(“บริษัท”)
ตามลาํดบัซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืนการสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



 
 

   2

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 ซ่ึงระบุวา่กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30กนัยายน2560จาํนวน66.9ลา้นบาท และ 76.1ลา้นบาท ตามลาํดบั และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัและ
บริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนรวมจาํนวน569.6 ลา้นบาท และ639.1 ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสม
จาํนวน636.7ลา้นบาท และ 693.5ลา้นบาท ตามลาํดบั นอกจากนั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัมีขาดทุนสะสมเกินทุน
จาํนวน 14.9 ลา้นบาทซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยั
อย่างมีนัยสําคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัและ
บริษทัไดก้าํหนดนโยบายและวิธีการในความพยายามท่ีจะบริหารความเส่ียงจากสภาพคล่องและสถานการณ์อ่ืนๆ ทั้งน้ีขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 

 
 
(บณัฑิต ตั้งภากรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8509 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
10พฤศจิกายน2560 
 



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 63,748,185 79,751,453 42,260,401      60,850,689      

เงินลงทุนชัว่คราว 5 -                   40,010,806 -                   40,010,806      

ลูกหนี้การคา้ 6 22,650,115 52,002,766 17,763,985      45,978,241      

ลูกหนี้อื่น 4, 7 14,244,576 13,696,720 13,310,055      12,988,858      

สินคา้คงเหลือ 32,674,791 133,003,818 32,475,691      132,622,509    

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 1,412,988 8,038,923 1,350,060        7,953,024        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 134,730,655    326,504,486    107,160,192    300,404,127    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 609,548,080 633,166,235    488,318,107    510,465,780    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,765,811 3,235,097        2,765,809        3,235,095        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 664,852 4,794,855        582,888           4,593,716        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 612,978,743    641,196,187    625,230,331    651,858,118    

รวมสินทรัพย์ 747,709,398    967,700,673    732,390,523    952,262,245    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 3



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 42,000,000      167,590,652    42,000,000      167,590,652    

เจา้หนี้การคา้ 4, 12 4,846,408        102,959,182    4,284,050        103,875,818    

เจา้หนี้อื่น 4, 13 8,766,680        6,615,521        7,043,074        6,149,760        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 4, 11 645,000,000    570,000,000    690,000,000    605,000,000    

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 4 2,253,845        8,089,708        1,702,400        5,575,905        

หนี้สินหมุนเวยีนอื่น 1,454,900        2,643,278        1,269,172        2,216,472        

รวมหนีส้ินหมุนเวยีน 704,321,833    857,898,341    746,298,696    890,408,607    

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหนี้สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,514,447        1,054,243        1,023,764        638,614           

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน 1,514,447        1,054,243        1,023,764        638,614           

รวมหนีส้ิน 705,836,280    858,952,584    747,322,460    891,047,221    

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 4



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 14

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

    ทุนที่ออกและชาํระแลว้ 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) (636,675,039)   (569,800,068)   (693,480,094)   (617,333,133)   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่/ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 41,873,118      108,748,089    (14,931,937)     61,215,024      

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม          -           -          -          -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น/ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 41,873,118      108,748,089    (14,931,937)     61,215,024      

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 747,709,398    967,700,673    732,390,523    952,262,245    

-                   -  -                   -                   -                   

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5



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

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 54,417,219 88,630,313 54,417,219      88,630,313      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8,872,621 10,969,690 -                   -                   

รวมรายได้ 63,289,840 99,600,003 54,417,219 88,630,313 

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 4 69,392,623 68,810,335 69,918,096      69,273,086      

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 5,285,468 7,520,030 -                   -                   

รวมต้นทุน 74,678,091 76,330,365 69,918,096 69,273,086 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (11,388,251) 23,269,638 (15,500,877) 19,357,227 

รายไดอ่ื้น 4 303,967 1,518,014 1,363,704        1,637,129        

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (11,084,284) 24,787,652 (14,137,173) 20,994,356 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,821,241 9,011,499 2,821,241        9,011,499 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 13,554,216 15,210,543 12,596,179      14,719,628 

รวมค่าใช้จ่าย 16,375,457 24,222,042 15,417,420 23,731,127 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (27,459,741) 565,610 (29,554,593) (2,736,771)

ตน้ทุนทางการเงิน 4 7,818,514 8,792,117 8,203,994        8,824,336        

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (35,278,255) (8,226,507) (37,758,587) (11,561,107)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 548,754 13,796             -                   -                   

ขาดทุนสําหรับงวด (35,827,009) (8,240,303) (37,758,587) (11,561,107)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (35,827,009) (8,240,303) (37,758,587) (11,561,107)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 กนัยายน

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6  



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

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (35,827,009)     (8,240,303) (37,758,587)          (11,561,107)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                   

ขาดทุนสําหรับงวด (35,827,009) (8,240,303)      (37,758,587)      (11,561,107)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (35,827,009) (8,240,303)      (37,758,587)      (11,561,107)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                   

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (35,827,009) (8,240,303)      (37,758,587)      (11,561,107)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 17                 (0.07)                 (0.02)                 (0.08)                 (0.02)

30 กนัยายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7  



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

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 376,332,652    260,610,493 376,332,652    260,610,493    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 27,207,743      38,746,531 -                   5,094,389        

รวมรายได้ 403,540,395 299,357,024 376,332,652 265,704,882 

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 4 364,349,339    208,291,983 369,892,981    213,228,631    

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 16,674,906      25,876,815 -                   1,636,547        

รวมต้นทุน 381,024,245 234,168,798 369,892,981 214,865,178 

กําไรขั้นต้น 22,516,150 65,188,226 6,439,671 50,839,704 

รายไดอ่ื้น 4 5,796,092        3,719,456 9,081,842        7,535,481        

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 28,312,242 68,907,682 15,521,513 58,375,185 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 24,501,930      26,124,180 24,501,930      26,124,180      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 43,021,442      50,008,452 41,008,364      47,892,847      

รวมค่าใช้จ่าย 67,523,372 76,132,632 65,510,294 74,017,027 

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (39,211,130) (7,224,950) (49,988,781) (15,641,842)

ตน้ทุนทางการเงิน 4 25,029,892      30,214,580 26,158,180      30,344,531      

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (64,241,022) (37,439,530) (76,146,961) (45,986,373)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 2,633,949        13,796             -                   -                   

ขาดทุนสําหรับงวด (66,874,971) (37,453,326) (76,146,961) (45,986,373)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                   -                   -                   -                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (66,874,971) (37,453,326) (76,146,961) (45,986,373)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8  



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

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (66,874,971) (37,453,326)      (76,146,961)      (45,986,373)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                   

ขาดทุนสําหรับงวด (66,874,971) (37,453,326)      (76,146,961)      (45,986,373)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (66,874,971) (37,453,326)      (76,146,961)      (45,986,373)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                   

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (66,874,971) (37,453,326)      (76,146,961)      (45,986,373)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 17                 (0.13)                 (0.09)                 (0.15)                 (0.11)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

(บาท)

30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9  



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวมส่วน
ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น รวมส่วนของ ส่วนของส่วน ของผูถ้ือหุน้ /

ที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้ ไดเ้สียที่ไม่มี (ขาดทุนสะสม
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม เกินทุน)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 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)              

เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น

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

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน -                      -                      -                      (37,453,326)         (37,453,326)         -                      (37,453,326)                

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                              

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      (37,453,326)         (37,453,326)         -                      (37,453,326)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2559 251,692,219        416,355,938        10,500,000          (550,665,416)       127,882,741        -                      127,882,741               

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 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               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน -                      -                      -                      (66,874,971)         (66,874,971)         -                      (66,874,971)                

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                              

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      (66,874,971)         (66,874,971)         -                      (66,874,971)                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2560 251,692,219        416,355,938        10,500,000          (636,675,039)       41,873,118          -                      41,873,118                 

งบการเงินรวม
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 10



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

รวมส่วน
ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น ของผูถ้ือหุน้ /

ที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เกินทุน)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

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

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

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน -                            -                            -                            (45,986,373)              (45,986,373)              

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                            -                            -                            -                            -                            

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            (45,986,373)              (45,986,373)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 251,692,219             416,355,938             10,500,000               (594,883,928)            83,664,229               

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน -                            -                            -                            (76,146,961)              (76,146,961)              

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                            -                            -                            -                            -                            

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                            -                            -                            (76,146,961)              (76,146,961)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 251,692,219             416,355,938             10,500,000               (693,480,094)            (14,931,937)              

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (66,874,971)     (37,453,326)     (76,146,961)     (45,986,373)     

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,633,949        13,796             -                                - 

ตน้ทุนทางการเงิน 25,029,892      30,214,580      26,158,180      30,344,531      

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 27,761,768      30,717,656      22,457,403      26,297,263      

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 460,204           970,577           385,150           901,622           

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 356,686                        - 356,686                        - 

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม
   ของเงินลงทุนชัว่คราว 10,806             (77,514)            10,806             (77,514)            

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 81,683             (698,920)          14,965             (952,298)          

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 959,206           (22,567,461)     959,206           (22,567,461)     

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

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (101,833)          (178,314)          (80,508)            (178,314)          

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                                - -                   (3,500,000)       

ดอกเบ้ียรับ (124,138)          (193,522)          (91,528)            (59,561)            

(9,920,070)       747,552           (26,031,074)     (15,778,105)     

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 29,270,968      (585,394)          28,199,291      (3,719,772)       

ลูกหน้ีอ่ืน (547,856)          (658,591)          (321,197)          696,038           

สินคา้คงเหลือ 99,369,821      12,029,825      99,187,612      11,883,470      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,625,935        142,007           6,602,964        119,459           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,237,039        (714,074)          4,133,789        (580,776)          

เจา้หน้ีการคา้ (98,469,460)     13,370,198      (99,948,454)     12,719,773      

เจา้หน้ีอ่ืน (482,790)          (5,245,482)       893,314           (5,040,350)       

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (5,701,975)       213,938           (3,739,617)       5,416               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,188,378)       414,526           (947,300)          368,820           

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 25,193,234      19,714,505      8,029,328        673,973           

จ่ายภาษีเงินได้ (2,107,036)       (358,505)          (122,961)          (320,124)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 23,086,198      19,356,000      7,906,367        353,849           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 438,850           -                   380,000           -                   

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,999,855)       (8,625,521)       (165,971) (997,421)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 45,101,833      75,118,236      40,080,508      75,118,236      

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว (5,000,000)       (100,000,000)   -                   (100,000,000)   

รับเงินปันผล -                   -                   -                   3,500,000        

รับดอกเบ้ีย 124,138           193,522           91,528             59,561             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 36,664,966      (33,313,763)     40,386,065      (22,319,624)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกทุนเรือนหุน้ -                   349,930,374    -                   349,930,374    

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 320,779,569    286,687,361    320,779,569    286,687,361    

เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (246,370,221)   (311,314,754)   (246,370,221)   (311,314,754)   

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   65,000,000      10,000,000      65,000,000      

เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (125,000,000)   (70,000,000)     (125,000,000)   (74,400,000)     

เงินสดจ่ายเพื่อชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                   (263,979,842)   -                   (263,979,842)   

เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพื่อลดจาํนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึน
   จากสัญญาเช่าการเงิน -                   (582,561)          -                   (582,561)          

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (25,163,780)     (30,472,044)     (26,292,068)     (30,601,995)     

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (75,754,432)     25,268,534      (66,882,720)     20,738,583      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (16,003,268) 11,310,771 (18,590,288) (1,227,192)

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 63,748,185      99,350,530      42,260,401      51,014,793      

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน
   เพื่อหกักลบกบัการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 11 200,000,000 -                   200,000,000 -                   

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน 30 กนัยายน

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 13  
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หมายเหตุ  สารบัญ  

    

1  ขอ้มูลทัว่ไป  

2  ผลการดาํเนินงานในปัจจุบนั  

3  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล  

4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

5  เงินลงทุนชัว่คราว  

6  ลูกหน้ีการคา้  

7  ลูกหน้ีอ่ืน  

8  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

9  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

10  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

11  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  

12  เจา้หน้ีการคา้  

13  เจา้หน้ีอ่ืน  

14  ทุนเรือนหุน้  

15  ส่วนงานดาํเนินงาน  

16  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  

17  ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน  

18  เคร่ืองมือทางการเงิน  

19  ภาระผกูพนั  

20  คดีส่ิงแวดลอ้ม  

21  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

22  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  

23  การจดัประเภทรายการใหม่  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี10พฤศจิกายน2560 

 

1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซสจาํกัด (มหาชน) “บริษทั”เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่จด
ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี ดงัน้ี 

 

สาํนกังานใหญ่ : 26/23อาคารอรกานต์ ชั้ น  7ซอยชิดลม  ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

   

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

สาขา  : 108 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 

 

บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจาํหน่ายถ่านหินแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการจาํหน่ายถ่านหินแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนส่งทางนํ้าและบริการท่าเทียบเรือ  

 

รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560และ 31 ธนัวาคม 2559ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 8 
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2 ผลการดําเนินงานในปัจจุบัน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เป็นจาํนวน 66.9 ลา้นบาท 

และ 76.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559: ขาดทุนสุทธิเป็นจํานวน 37.5 
ล้านบาท และ 46.0 ล้านบาท ตามลาํดับ) และ ณ วนัเดียวกนักลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจาํนวนเงิน 569.6ลา้นบาท และ 639.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2559: 531.4 
ล้านบาท  และ  590.0 ล้านบาท  ตามล ําดับ) และมีขาดทุนสะสมจํานวน  636.7 ล้านบาท  และ 693.5ล้านบาท 

ตามลาํดบั(31 ธันวาคม 2559: 569.8 ล้านบาท และ 617.3 ล้านบาท ตามลาํดับ)นอกจากนั้นณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

บริษทัมีขาดทุนสะสมเกินทุนจาํนวน 14.9 ลา้นบาท 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและวิธีการในความพยายามท่ีจะบริหารความเส่ียงจากสภาพคล่องและ
สถานการณ์อ่ืนๆ โดยการเพ่ิมยอดขาย การเปล่ียนผูจ้ดัหาวตัถุดิบ การลดและปรับโครงสร้างพนักงาน การลด
โครงสร้างตน้ทุน การขอเพ่ิมวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสําหรับการนาํเขา้ถ่านหินและวางแผนจะขาย
สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน นอกจากนั้นบริษทัยงัไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด ในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงินซ่ึงมีกาํหนด 
ชาํระคืนเม่ือทวงถาม โปรดสงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้สมมติท่ีวา่กลุ่มบริษทัและบริษทัจะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง
โดยถือว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถดาํรงสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัให้มีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าราคาตาม
บญัชีและจ่ายชาํระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์นราคาท่ีอาจขาย
ไดแ้ละไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ซ่ึงอาจจาํเป็น ถา้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้  
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3 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559งบ
การเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบั
กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่าน
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 

 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบ
การเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติัการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั
หรือบริษทั 

 

(ข) สกลุเงนิท่ีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

 (ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การ
ประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทัและแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัใน
การจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนั
หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 สาํหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
สาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนมีดงัน้ี 

 

ช่ือกิจการ ประเทศท่ี
จดัตั้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 

บริษทัอะธีนโฮลด้ิงส์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ร้อยละ90.11 

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกัด 

(มหาชน) 

ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดของ
บริษทัถือหุน้ร้อยละ 67.44 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุดของ
บริษทัถือหุน้ร้อยละ 49.53 

ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ี มีอํานาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาํหน้าท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) ของกลุ่มบริษทั 

 

  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
  

รายไดค้่าบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 

รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 

ตน้ทุนทางการเงิน ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 

 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กนัยายน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ในลาํดับสูงสุด     

รายไดค้่าบริการ 3 6 3 6 

ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง     

ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 568 577 568 577 

ตน้ทุนทางการเงิน 6,633 7,116 6,633 7,116 

     

บริษัทใหญ่     

ตน้ทุนทางการเงิน 462 - 462 - 

 

 

 

 

 

 

 

    



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กนัยายน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     

รายไดค้่าบริการ - -  1,071 833 

ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง      

   ของตน้ทุนขาย) - -  - 725 

ตน้ทุนทางการเงิน - -  385 32 

      

บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน     

รายไดค้่าบริการ - 40  - 40 

      

ผู้บริหารสําคญั     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 2,235 1,559 2,235 1,559 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 76 181 76 181 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 2,311 1,740 2,311 1,740 

 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กนัยายน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ในลาํดับสูงสุด     

รายไดค้่าบริการ 7 6 7 6 

ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง     

ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 1,692 1,810 1,692 1,810 

ตน้ทุนทางการเงิน 19,682 21,406 19,682 21,406 

     

บริษัทใหญ่     

ตน้ทุนทางการเงิน 725 - 725 - 

        



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กนัยายน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย      

รายไดค้่าบริการ - -  3,070 2,203 

รายไดเ้งินปันผล - -  - 3,500 

ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง      

   ของตน้ทุนขาย) - -  5,689 5,152 

ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง      

   ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) - -  3 - 

ตน้ทุนทางการเงิน - -  1,128 130 

      

บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน     

รายไดค้่าบริการ - 40  - 40 

      

ผู้บริหารสําคญั     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 8,239 5,890 8,239 5,890 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 245 544 245 544 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 8,484 6,434 8,484 6,434 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560และ 31 ธนัวาคม 2559มีดงัน้ี 

 

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 3 9 3 9 

บริษทัย่อย - - 498 526 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1 - 1 

รวม 3 10 501 536 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีการค้ากิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษทัย่อย -  -  -  2,031 

รวม -  -  -  2,031 

        

เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 2,358 2,413 2,358 2,413 

บริษทัใหญ่ 92 - 92 - 

บริษทัย่อย - - 239 190 

รวม 2,450 2,413 2,689 2,603 

 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด - 3 - 3 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน     

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ใน 
   ลาํดบัสูงสุด 4.60 - 4.70 4.60 - 4.70 570,000  570,000 570,000 570,000 

บริษทัใหญ่ 1.50 - 75,000  - 75,000 - 

บริษทัย่อย 2.50 4.00 -  - 45,000 35,000 

รวม   645,000  570,000 690,000 605,000 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560

และ 2559มีดงัน้ี 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการท่ี งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เกีย่วข้องกนั 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ในลาํดับสูงสุด        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 570,000  575,000  570,000  575,000 

เพ่ิมข้ึน -  65,000  -  65,000 

ลดลง  -  (70,000)  -  (70,000) 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 570,000  570,000  570,000  570,000 

 
       

บริษัทใหญ่        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 

เพ่ิมข้ึน  200,000  -  200,000  - 

ลดลง  (125,000)  -  (125,000)  - 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 75,000  -  75,000  - 

        

บริษัทย่อย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  35,000  4,400 

เพ่ิมข้ึน  -  -  10,000  - 

ลดลง -  -  -  (4,400) 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน -  -  45,000  - 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดไม่มีหลกัประกนัและเป็นเงินกูย้มืประเภทรับชาํระคืนเม่ือทวงถาม 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ - 40,011 - 40,011 

รวม - 40,011 - 40,011 

 

ตราสารหน้ีท่ีถือไวเ้พ่ือคา้เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีในประเทศกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
แห่งหน่ึง 

 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560และ 2559ของตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความ
ตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

ตราสารหน้ีถือไว้เพือ่ค้า     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 40,011 - 40,011 - 

ซ้ือระหวา่งงวด 5,000 100,000 - 100,000 

ขายระหวา่งงวด (45,000) (74,940) (40,000) (74,940) 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (11) 78 (11) 78 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน - 25,138 - 25,138 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับตราสารหน้ี ดว้ยมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนของบริษทั ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนๆ 27,798  57,069  22,845  51,044 

     

หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,148)  (5,066)  (5,081)  (5,066) 

สุทธิ 22,650  52,003  17,764  45,978 
    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัย
จะสูญสาํหรับ        

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน (161)  160  (161)  160 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 82  (699)  15  (952) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 20,231 28,254 17,251 26,015 

เกินกาํหนดชาํระ:     

 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2,370 22,988 523 19,315 

       3 - 6 เดือน - 106 - - 

6 - 12 เดือน 119 1,306 - 1,306 

 มากกวา่ 12  เดือน 5,078 4,415 5,071 4,408 

 27,798 57,069 22,845 51,044 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,148) (5,066) (5,081) (5,066) 

สุทธิ 22,650 52,003 17,764 45,978 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4   3   10  501    536 

กิจการอ่ืน  ๆ           

       เงินทดรองแก่ผูจ้าํหน่าย 

สินคา้ 
  

10,265 
 

 

11,532 

  

9,765 

  

11,032 

       ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  1,950  1,493  1,478  1,319 

       รายไดค้า้งรับ  938  1,121  63  63 

       อ่ืนๆ  1,645  97  1,559  95 

  14,801  14,253  13,366  13,045 

หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ       

- เงินทดรองแก่ผูจ้าํหน่าย 

สินคา้ 
  

(500) 
 

 

(500) 

  

  - 

  

  - 

- อ่ืนๆ    (56)    (56)    (56)  (56) 

สุทธิ  14,245  13,697  13,310  12,989 

 



บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยณ วนัที่ 30กนัยายน 2560และ 31 ธนัวาคม 2559และเงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30กนัยายน 2560และ 2559มีดงันี้ 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ลกัษณะ 

ธุรกิจ 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิจากการดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ 

  30 
กนัยายน 

2560 

31 

ธนัวาคม 

2559 

 30  

กนัยายน 

2560 

 31 

ธนัวาคม 

2559 

 30  

กนัยายน 

2560 

 31 

ธนัวาคม 

2559 

 30  

กนัยายน 

2560 

 31 

ธนัวาคม 

2559 

 30  

กนัยายน 

2560 

 31 

ธนัวาคม 

2559 

 30  

กนัยายน 

2560 

 30 

กนัยายน 

2559 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อย              

บริษทัยเูอม็เอส 

ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั  

บริหารจดัการดา้น
ขนถ่ายสินคา้ 
และจาํหน่ายปุ๋ย 

 

 

99.99 

 

 

99.99 5,000

 

 

5,000 

 

 

5,000 

 

 

5,000 

 

 

(4,143)

 

 

(4,143) 

 

 

857 

 

 

857 

 

 

- 

 

 

- 

บริษทั ยเูอม็เอสไลท์
เตอร์ จาํกดั 

 

ขนส่งทางนํ้า 
 

99.99 

 

99.99 110,000

 

110,000 

 

110,000 

 

110,000 

 

- 

 

- 

 

110,000 

 

110,000 

 

- 

 

2,000 

บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  

 เซอร์วิสเซส จาํกดั 

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 ่
จาํกดั 

ขนส่งทางบกและ
จาํหน่ายเชื้อเพลิง

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 

 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 633,166  510,466 

ซ้ือเพ่ิม 4,000  166 

จาํหน่าย (326)  (326) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (27,292)  (21,988) 

ราคาตามบัญชี ณ วนัท่ี 30กันยายน2560 609,548  488,318 

 

ณ วนัท่ี 30กนัยายน 2560 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชค้ ํ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัท่ีตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน217.9ลา้นบาท(31 ธันวาคม 2559:221.1ล้านบาท) ไดถู้ก
จาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

 

 เม่ือวนัท่ี  4 พฤษภาคม  2560 บริษัทได้เปล่ียนแปลงหลักประกันเรือขนลําเลียงของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง 

ดว้ยเรือลาํใหม่ จาํนวน 1 ลาํ มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 12.7ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 0.0 ล้านบาท) ซ่ึงถูก
จาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 11 

 

การด้อยค่า 
 

ในระหวา่งปี 2557 บริษทัย่อยไดรั้บคาํร้องขอริบทรัพยเ์ป็นเรือขนลาํเลียง 1 ลาํซ่ึงให้บริการขนส่งสินคา้ให้ลูกคา้ท่ี
เกิดกรณีพิพาท ทั้ งน้ีบริษทัย่อยมิได้เป็นจาํเลยในคดี เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 ศาลชั้นตน้มีคาํสั่งริบเรือตาม
พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 154 วรรคหน่ึง และบริษทัย่อยไดด้าํเนินการขออุทธรณ์ต่อศาล ต่อมาเม่ือวนัท่ี 

4 ตุลาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํสั่งยืนตามคาํตัดสินของศาลชั้นต้น และบริษัทย่อยได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา 
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 จนถึง ณ วนัท่ีงบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติั คดีดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ทั้งน้ีฝ่ายบริหาร
ไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อผลเสียหายท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 13.9 ลา้นบาทในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 แลว้ 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30กนัยายน  31 ธนัวาคม  30กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี        

- ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 
       และลูกหน้ีอ่ืน 

 

1,127 

  

1,124 

  

1,027 

  

1,024 

- ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ท่ีลดลงและสินคา้
ลา้สมยั 64,093  63,902  64,093  63,902 

- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน -    -  3,487  3,487 

- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและ 

อุปกรณ์ 12,893  14,791  10,378  12,181 

- ส่วนต่างค่าเส่ือมราคา 2,453  2,157  -  105 

- ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ 

ผลประโยชน์พนกังาน 

 

303 

  

211 

  

205 

  

128 

 80,869  82,185  79,190  80,827 

ยอดขาดทุนยกไป 192,559  172,372  191,996  171,704 

รวม 273,428  254,557  271,186  252,531 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2560ถึง 2565 กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุ
ตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้ปัจจุบนัเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นได้
ค่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว 

 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 หนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30กนัยายน  31 ธนัวาคม  30กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน         

ทรัสตรี์ซีท  -  86,191  -  86,191 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนั
การเงิน 

 
42,000 

 
81,400 

 
42,000  81,400 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน  42,000 

 
167,591 

 
42,000 

 
167,591 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 4 645,000 

 
570,000 

 
690,000 

 
605,000 

รวมหนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 

หมุนเวยีน 

 

687,000 
 

 

737,591 
 

732,000 
 

772,591 

         

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 
ณ วนัท่ี 30กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนทั้งส้ิน 10.0ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 10.0 ล้าน
บาท)วงเงินดังกล่าวถูกคํ้ าประกันโ ดยเรือขนลาํเลียงของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินขอ้9 วงเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้จาํนวน10.0ลา้นบาท (31 ธันวาคม2559: 10.0 
ล้านบาท) 
 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน2560 บริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีทรัสต์รีซีทกบัสถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึง จาํนวน 62.8 ลา้นบาท ส่งผลให้สถาบนัการเงินดงักล่าวเรียกให้บริษทัชาํระหน้ีคงคา้งท่ีมีกบัสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวทั้งหมด จาํนวน 200.0 ลา้นบาท รวมทั้งยกเลิกวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นของบริษทัท่ีได้รับจากสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวทั้งหมด จาํนวน 300.0 ลา้นบาท และหักเงินจาํนวน 200.0 ลา้นบาท จากบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทั
ใหญ่ ซ่ึงถูกใชค้ํ้ าประกนัวงเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดงักล่าวดว้ยเหตุน้ีบริษทัมีวงเงินกูยื้มระยะสั้นจาก
บริษทัใหญ่ในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม จาํนวน 200.0 ลา้นบาท และมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 ต่อปี 
 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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ณ  วัน ท่ี  30 กันยายน  2560 บ ริษัท มี เงินกู้ ยืมระยะสั้ นจากบ ริษัท ใ ห ญ่ ใ น รูปแบบของตั๋วสัญญาใ ช้ เงิน 
จาํนวน 75.0 ลา้นบาท 
 
ณ วนัท่ี 30กันยายน 2560บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงินเลตเตอร์ออฟเครดิต และ 
ทรัสต์รีซีทจาํนวนทั้งส้ิน60.0ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 360.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่าวถูกคํ้ าประกนัโดยบริษทั
ย่อยแห่งหน่ึง ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้9บริษทัมีวงเงินกูยื้มระยะสั้นท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวน 18.0ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 192.4
ล้านบาท) 

   

12 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30กนัยายน  31 ธนัวาคม  30กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4   -    -   - 2,031 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  4,846 102,959 4,284 101,845 

รวม  4,846 102,959 4,284 103,876 

 

13 เจ้าหนีอ่ื้น 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30กนัยายน  31 ธนัวาคม  30กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 2,450 2,413 2,689 2,603 

กิจการอ่ืน  ๆ       

เจา้หน้ีกรมสรรพากร  903 489 214 437 

อ่ืนๆ  5,414 3,714 4,140 3,110 

รวม  8,767 6,616 7,043 6,150 

 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

   33 

14 ทุนเรือนหุ้น 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี30 กนัยายน 

  

2560 

  

2559 

 มูลค่าหุน้        

 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 
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 วนัท่ี 30 กันยายน         

-  หุ้นสามญั 0.5 503,384  251,692  503,384  251,692 

หุ้นท่ีออกและชําระแล้ว         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

-  หุน้สามญั 0.5 503,384  251,692  153,454  76,727 

ออกหุน้ใหม่ 0.5   -    -  349,930  174,965 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน         

-  หุ้นสามญั 0.5 503,384  251,692  503,384  251,692 

   
  การออกหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

ในท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจาํนวน 358,059,483 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาทเม่ือรวมหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีกบัทุนจด
ทะเบียนของบริษทัเดิมจาํนวน 76,727,032 บาทซ่ึงเป็นหุ้นสามญัรวม 153,454,064 หุ้น ทาํให้บริษทัมีทุนจดทะเบียน
รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 255,756,773.50 บาท และมีหุน้สามญัรวม 511,513,547 หุน้ โดยหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว
เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 7 หุ้นสามญั
ใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 1.00 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
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ในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้นั้น  ผูถื้อหุน้มีสิทธ์ิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
เกินกว่าสิทธ์ิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้้างตน้ได้ (Oversubscription) ทั้งน้ีสิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกิน 

ร้อยละ100 ของจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่  โดยผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการ
จดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้น
ทั้งหมดแลว้เท่านั้น 

 

บริษทักาํหนดวนัเวลาจองซ้ือและชาํระเงินค่าหุ้นในระหว่างวนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559ณ วนัท่ี 7 

มีนาคม 2559 บริษทัรายงานผลการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนโดยมีผูถื้อหุ้นใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวนทั้ งส้ิน 

349,930,374หุ้น บริษัทได้รับชําระค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 350.0ล้านบาท (ทุนท่ีชําระแล้วจาํนวน 175.0บาทและ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจาํนวน 175.0ลา้นบาท)บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนเรียกชาํระดงักล่าวกบักรมพฒันา
ธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี  8มีนาคม  2559 หุ้นสามัญ ท่ีออกใหม่น้ีได้มีการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI) เม่ือวนัท่ี 11มีนาคม 2559 

 

การลดทุนจดทะเบียน 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26เมษายน2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 

255,756,773.50 บาท  เป็น  251,692,219.00 บาท  โดยการยกเลิกหุ้นจดทะเบียนท่ีย ังไม่ได้รับชําระจํานวน 

4,064,554.50 บาท (แบ่งออกเป็น 8,129,109 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท)บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน
ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
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15 ส่วนงานดําเนินงาน 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการนาํเสนอและเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงาน
ส่งผลให้ขอ้มูลทางการเงินของกลุ่มบริษทัถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนงาน จากเดิมท่ีไม่มีการแสดงขอ้มูลจาํแนกตาม 

ส่วนงานเน่ืองจากการใหบ้ริการขนส่งทางนํ้าและใหบ้ริการท่าเทียบเรือซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ย  ถูกพิจารณาวา่
เป็นการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบัธุรกิจการจาํหน่ายถ่านหิน อีกทั้งรายการและยอดคงเหลือไม่มีสาระสําคญัต่องบ
การเงินรวม 

 

กลุ่มบริษทัประกอบดว้ย 2ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั 

หน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีจาํหน่ายสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจาก
ใชเ้ทคโนโลยีกลยุทธ์ทางการตลาดและทรัพยากรท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบ
ทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

ส่วนงาน 1   กลุ่มจาํหน่ายถ่านหิน 

ส่วนงาน 2   กลุ่มขนส่ง 

 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี30 

กนัยายน 2560และ 2559มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 

     การตดัรายการ   

 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   

 ถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 54,417  8,873  -  63,290 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  -  -  - 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 54,417  8,873  -  63,290 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,300  1,879  (53)  9,126 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (29,555)  1,902  193  (27,460) 

ตน้ทุนทางการเงิน (8,204)  -  386  (7,818) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (549)  -  (549) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (37,759)  1,353  579  (35,827) 
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 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

     การตดัรายการ   

 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   

 ถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 376,333  32,896  (5,689)  403,540 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (5,689)  5,689  - 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 376,333  27,207  -  403,540 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 22,457  5,466  (161)  27,762 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (49,989)  11,891  (1,113)  (39,211) 

ตน้ทุนทางการเงิน (26,158)  -  1,128  (25,030) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (2,634)  -  (2,634) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (76,147)  9,257  15  (66,875) 

 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 

     การตดัรายการ   

 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   

 ถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 

 (พันบาท) 
สินทรัพยร์วม 732,390  195,833  (180,514)  747,709 

        

หน้ีสินรวม 747,322  4,252  (45,737)  705,836 

 

  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 

     การตดัรายการ   

 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   

 ถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 88,630  11,695  (725)  99,600 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (725)  725  - 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 88,630  10,970  -  99,600 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,366  1,833  (205)  9,994 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน        (2,737)  3,392  (89)  566 

ตน้ทุนทางการเงิน (8,824)  -  32  (8,792) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (14)  -  (14) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (11,561)  3,378  (57)  (8,240) 

 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

     การตดัรายการ   

 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   

 ถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 260,610  43,899  (5,152)  299,357 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (5,152)  5,152  - 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 260,610  38,747  -  299,357 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 26,297  5,031  (611)  30,717 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (15,642)  11,652  (3,235)  (7,225) 

ตน้ทุนทางการเงิน (30,344)  -  130  (30,214) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (14)  -  (14) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (45,986)  11,638  (3,105)  (37,453) 

 
  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31ธันวาคม2559 

     การตดัรายการ   

 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   

 ถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 

 (พันบาท) 
สินทรัพยร์วม 952,262  187,977  (172,538)  967,701 

        

หน้ีสินรวม 891,047  5,652  (37,746)  858,953 

 

16 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
 

การรับรู้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวั
เฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีคาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเตม็ปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30กนัยายน2560 คือร้อยละ 

(4)(30กนัยายน2559: ร้อยละ 0) 
 

การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

 ผลขาดทุนสะสมทางภาษีของบริษทัยอ่ยถูกใชเ้ตม็จาํนวนในช่วงตน้ปี 2560และ 

 การส้ินสุดระยะเวลาการไดรั้บสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัยอ่ยในช่วงตน้ปี 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30กนัยายน 2560และ 2559 คาํนวณจาก
ขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวด
โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กนัยายน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (35,827)  (8,240) (37,759) (11,561) 
 

    

จาํนวนหุ้นสามัญที่ออกจาํหน่ายแล้ว 503,384 503,384 503,384 503,384 
 

    

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน(บาท) (0.07)  (0.02)  (0.08)  (0.02) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กนัยายน 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท/พันหุ้น) 
ขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั (66,875)  (37,453) (76,147) 

 

(45,986) 

        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ 

วนัท่ี 1 มกราคม 

 

503,384 

 

153,454 

  

503,384 

  

153,454 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย 

เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 

 

- 

 

265,641 

  

- 

  

265,641 

จาํนวนหุ้นสามัญโดยวธีิถัวเฉล่ีย 

ถ่วงนํา้หนัก (ขั้นพืน้ฐาน) 

 

503,384 

 

419,095 

  

503,384 

  

419,095 

       

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน(บาท) (0.13)  (0.09)  (0.15)  (0.11) 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 

 

เน่ืองจากทรัพยสิ์นและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560และ 31 ธนัวาคม 2559มีลกัษณะเป็น
ระยะสั้น และเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดปัจจุบนั ดงันั้นมูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัจึงไม่มีความแตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญัจากมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

19 ภาระผูกพัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30กนัยายน  31 ธนัวาคม  30กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคต        

  ท้ังส้ินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่        

  บอกเลิกไม่ได้        

ภายในหน่ึงปี 909 405 881 405 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 19 103  14 103 
รวม 928  508  895  508 
        

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ        

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 2,483  3,135  2,483  3,135 

 

ณ วนัท่ี 30กนัยายน2560บริษทัมีสัญญาเช่าดาํเนินงานเพ่ือเช่าพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานและอุปกรณ์สํานักงานเป็น
ระยะเวลา 1- 3 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ีแตกต่างกนัจนถึงเดือนพฤศจิกายน2561 

 
ภาระผูกพันตามสัญญาขายถ่านหิน 

 

ณ วนัท่ี 30กนัยายน 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาขายถ่านหินแก่ผูป้ระกอบการในประเทศในปริมาณท่ีกาํหนด
บวกหรือหกัร้อยละ 10 ดว้ยราคาคงท่ีตามสญัญา 

  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 คดีส่ิงแวดล้อม 
 

เม่ือวนัท่ี 5สิงหาคม 2559 ศาลปกครองกลางมีคาํสั่งเรียกให้บริษัทเข้ามาเป็นคู่กรณีในฐานะผูร้้องสอดและยื่น
คาํให้การแก้คาํฟ้องพร้อมด้วยหลักฐานต่อศาล เน่ืองจากได้มีสมาคมและกลุ่มบุคคลจาํนวนหน่ึงในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยาได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการตามท่ีระบุในคาํฟ้องเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการ
ดาํเนินงานของบริษทัหลายแห่งรวมถึงบริษทัซ่ึงประกอบกิจการในพ้ืนท่ีภายใตก้ารควบคุมดูแลของหน่วยงาน
เหล่านั้น  โจทกป์ระสงคใ์ห้ศาลมีคาํสั่งให้หน่วยงานราชการผูถู้กฟ้องใชอ้าํนาจตามกฎหมายควบคุมหรือสั่งการให้
ผูป้ระกอบการปฏิบติัตามมาตรการตามท่ีโจทกร้์องขอ โดยท่ีโจทกเ์ช่ือว่าจะสามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึน บริษทัไดด้าํเนินการยื่นคาํให้การแกค้ดีต่อศาล และศาลไดรั้บคาํให้การแกค้าํฟ้องเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ศาลปกครองกลางไดส่้งสาํเนาคาํแกค้าํให้การของโจทก์มาให้บริษทั บริษทัไดย้ื่น
คาํโตแ้ยง้ต่อศาลและศาลไดรั้บไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ วนัท่ีงบการเงินน้ีได้รับอนุมติัคดียงัอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลจากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ผูบ้ริหารเช่ือว่าผลการ
พิจารณาของศาลจะไม่ส่งผลกระทบทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทั 

 

21 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการขยายระยะเวลาการใช้
วงเงินกูย้ืมท่ีมีอยู่จากบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด จาํนวนทั้งส้ิน 570.0 ลา้นบาท และการขอขยายวงเงินกูย้ืมเพ่ิมเติม
จากบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด เป็นจาํนวนเงินกูย้ืมสูงสุดไม่เกิน 430.0 ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามวงเงินเพ่ิมเติมดงักล่าว
ข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจากบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 
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22 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่ ังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่หลายฉบบัได้มีการประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใช้และไม่ได้
นาํมาใช้ในการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม
2561กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบญัชีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี
และขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18(ปรับปรุง 2560) รายได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหน้ีสินหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์
อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี5 

(ปรับปรุง 2560) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ี
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2560) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2560) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 

(ปรับปรุง 2560) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) 

ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชนข์อ้กาํหนด
เงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ีสาํหรับ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ
จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี 
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23 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบของงวด 2560ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอใน 

งบการเงินระหวา่งกาลปี 2560ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559      
    
ลูกหน้ีการคา้ - 52,003 52,003 

ลูกหน้ีอื่น - 13,697 13,697 

เจา้หน้ีการคา้ - 102,959 102,959 

เจา้หน้ีอ่ืน - 6,616 6,616 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 65,690 (65,690) - 

ลูกหน้ีอื่นกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 10 (10) - 

เจา้หน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 107,162 (107,162) - 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 2,413 (2,413) - 

  -  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซสจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560(ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

   46 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559      
    
ลูกหน้ีการคา้ - 45,978 45,978 

ลูกหน้ีอื่น - 12,989 12,989 

เจา้หน้ีการคา้ - 103,876 103,876 

เจา้หน้ีอ่ืน - 6,150 6,150 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 58,431 (58,431) - 

ลูกหน้ีอื่นกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 536 (536) - 

เจา้หน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 105,392 (105,392) - 

เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 4,634 (4,634) - 

  -  

      
 การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทัมากกวา่ 
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