
 

 

   

 

 
 
 

 
 
 
 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิ ดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ซ่ึงระบุว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวน 91.0 ลา้นบาท และ 64.0 ลา้นบาท ตามล าดบั และ ณ วนัเดียวกนักลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสิน
หมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจ านวน 586.4 ลา้นบาท และ 619.7 ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสมจ านวน 
660.9 ลา้นบาท และ 681.5 ลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากนั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีขาดทุนสะสมเกินทุนจ านวน 
2.9 ลา้นบาท ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมี
นยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของของกลุ่มบริษทัและบริษทั  อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัและบริษทั
ไดก้ าหนดนโยบายและวิธีการในความพยายามท่ีจะบริหารความเส่ียงจากสภาพคล่องและสถานการณ์อ่ืนๆ ทั้งน้ีความเห็นของ
ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
 

 

 
 
 

กำรด้อยค่ำของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
อา้งถึงหมายเหตุ 4 และ 13 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
 

จากการท่ีบริษัทประสบผลขาดทุนจากการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี และปริมาณการจ าหน่ายถ่านหินท่ีมี
แนวโนม้ลดลง ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาวา่เหตุการณ์เหล่าน้ี เป็น
ขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 

 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ไดร้วมถึง 
  

 ท าความเข้าใจการประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะได ้
รับคืนรวมถึงมูลค่าจากการใชง้านซ่ึงจดัท าจากประมาณ
การกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนั และมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่าย 
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กำรด้อยค่ำของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 
อา้งถึงหมายเหตุ 4 และ 13 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
ในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย ์ 
ผู ้บริหารได้พิจารณาจากมูลค่าจากการใช้งานและมูลค่า
ยติุธรรมหักตน้ทุนในการจ าหน่าย เน่ืองจากการพิจารณามูล
ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจ
ของผูบ้ริหาร อีกทั้งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัมี
สาระส าคญั เร่ืองน้ีจึงถือเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ 

 ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติท่ีส าคญัในการ
ประมาณการของผูบ้ริหารโดยการเปรียบเทียบกับผล
การด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต แผนการด าเนินงาน
ในอนาคต และวเิคราะห์กบัขอ้มูลของตลาดภายนอก  

 ปรึกษากับผู ้เช่ี ยวชาญด้านการประเมินราคาของ 
เคพีเอ็มจีในการประเมินความสมเหตุสมผลของอตัรา 
คิดลดท่ีน ามาใช้กับประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคต 

 ท าการค าน วณ เพ่ื อทดสอบความ อ่อน ไหวของ 
การเปล่ียนแปลงในสมมติฐานหลักท่ีอาจมีผลต่อ
ประมาณการ  

 ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หนังสือจ้างงาน 
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ และรายงานการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์
วธีิการ และขอ้สมมติท่ีผูป้ระเมินใช ้

 ประเมินความรู้ ความสามารถ และความเท่ียงธรรมของ
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระท่ีบริษทัไดว้า่จา้ง 

 ตรวจสอบความครบถว้นของรายละเอียดสินทรัพยท่ี์ให้
ผูป้ระเมินท าการประเมินมูลค่า โดยการเปรียบเทียบ
รายละเอียดสินทรัพยท่ี์บริษทัจดัเตรียมให้กบัผูป้ระเมิน
กบัทะเบียนทรัพยสิ์นและรายงานการประเมินมูลค่า 

 ร่วมงานกับผูเ้ช่ียวชาญภายนอกของเคพีเอ็มจีในการ
ประเมินความเหมาะสมของเทคนิคการประเมินมูลค่า
และขอ้สมมติท่ีผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระเลือกใช ้

 ทดสอบการค านวณ และพิจารณาความเพียงพอของการ
เปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
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 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

 ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
(บณัฑิต ตั้งภากรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8509 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
21 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

 



บริษทั ยูนิค ไมนงิ เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 82,968,479 79,751,453 63,717,761       60,850,689       

เงินลงทุนชวัคราว 7 -                   40,010,806       -                   40,010,806       

ลูกหนีการคา้ 8 18,815,399 52,002,766 13,155,924       45,978,241       

ลูกหนีอนื 5, 9 12,487,571 13,696,720       11,970,475       12,988,858       

สินคา้คงเหลือ 10 10,956,311 133,003,818 10,682,456       132,622,509     

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,539,239 8,038,923 2,517,669         7,953,024         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 127,766,999     326,504,486     102,044,285     300,404,127     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                   -                   133,379,710     133,563,527     

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 12 213,094,727 223,631,478     213,094,727 223,631,478     

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 13 389,371,112 409,534,757     268,282,831     286,834,302     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 2,623,185 3,235,097         2,623,183         3,235,095         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื 738,424 4,794,855         656,036            4,593,716         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 605,827,448     641,196,187     618,036,487     651,858,118     

รวมสินทรัพย์ 733,594,447     967,700,673     720,080,772     952,262,245     

31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูนิค ไมนงิ เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 16 42,000,000 167,590,652     42,000,000       167,590,652     

เจา้หนีการคา้ 5, 17 8,206,914 102,959,182     8,055,368         103,875,818     

เจา้หนีอนื 5, 18 14,844,916 6,615,521         13,523,679       6,149,760         

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5, 16 645,000,000 570,000,000     655,000,000     605,000,000     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 2,896,292 8,089,708         2,009,739         5,575,905         

หนีสินหมุนเวียนอนื 1,245,501 2,643,278         1,131,426         2,216,472         

รวมหนีสินหมุนเวียน 714,193,623     857,898,341     721,720,212     890,408,607     

หนีสินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 1,757,044 1,054,243         1,269,596         638,614            

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,757,044         1,054,243         1,269,596         638,614            

รวมหนีสิน 715,950,667     858,952,584     722,989,808     891,047,221     

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูนิค ไมนงิ เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 20

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

    ทุนทอีอกและชาํระแลว้ 251,692,219     251,692,219     251,692,219     251,692,219     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 416,355,938     416,355,938     416,355,938 416,355,938 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 10,500,000       10,500,000       10,500,000       10,500,000       

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (660,904,377)   (569,800,068)   (681,457,193)   (617,333,133)   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่/ (ขาดทุนสะสมเกนิทุน) 17,643,780       108,748,089     (2,909,036)       61,215,024       

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น/ (ขาดทุนสะสมเกนิทุน) 17,643,780       108,748,089     (2,909,036)       61,215,024       

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 733,594,447     967,700,673     720,080,772     952,262,245     

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 412,068,397    433,025,212 412,068,397    433,025,212          

รายไดจ้ากการให้บริการ 27 36,050,232      49,020,182 -                   5,094,389              

รวมรายได้ 448,118,629 482,045,394 412,068,397 438,119,601 

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 5, 25 394,407,344    370,162,740 400,096,778    377,324,999          

ตน้ทุนการให้บริการ 25 21,781,402      33,816,220 -                   1,894,272              

รวมต้นทุน 416,188,746 403,978,960 400,096,778 379,219,271 

กําไรขันต้น 31,929,883 78,066,434 11,971,619 58,900,330 

รายไดอื้น 5, 23 6,425,959        3,997,312 49,036,136      9,740,718              

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 38,355,842 82,063,746 61,007,755 68,641,048 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 25 28,231,941      38,295,946 28,231,941      38,295,946            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5, 25 65,426,891      62,788,934 62,789,052      60,909,570            

รวมค่าใช้จ่าย 93,658,832 101,084,880 91,020,993 99,205,516 

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (55,302,990) (19,021,134) (30,013,238) (30,564,468)

ตน้ทุนทางการเงิน 5 32,554,988      38,595,800 33,951,084      38,915,888            

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (87,857,978) (57,616,934) (63,964,322) (69,480,356)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 3,133,798        11,439                   -                   -                         

ขาดทุนสําหรับปี (90,991,776) (57,628,373) (63,964,322) (69,480,356)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่

   ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ (112,533)          1,040,395              (159,738)          1,044,778              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (91,104,309) (56,587,978) (64,124,060) (68,435,578)

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (90,991,776) (57,628,373)      (63,964,322)            (69,480,356)

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                         -                   -                         

ขาดทุนสําหรับปี (90,991,776) (57,628,373)      (63,964,322)            (69,480,356)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ (91,104,309)            (56,587,978)      (64,124,060)            (68,435,578)

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                         -                   -                         

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (91,104,309) (56,587,978)      (64,124,060)            (68,435,578)

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 28                  (0.18)                       (0.13)                  (0.13)                       (0.16)

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

ผูถื้อหุน้ รวมส่วน

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น ของบริษทัใหญ/่ ส่วนของส่วน ของผูถื้อหุน้/

ทีออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม ไดเ้สียทีไม่มี (ขาดทุนสะสม

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

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559

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

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

     ออกหุน้สามญั 20 174,965,187     174,965,187     -                   -                   349,930,374     -                   349,930,374     

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

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     ขาดทุน -                   -                   -                   (57,628,373)      (57,628,373)      -                   (57,628,373)      

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                   -                   -                   1,040,395         1,040,395         -                   1,040,395         

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                   -                   (56,587,978)      (56,587,978)      -                   (56,587,978)      

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

(บาท)

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น รวมส่วนของ ส่วนของส่วน

ทีออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้ ไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วน

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560

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

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     ขาดทุน -                   -                   -                   (90,991,776)      (90,991,776)      -                   (90,991,776)      

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                   -                   -                   (112,533)           (112,533)           -                   (112,533)           

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                   -                   (91,104,309)      (91,104,309)      -                   (91,104,309)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 251,692,219     416,355,938     10,500,000       (660,904,377)    17,643,780       -                   17,643,780       

(บาท)

งบการเงินรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น ผูถื้อหุน้ /

ทีออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เกินทุน)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559

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

เงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้น

     ออกหุน้สามญั 20 174,965,187       174,965,187       -                      -                      349,930,374       

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี

     ขาดทุน -                      -                      -                      (69,480,356)        (69,480,356)        

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                      -                      -                      1,044,778           1,044,778           

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี -                      -                      -                      (68,435,578)        (68,435,578)        

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

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วสิเซส จํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น ผูถื้อหุน้ /

ทีออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เกินทุน)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี

     ขาดทุน -                      -                      -                      (63,964,322)        (63,964,322)        

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน -                      -                      -                      (159,738)             (159,738)             

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี -                      -                      -                      (64,124,060)        (64,124,060)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 251,692,219       416,355,938       10,500,000         (681,457,193)      (2,909,036)          

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับปี (90,991,776)      (57,628,373)      (63,964,322)      (69,480,356)      

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 3,133,798          11,439               -                               - 

ตน้ทุนทางการเงิน 32,554,988        38,595,800        33,951,084        38,915,888        

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 36,709,727        40,323,575        29,459,782        34,275,523        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               - 183,817             616,268             

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 590,268             18,282               471,244             68,481               

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 356,686             (356,686)           356,686             (356,686)           

(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายตุิธรรม

   ของเงินลงทุนชวัคราว 10,806               (10,806)             10,806               (10,806)             

กลบัรายการหนีสูญและค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (159,377)           (590,881)           (226,095)           (1,298,759)        

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 659,952             (21,761,110)      659,952             (21,761,110)      

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (44,827)             (31,833)             14,022               (31,833)             

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (101,833)           (265,045)           (80,508)             (265,045)           

รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                               - (38,020,000)      (3,500,000)        

ดอกเบียรับ (236,310)           (519,277)           (163,591)           (318,524)           

(17,517,898)      (2,214,915)        (37,347,123)      (23,146,959)      

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนสิีนดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 33,346,744        3,933,911          33,048,412        (954,706)           

ลูกหนีอืน 1,209,149          (8,386,196)        1,018,383          (8,908,498)        

สินคา้คงเหลือ 121,387,555      (82,760,236)      121,280,101      (82,517,496)      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 5,499,684          (7,642,034)        5,435,355          (7,657,948)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 6,470,304          (4,163,555)        4,133,788          (4,094,289)        

เจา้หนีการคา้ (95,108,954)      92,317,212        (96,177,136)      94,106,268        

เจา้หนีอืน (1,560,676)        (5,964,528)        735,522             (6,084,417)        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (5,066,145)        1,675,059          (3,438,895)        1,353,603          

หนีสินหมุนเวยีนอนื (1,397,777)        886,888             (1,085,046)        910,704             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 47,261,986        (12,318,394)      27,603,361        (36,993,738)      

จ่ายภาษีเงินได้ (2,413,873)        (496,800)           (196,108)           (370,327)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 44,848,113        (12,815,194)      27,407,253        (37,364,065)      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ยูนิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 488,850             23,364               430,000             23,364               

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (5,841,442)        (8,796,761)        (203,670) (1,087,421)        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 45,101,833 100,265,045      40,080,508 100,265,045      

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชวัคราว (5,000,000) (140,000,000)    -                    (140,000,000)    

รับเงินปันผล -                    -                    38,020,000 3,500,000          

รับดอกเบีย 236,310             519,277             163,591             318,524             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 34,985,551        (47,989,075)      78,490,429        (36,980,488)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

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

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 320,779,569 457,608,475      320,779,569 457,608,475      

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (246,370,221) (446,742,983)    (246,370,221) (446,742,983)    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    65,000,000        10,000,000 100,000,000      

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มืระยะสัน

   จากกิจการทีเกียวขอ้งกนั (125,000,000)    (70,000,000)      (160,000,000) (74,400,000)      

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

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพอืลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึน

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

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (26,025,986)      (38,717,500)      (27,439,958) (38,880,206)      

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (76,616,638) 52,515,963 (103,030,610) 82,953,257 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 3,217,026 (8,288,306) 2,867,072 8,608,704 

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

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 82,968,479        79,751,453        63,717,761        60,850,689        

รายการทไีม่ใช่เงินสด

เงินกูย้มืระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขนึ

   เพอืหกักลบกบัการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสัน

   จากสถาบนัการเงิน 16 200,000,000      -                    200,000,000      -                    

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

18
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หมายเหตุ  สารบญั  
    

1  ขอ้มูลทัว่ไป  
2  ผลการด าเนินงานในปัจจุบนั  
3  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน  
4  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
7  เงินลงทุนชัว่คราว  
8  ลูกหน้ีการคา้  
9  ลูกหน้ีอ่ืน  
10  สินคา้คงเหลือ  
11  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
12  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  
13  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
14  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
15  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
16  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
17  เจา้หน้ีการคา้  
18  เจา้หน้ีอ่ืน  
19  ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน  
20  ทุนเรือนหุ้น  
21  ส ารองตามกฎหมาย  
22  ส่วนงานด าเนินงาน  
23  รายไดอ่ื้น  
24  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน  
25  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  
26  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  
27  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  
28  ขาดทุนต่อหุ้นพ้ืนฐาน  
29  เคร่ืองมือทางการเงิน  
30  ภาระผกูพนั  
31  คดีส่ิงแวดลอ้ม  
32  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
33  การจดัประเภทรายการใหม่  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

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 าดบัสูงสุดในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (“TTA”) ซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายถ่านหินแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการจ าหน่ายถ่านหินแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนส่งทางน ้าและบริการท่าเทียบเรือ  

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 
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2 ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวน 91.0 ลา้นบาท และ 64.0 
ลา้นบาท ตามล าดบั (2559:  ขาดทุนสุทธิเป็นจ านวน 57.6 ล้านบาท และ 69.5 ล้านบาท ตามล าดับ) และ ณ  
วนัเดียวกนักลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจ านวน 586.4 ลา้นบาท 
และ 619.7 ลา้นบาท ตามล าดบั (2559: 531.4 ล้านบาท และ 590.0 ล้านบาท ตามล าดับ) และมีขาดทุนสะสมจ านวน 
660.9 ลา้นบาท และ 681.5 ลา้นบาท ตามล าดบั (2559: 569.8 ล้านบาท และ 617.3 ล้านบาท ตามล าดับ) นอกจากนั้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีขาดทุนสะสมเกินทุนจ านวน 2.9 ลา้นบาท 
  

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ก าหนดนโยบายและวิธีการในความพยายามท่ีจะบริหารความเส่ียงจากสภาพคล่อง         
และสถานการณ์อ่ืนๆ โดยการเพ่ิมยอดขาย การเปล่ียนผูจ้ ัดหาวตัถุดิบ การลดและปรับโครงสร้างพนักงาน  
การลดโครงสร้างตน้ทุน การขอเพ่ิมวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับการน าเขา้ถ่านหินและวางแผนจะ
ขายสินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน นอกจากนั้ นบริษัทยงัได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก TTA  
ซ่ึ งเป็นบริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุด ใน รูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
ณ วัน ท่ี  31  ธันวาคม  2560  บริษัทมี เงินกู้ยืมระยะสั้ นจาก  TTA และบริษัทย่อย จ านวน  645.0  ล้านบาท 
(2559: 570.0 ล้านบาท) อยา่งไรกต็าม บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดไดอ้อกหนงัสือยืนยนัวา่บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด
และบริษทัย่อยจะไม่เรียกช าระคืนหน้ีสินจากบริษทัในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ เวน้แต่บริษทัมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะจ่าย
ช าระหน้ีสินดงักล่าวก่อนก าหนด 

 

งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้สมมติท่ีว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
โดยถือว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถด ารงสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัให้มีมูลค่าไม่ต ่ากว่าราคาตาม
บญัชีและจ่ายช าระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์นราคาท่ีอาจขาย
ไดแ้ละไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ซ่ึงอาจจ าเป็น ถา้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

  
3 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช ้              
โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
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สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง อย่างไรก็ตาม 
การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ขา้งตน้  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี 
 

(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการ
เงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ง) การใช้วิจาณญาณและการประมาณการ    
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิ จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
ส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่รับรู้ และ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 การวดัมูลค่าของประมาณการหน้ีสินส าหรับประโยชน์พนกังาน 

– ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 
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การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู ้
ประเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนัยส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรม
ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  

 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท า
ได ้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า 
ดงัน้ี  

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ี
ไม่สามารถสงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

 หมายเหตุขอ้ 12 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และ 
 หมายเหตุขอ้ 29  เคร่ืองมือทางการเงิน 
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4 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  
  

บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบั
แต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  

 
การสูญเสียการควบคุม  

 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัย่อยนั้น   
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทั
ยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 

 
(ข) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 

 
(ง) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัช าระหน้ีในอนาคต

ของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  
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(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน  
 

เงินลงทุนในตราสารหนี ้
 
ตราสารหน้ีซ่ึงเป็นหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน        
และแสดงในมูลค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้จะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 

 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 

 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบันทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 

 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 

 

(ช) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
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ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 และ 20 ปี 
อาคาร 5 - 20 ปี 

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน  

 
(ซ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

 สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  นอกจากน้ีตน้ทุนอาจรวมถึงก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความ
เส่ียงกระแสเงินสดจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงถูกโอนจากก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์
นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึก 
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 

 
ค่าเส่ือมราคา 

 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  

 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  3 - 20 ปี 
อาคาร 3 - 20 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
เรือล าเลียง 15 - 29 ปี 
เคร่ืองจกัร 1 - 10 ปี 
อุปกรณ์ส านกังาน 5 ปี 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเรือคร้ังใหญ่ 5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน และงานระหวา่งก่อสร้าง  
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 

 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน ์
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ 3 - 10 ปี  

 
(ญ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  

 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  
 

(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน  ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
(ฏ)   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ)   ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจ านวนเงินท่ี
แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถู้กค านวณโดยการประมาณผลประโยชนใ์น
อนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
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การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนรั์บรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 

 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชนเ์กินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน  
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว  ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 
(ฒ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้  
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า
ของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
 
รายได้ค่าเช่า 

 
รายไดค่้าเช่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะ
เพ่ือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้ งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบ
ระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 

 
เงินปันผลรับ 

 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล    
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ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 
 

(ด) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือ
ไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 

 
(ต) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู ้
ถือหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
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การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินไดค้้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 
(ถ) ก าไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุ่มบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 

 

(ท) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการ (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) จะ
แสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
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5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

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

 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
ส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 
ช่ือกจิการ ประเทศที่

จดัตั้ง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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 เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุดของ
บริษทัถือหุน้ร้อยละ 68.52 

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษัทท่ีบริษัทใหญ่ในล าดับสูงสุดของ
บริษทัถือหุน้ร้อยละ 49.53 

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

 
รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  
รายไดค่้าบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ตน้ทุนทางการเงิน ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตามสัญญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด        
รายไดค่้าบริการ 8  15  8  15 
ค่ าใช้จ่ายบ ริการ  (ซ่ึ งรวมเป็นส่วน   
    หน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 

 
2,272 

  
2,357 

  
2,272 

  
2,357 

ตน้ทุนทางการเงิน 26,315  28,039  26,315  28,039 
        
บริษทัใหญ่        
ตน้ทุนทางการเงิน 1,009  -  1,009  - 
        
บริษทัย่อย        
รายไดค่้าบริการ -  -  4,426  2,925 
รายไดเ้งินปันผล -  -  38,020  3,500 
ค่ าใช้จ่ายบ ริการ  (ซ่ึ งรวมเป็นส่วน  
    หน่ึงของตน้ทุนขาย) 

 
- 

  
- 

  
5,689 

  
7,116 

ค่ าใช้จ่ายบ ริการ  (ซ่ึ งรวมเป็นส่วน  
    หน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 

 
- 

  
- 

  
3 

  
- 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนทางการเงิน -  -  1,396  320 
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดค่้าบริการ 3  80  3  80 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
    ผลประโยชนร์ะยะสั้น 9,406  8,294  9,406  8,294 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 175  125  175  125 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 9,581  8,419  9,581  8,419 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีอืน่กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด -  9  -  9 
บริษทัยอ่ย -  -  398  526 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  1  4  1 
รวม 4  10  402  536 

        
เจ้าหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  -  2,031 
รวม -  -  -  2,031 
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เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 8,993  2,413  8,993  2,413 
บริษทัใหญ่ 96  -  96  - 
บริษทัยอ่ย -  -  172  190 
รวม 9,089  2,413  9,261  2,603 

 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด -  3  -  3 

        
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 อตัราดอกเบีย้  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ใน 
   ล าดบัสูงสุด 4.60 - 4.70  4.60 - 4.70  570,000  570,000  570,000  570,000 
บริษทัใหญ่ 1.50  -  75,000  -  75,000  - 
บริษทัยอ่ย 2.50  4.00  -  -  10,000  35,000 
รวม     645,000  570,000  655,000  605,000 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่ 
  เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 570,000  575,000  570,000  575,000 
เพ่ิมข้ึน -  65,000  -  65,000 
ลดลง -  (70,000)  -  (70,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 570,000  570,000  570,000  570,000 
 

       

บริษทัใหญ่        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน 200,000  -  200,000  - 
ลดลง (125,000)  -  (125,000)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 75,000  -  75,000  - 

        
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  35,000  4,400 
เพ่ิมข้ึน -  -  10,000  35,000 
ลดลง -  -  (35,000)  (4,400) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  -  10,000  35,000 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดไม่มีหลกัประกนัและเป็นเงินกูย้ืมประเภทรับช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการขยายระยะเวลาการใช้
วงเงินกูย้ืมท่ีมีอยู่จากบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด จ านวนทั้งส้ิน 570.0 ลา้นบาท และการขอขยายวงเงินกูย้ืมเพ่ิมเติม
จากบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด เป็นจ านวนเงินกูย้ืมสูงสุดไม่เกิน 430.0 ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามวงเงินเพ่ิมเติมดงักล่าว
ข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจากบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
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6 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 20  82  7  42 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั        
    และออมทรัพย ์ 82,948  79,669  63,711  60,809 
รวม 82,968  79,751  63,718  60,851 

 

7 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ -  40,011  -  40,011 
รวม -  40,011  -  40,011 

 

ตราสารหน้ีท่ีถือไวเ้พ่ือคา้เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีในประเทศกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
แห่งหน่ึง 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ีถอืไว้เพือ่ค้า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 40,011  -  40,011  - 
ซ้ือระหวา่งปี 5,000  140,000  -  140,000 
ขายระหวา่งปี (45,000)  (100,000)  (40,000)  (100,000) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (11)  11  (11)  11 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  40,011  -  40,011 
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มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
31 ธันวาคม 2560  (พันบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว         
ตราสารหน้ีถือไวเ้พ่ือคา้ 40,000 -  40,011  -  40,011 
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารหน้ี ดว้ยมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนของบริษทั ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
 

8         ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนๆ 23,722  57,069  17,996  51,044 
        
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4,907)  (5,066)  (4,840)  (5,066) 

สุทธิ 18,815  52,003  13,156  45,978 
    

กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะ
สูญส าหรับปี 

 
(159)  

 
(1,147)  

 
(226)  

 
(1,355) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 14,591  28,254  11,108  26,015 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 4,175  22,988  2,058  19,315 
       3 - 6 เดือน -  106  -  - 
       6 - 12 เดือน 19  1,306  -  1,306 
 มากกวา่ 12  เดือน 4,937  4,415  4,830  4,408 
 23,722  57,069  17,996  51,044 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4,907)  (5,066)  (4,840)  (5,066) 
สุทธิ 18,815  52,003  13,156  45,978 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 
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9 ลูกหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 4  10  402  536 
กจิกำรอ่ืนๆ          
   -   เงินทดรองแก่ผูจ้  าหน่าย 
          สินคา้ 

  
10,265 

 
 

11,532 
  

9,765 
  

11,032 
   -   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  1,478  1,493  1,251  1,319 
   -   รายไดค้า้งรับ  478  1,121  63  63 
   -   อ่ืนๆ  819  97  545  95 
รวม  13,044  14,253  12,026  13,045 

หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ         
- เงิ น ท ด ร อ งแ ก่ ผู ้
จ  าหน่าย 
สินคา้ 

  
             (500)  

 
             (500) 

  
- 

  
- 

- อ่ืนๆ  (56)  (56)  (56)  (56) 
สุทธิ  12,488  13,697  11,970  12,989 
    

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 
ส าหรับปี -  

 
556  

 
-  

 
56 
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10 สินค้าคงเหลือ 
 

 
 

 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ถ่านหินและอ่ืนๆ 327,588  342,588  327,588  342,588 
ถ่านหินน าเขา้ระหวา่งขนส่ง -  106,524  -  106,524 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 3,535  3,399  3,261  3,018 
รวม 331,123  452,511  330,849  452,130 
หัก    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินคา้ลดลง        
     ใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ        
     และสินคา้ดอ้ยคุณภาพ (320,167)  (319,507)  (320,167)  (319,507) 
สุทธิ 10,956  133,004  10,682  132,623 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น 
   ค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

       

-  ตน้ทุนขาย 393,747  391,924  399,437  399,086 
-  (กลบัรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็น 
   มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 
660 

  
(21,761) 

  
660 

  
(21,761) 

สุทธิ 394,407  370,163  400,097  377,325 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 ลกัษณะ 

ธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิจากการดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ 
  2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อย                        
บริษทั ยเูอ็มเอส  
    ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั  

บริหารจดัการดา้น
ขนถ่ายสินคา้ 
และจ าหน่ายปุ๋ ย 

 
 

99.99 

 
 

99.99 

  
 

5,000 

  
 

5,000 

  
 

5,000 

  
 

5,000 

  
 

(4,327) 

  
 

(4,143) 

  
 

673 

  
 

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 

  
20,020 

  
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 

  
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  (17,620)  (17,436)  133,380  133,564  38,020  3,500 
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12 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

  งบการเงินรวม / งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  

หมายเหตุ 
 

ท่ีดิน 
 ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
  

อาคาร 
  

รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  -  -  -  - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 99,723  13,297  216,077  329,097 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ  
   1 มกรำคม 2560 

 
99,723  13,297  216,077  329,097 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  99,723  13,297  216,077  329,097 

         
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจาก 
   การด้อยค่า 

 

       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  -  -  -  - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 -  6,177  99,289  105,466 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ  
   1 มกรำคม 2560 

  
- 

  
6,177 

  
99,289 

  
105,466 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  663  9,873  10,536 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  -  6,840  109,162  116,002 

         

มลูค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559  -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ  
   1 มกราคม 2560 

  
99,723 

  
7,120 

  
116,788 

  
223,631 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  99,723  6,457  106,915  213,095 
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 315.7 ลา้นบาท (2559: 301.1 ล้าน
บาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ โดยพิจารณาราคาตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
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อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบด้วยท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และอาคารท่ีต าบลสวนส้ม อ าเภอบ้านแพ้ว  
จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีไดมี้การโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุน เน่ืองจากบริษทัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ และถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัไม่ไดร้ะบุวตัถุประสงค์
ของการใชใ้นอนาคต 
 
กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 
 
ล าดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  

 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว 

 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 3 จากเกณฑ์
ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  

 
เทคนิคการประเมินมลูค่าและข้อมลูท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมนัียส าคัญ 

 
เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ี มีนัยส าคัญ ท่ีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 
 

เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มนัียส ำคัญ 
ท่ีดิน 
-  วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดโดยใชว้ิธี 
   ถ่วงน ้าหนกั 

 
 ราคาตลาดของท่ีดินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัท่ีมีการ

ปรับแกเ้บ้ืองตน้แลว้ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอาคาร 
-  วิธีมูลค่าบงัคบัขาย 

 
 มูลค่าบงัคบัขาย 
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13 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน  
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  อาคาร  

ยานพาหนะ 
เรือล าเลียง และ 
ค่าใชจ่้ายในการ
ซ่อมเรือคร้ังใหญ่  เคร่ืองจกัร  

อุปกรณ์
ส านกังาน  

สินทรัพยท่ี์  
อยูใ่นระหวา่ง 
การก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 298,951  42,033  298,066  200,343  267,801  98,819  7,186  1,213,199 
เพ่ิมข้ึน -  -  7,637  31  -  1,129  -  8,797 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ 
   ลงทุน  

 
(99,723) 

 
(13,297)  (216,077)  

 
- 

  
-  

 
- 

  
-  

 
(329,097) 

จ าหน่าย -  -  -  -  -  (3,314)  -  (3,314) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                
   และ 1 มกราคม 2560 199,228  28,736  89,626  200,374  267,801  96,634  7,186  889,585 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  5,557  -  123  161  5,841 
โอน -  -  62  -  -  -  (62)  - 
จ าหน่าย -  -  -  (2,460)  (724)  (236)  -  (3,420) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 199,228  28,736  89,688  203,471  267,077  96,521  7,285  892,006 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน  
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  อาคาร  

ยานพาหนะ 
เรือล าเลียง และ 
ค่าใชจ่้ายในการ
ซ่อมเรือคร้ังใหญ่  เคร่ืองจกัร  

อุปกรณ์
ส านกังาน  

สินทรัพยท่ี์  
อยูใ่นระหวา่ง 
การก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจาก
การด้อยค่า 

               

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -  27,139  114,020  93,004  218,716  90,802  5,539  549,220 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  2,340  15,407  5,744  12,150  3,959  -  39,600 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ 
   ลงทุน - 

 
(6,177)  (99,289)  -  -  - 

 
- 

 
(105,466) 

จ าหน่าย -  -  -  -  -  (3,304)  -  (3,304) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                
   และ 1 มกราคม 2560 -  23,302  30,138  98,748  230,866  91,457  5,539  480,050 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  1,165  5,803  5,361  11,148  2,085  -  25,562 
จ าหน่าย  -  -  -  (2,341)  (605)  (31)  -  (2,977) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 -  24,467  35,941  101,768  241,409  93,511  5,539  502,635 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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 งบการเงนิรวม 
 

ท่ีดิน  
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  อาคาร  

ยานพาหนะ 
เรือล าเลียง และ 
ค่าใชจ่้ายในการ
ซ่อมเรือคร้ังใหญ่  เคร่ืองจกัร  

อุปกรณ์
ส านกังาน  

สินทรัพยท่ี์  
อยูใ่นระหวา่ง 
การก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี                
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 298,951  14,894  184,046  105,987  49,085  8,017  1,647  662,627 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  1,352  -  -  -  1,352 
 298,951  14,894  184,046  107,339  49,085  8,017  1,647  663,979 

                
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559                
   และ 1 มกราคม 2560 199,228  5,434  59,488  101,626  36,935  5,177  1,647  409,535 

                
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 199,228  4,269  53,747  101,703  25,668  3,010  1,746  389,371 

                
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
             สินทรัพยท่ี์   



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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   ส่วนปรับปรุง        อุปกรณ์  อยูใ่นระหวา่ง   
 ท่ีดิน  ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  เคร่ืองจกัร  ส านกังาน  การก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 298,951  42,033  275,461  25,218  267,801  95,029  7,186  1,011,679 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  -  -  1,087  -  1,087 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ 
   ลงทุน 

 
(99,723) 

 
(13,297) 

 
(216,077) 

  
-  

 
- 

 
-  

 
-  (329,097) 

จ าหน่าย -  -  -  -  -  (3,314)  -  (3,314) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                
   และ 1 มกราคม 2560 199,228  28,736  59,384  25,218  267,801  92,802  7,186  680,355 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  33  -  112  59  204 
จ าหน่าย -  -  -  (2,224)  (724)  (236)  -  (3,184) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 199,228  28,736  59,384  23,027  267,077  92,678  7,245  677,375 

                
                



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 

 

   52 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
             สินทรัพยท่ี์   

   ส่วนปรับปรุง        อุปกรณ์  อยูใ่นระหวา่ง   

 ท่ีดิน  ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  เคร่ืองจกัร  ส านกังาน  การก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจาก
การด้อยค่า 

               

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -  27,139  108,127  21,336  218,716  87,880  5,539  468,737 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  2,340  13,172  2,326  12,150  3,565  -  33,553 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ 
   ลงทุน - 

 
(6,177)  (99,289)  -  -  - 

 
- 

 
(105,466) 

จ าหน่าย -  -  -  -  -  (3,304)  -  (3,304) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                
   และ 1 มกราคม 2560 -  23,302  22,010  23,662  230,866  88,141  5,539  393,520 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  1,165  3,143  949  11,148  1,907  -  18,312 
จ าหน่าย -  -  -  (2,104)  (605)  (31)  -  (2,740) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 -  24,467  25,153  22,507  241,409  90,017  5,539  409,092 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
             สินทรัพยท่ี์   

   ส่วนปรับปรุง        อุปกรณ์  อยูใ่นระหวา่ง   

 ท่ีดิน  ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  เคร่ืองจกัร  ส านกังาน  การก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 298,951  14,894  167,334  2,530  49,085  7,149  1,647  541,590 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  1,352  -  -  -  1,352 
 298,951  14,894  167,334  3,882  49,085  7,149  1,647  542,942 

                
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559                
   และ 1 มกราคม 2560 199,228  5,434  37,374  1,556  36,935  4,661  1,647  286,835 

                
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 199,228  4,269  34,231  520  25,668  2,661  1,706  268,283 

                



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชค้  ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

 ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัท่ีต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 217.0 ลา้นบาท (2559: 221.1 ล้านบาท) ไดถู้กจ านองไว้
กบัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือค ้าประกนัเงินกูย้ืมตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

 

• เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงหลกัประกนัเรือขนล าเลียงของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงดว้ยเรือล า
ใหม่ จ านวน 1 ล า มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 12.6 ลา้นบาท (2559: 0.0 ล้านบาท) ซ่ึงถูกจ านองไวก้บัธนาคาร
แห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 
 

การด้อยค่า 
 
ในระหวา่งปี 2557 บริษทัยอ่ยไดรั้บค าร้องขอริบทรัพยเ์ป็นเรือขนล าเลียง 1 ล  า ซ่ึงใหบ้ริการขนส่งสินคา้ใหลู้กคา้ท่ี
เกิดกรณีพิพาท ทั้ งน้ีบริษทัย่อยมิไดเ้ป็นจ าเลยในคดี เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 ศาลชั้นตน้มีค าสั่งริบเรือตาม
พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 154 วรรคหน่ึง และบริษทัไดด้ าเนินการขออุทธรณ์ต่อศาล ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
4 ตุลาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ได้มีค าสั่งยืนตามค าตัดสินของศาลชั้นต้น และบริษัทย่อยได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา 
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วนัท่ีงบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติั คดีดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดต้ั้ง
ส ารองเผื่อผลเสียหายท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 13.9 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
แลว้ 
 
ในปี 2558 บริษทัไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ บริษทัไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ 
ซ่ึงมีคุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดังกล่าว ท าการ
ประเมินราคาเพ่ือการพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน (มูลค่าตลาดยุติธรรมท่ีมีการขนยา้ยและแลกเปล่ียน
ระหวา่งกนั (Fair market value in exchange) และมูลค่าบงัคบัขาย (Forced sale value) - การวดัมูลค่ายติุธรรมขอ้มูล
ระดบั 3) โดยผลแตกต่างระหว่างมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนดงักล่าวและมูลค่าตามบญัชีจ านวน 57.0 ลา้นบาท รับรู้
เป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ต่อมาในปี 2560 ผูบ้ริหารไดจ้า้งผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระรายหน่ึงเพ่ือประเมินมูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ของบริษทัใหม่โดยใชวิ้ธีมูลค่าตลาดยติุธรรมท่ีมีการขนยา้ยและแลกเปล่ียนระหว่างกนัและมูลค่าบงัคบัขาย อา้งอิง
จากรายงานผลการประเมินของผู ้ประเมินราคาอิสระและการประเมินของผูบ้ริหาร บริษทัไม่ตอ้งบันทึกรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมในปี 2560 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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14 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 (พันบาท) 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 17,037  16,143 
ซ้ือ/จ าหน่าย -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 17,037  16,143 
ซ้ือ/จ าหน่าย -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 17,037  16,143 

    
ค่าตัดจ าหน่าย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 13,078  12,186 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 724  722 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 13,802  12,908 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 612  612 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 25560 14,414  13,520 
    

มลูค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 3,959  3,957 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 3,235  3,235 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 2,623  2,623 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 
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15 ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี  
  
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี        
- ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ – ลูกหน้ีการคา้ 

และลูกหน้ีอ่ืน 
 

1,093 
  

1,124 
  

979 

  
1,024 

- ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ท่ีลดลงและสินคา้ 
ลา้สมยั 64,033  63,902  64,033  63,902 

- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน -  -  3,524  3,487 
- ค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 9,490  14,791  9,776  12,181 
- ส่วนต่างค่าเส่ือมราคา 2,571  2,157  -  105 
- โบนสัคา้งจ่าย 133  -  97  - 
- ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 

ผลประโยชนพ์นกังาน 
 

351 
  

211 
  

254 
  

128 
 77,671  82,185  78,663  80,827 
ยอดขาดทุนยกไป 164,546  172,372  163,972  171,704 
รวม 242,217  254,557  242,635  252,531 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2561 ถึง 2566 กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุ
ตามกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินไดปั้จจุบันเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นได้
ค่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   
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16 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 

ส่วนที่หมนุเวียน         
ทรัสตรี์ซีท  -  86,191  -  86,191 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 
 

42,000 
 

81,400 
 

42,000 
 

81,400 
รวมเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน  42,000 
 

167,591 
 

42,000 
 

167,591 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 5 645,000 
 

570,000 
 

655,000 
 

605,000 
รวมหนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้

หมุนเวยีน 

  
687,000 

 
 

737,591 
 

697,000 
 

772,591 

 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวนทั้งส้ิน 10.0 ลา้นบาท (2559: 10.0 ล้านบาท) วงเงิน
ดงักล่าวถูกค ้าประกนัโดยเรือขนล าเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
วงเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้จ านวน 10.0 ลา้นบาท (2559: 10.0 ล้านบาท) 
 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไม่สามารถช าระหน้ีทรัสตรี์ซีทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 
62.8 ลา้นบาท ส่งผลให้สถาบนัการเงินดงักล่าวเรียกให้บริษทัช าระหน้ีคงคา้งท่ีมีกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวทั้งหมด 
จ านวน 200.0 ลา้นบาท รวมทั้ งยกเลิกวงเงินกูย้ืมระยะสั้ นของบริษทัท่ีได้รับจากสถาบันการเงินดงักล่าวทั้ งหมด 
จ านวน 300.0 ลา้นบาท และหักเงินจ านวน 200.0 ลา้นบาท จากบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัใหญ่ ซ่ึงถูกใชค้  ้ า
ประกนัวงเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินดังกล่าว ดว้ยเหตุน้ีบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบริษทัใหญ่ใน
รูปแบบของตัว๋สัญญาใชเ้งิน ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม จ านวน 200.0 ลา้นบาท และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
1.50 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัทใหญ่ในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน คงเหลือ 
เป็นจ านวน 75.0 ลา้นบาท 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 

 

   58 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในรูปแบบของตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสตรี์ซีทจ านวนทั้งส้ิน 60.0 ลา้นบาท (2559: 360.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่าวถูกค ้าประกนั
โดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัตามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  13 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ีย ังไม่ได้เบิกใช้จ านวน 18.0 ล้านบาท  
(2559: 192.4 ล้านบาท)  

 
17 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5   -    -    -  2,031 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  8,207  102,959  8,055  101,845 
รวม  8,207  102,959  8,055  103,876 

 
18 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2560  2559  2560  2559 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 9,089  2,413  9,261  2,603 
กจิกำรอ่ืนๆ         
  -    เจา้หน้ีกรมสรรพากร  2,359  489  1,199  437 
  -    อ่ืนๆ  3,397  3,714  3,064  3,110 
รวม  14,845  6,616  13,524  6,150 
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19 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน  
  

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับ        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,526  884  1,135  525 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 231  170  135  114 
รวม 1,757  1,054  1,270  639 

        
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ        
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 528  (13)  450  37 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 62  62  21  42 
รวม 590  49  471  79 

        
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณ        
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ี        
   รับรู้ในระหวา่งปี 113  (1,040)  160  (1,045) 
ก าไรสะสมจากการประมาณตาม        
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ (2,216)  (2,329)  (2,027)  (2,187) 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
  

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,054  2,076  639  1,615 
        
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  585  406  494  324 
ตน้ทุนบริการในอดีต (10)  -  (14)  - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 29  17  19  9 
การวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน ์        
   ระยะยาวอ่ืน (14)  -  (28)  - 
ก าไรจากการลดขนาดโครงการ -  (374)  -  (254) 
 590  49  471  79 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตาม        
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 113  (1,040)  160  (1,045) 
 113  (1,040)  160  (1,045) 
        
อ่ืนๆ        
ผลประโยชนจ่์าย -  (31)  -  (10) 
 -  (31)  -  (10) 
        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  1,757  1,054  1,270  639 
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ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 310  156  309  98 
ขอ้สมมติทางการเงิน 162  (58)  155  (57) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (359)  (1,138)  (304)  (1,086) 
รวม 113  (1,040)  160  (1,045) 

 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.39 - 3.12  2.04 - 3.07  2.39 - 2.96  3.07 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.00 - 5.00  3.00  5.00  3.00 
อตัราการลาออก 1.70 - 34.38  0.00 - 30.00  1.70 - 34.38  0.00 - 21.00 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชนเ์ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560        

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (165)  193  (135)  157 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

182 
  

(159) 
  

150 
  

(132) 
อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (7)  9  (6)  8 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลง 

ร้อยละ 1) 
(1)  1  (1)  1 

        
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน        

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (16)  18  (8)  9 
อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1)  2  (1)  1 
อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลง 

ร้อยละ 1) 
  - 

 
 - 

 
  - 

 
  - 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559        
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (80)  92  (58)  67 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 
 

87 
 

 
(77) 

 
 

65 
 

 
(57) 

อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (87)  22  (64)  19 
อตัราการตาย (เปล่ียนแปลง 1 ปี) (8)  8  (5)  5 
        

 

โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (10)  11  (7)  7 
อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (12)  9  (8)  6 
อตัราการตาย (เปล่ียนแปลง 1 ปี) (1)  1    -    - 

 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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20 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2560  2559 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (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 วนัที่ 31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามญั 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 31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามญั 0.5 503,384  251,692  503,384  251,692 

 
  การออกหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

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 
 

  การลดทุนจดทะเบียน 
 

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 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน
ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 
 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของส่วนเกินมูลค่าหุน้มีดงัน้ี 

 

 2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 416,356  241,391 
การออกหุน้ใหม่ -  174,965 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 416,356  416,356 
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21 ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

22 ส่วนงานด าเนินงาน 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการน าเสนอและเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานด าเนินงาน 
ส่งผลให้ข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษทัถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนงาน จากเดิมท่ีไม่มีการแสดงข้อมูลจ าแนกตาม 
ส่วนงานเน่ืองจากการใหบ้ริการขนส่งทางน ้ าและให้บริการท่าเทียบเรือซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัย่อยถูกพิจารณาว่า
เป็นการให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกันกบัธุรกิจการจ าหน่ายถ่านหิน อีกทั้ งรายการและยอดคงเหลือไม่มีสาระส าคญัต่อ 
งบการเงินรวม 
 
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 
 

รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
     กำรตดัรำยกำร   
 กลุ่มจ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
 ถ่ำนหิน  กลุ่มขนส่ง  ทำงธุรกจิ  รวม 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน 412,068  41,740  (5,689)  448,119 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (5,689)  5,689  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 412,068  36,051  -  448,119 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 29,460  7,464  (214)  36,710 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (30,013)  13,729  (39,019)  (55,303) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (33,951)  -  1,396  (32,555) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (3,134)  -  (3,134) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (63,964)  10,595  (37,623)  (90,992) 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
     กำรตดัรำยกำร   
 กลุ่มจ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
 ถ่ำนหิน  กลุ่มขนส่ง  ทำงธุรกจิ  รวม 

 (พันบาท) 
สินทรัพยร์วม 720,081  158,478  (144,965)  733,594 
        
หน้ีสินรวม 722,990  3,532  (10,571)  715,951 
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 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 
     กำรตดัรำยกำร   
 กลุ่มจ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
 ถ่ำนหิน  กลุ่มขนส่ง  ทำงธุรกจิ  รวม 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน 433,025  56,136  (7,116)  482,045 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (7,116)  7,116  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 433,025  49,020  -  482,045 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 34,275  6,864  (815)  40,324 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (30,564)  13,884  (2,341)  (19,021) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (38,916)  -  320  (38,596) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (11)  -  (11) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (69,480)  13,873  (2,021)  (57,628) 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 
     กำรตดัรำยกำร   
 กลุ่มจ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
 ถ่ำนหิน  กลุ่มขนส่ง  ทำงธุรกจิ  รวม 

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

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

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รายไดเ้งินปันผล -  -  38,020  3,500 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 3,690  573  3,690  573 
ดอกเบ้ียรับ 236  519  164  319 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ 59  32  -  32 
ก าไรจากเงินลงทุนชัว่คราว 91  276  70  276 
อ่ืนๆ 2,350  2,597  7,092  5,041 
รวม 6,426  3,997  49,036  9,741 

 
24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินเดือน ค่าแรงและโบนสั 30,787  38,460  25,595  34,043 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้ง 1,707  3,376  1,559  2,849 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,301  905  1,132  833 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 590  50  471  79 
อ่ืนๆ 3,668  2,610  2,916  2,285 
รวม 38,053  45,401  31,673  40,089 

 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 7 ร้อยละ 10 หรือร้อยละ 15 ของเงินเดือน
ทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ี
ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการ
กองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุน         
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป
และงานระหวา่งท า 

 
10,521 

 
11,056 

 
10,521 

 
11,056 

วตัถุดิบใชไ้ป  354,426  340,340  360,115  347,502 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับ 
มูลค่าสินคา้ 660 

 
(21,761) 

 
660 

 
(21,761) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  16,313  18,936  9,069  12,309 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทน
พนกังาน 

 
12,667 

 
14,418 

 
7,713 

 
10,616 

ค่าเช่าและค่าบริการ  5,404  13,812  3,568  5,720 
อ่ืนๆ  16,198  27,178  8,451  13,777 
รวม  416,189  403,979  400,097  379,219 

         

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย         
ค่าขนส่ง  18,304  27,128  18,304  27,128 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทน
พนกังาน 

 
5,104  6,403  5,104  6,403 

ค่านายหนา้  3,953  3,842  3,953  3,842 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  33  32  33  32 
อ่ืนๆ  838  891  838  891 

รวม  28,232  38,296  28,232  38,296 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 

 

   71 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร        
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  20,364  21,356  20,358  21,935 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทน
พนกังาน 

 
20,282  24,580  18,856  23,070 

ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค  2,841  3,617  2,840  3,615 
ค่าเช่าและค่าบริการอ่ืน  1,639  1,808  1,636  1,800 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน  -  -  184  616 
กลบัรายการหน้ีสูญและ 
หน้ีสงสยัจะสูญ 

  
(159) 

  
(591) 

 
(226) 

 
(1,299) 

อ่ืนๆ  20,460  12,019  19,141  11,173 
รวม  65,427  62,789  62,789  60,910 

 
26 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
   

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั   2,902  11  -  - 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป  232  -  -  - 
  3,134  11  -  - 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผล 
  แตกต่างชัว่คราว 

  
- 

  
- 

  
- 

 
 

 
- 

รวม 3,134  11  -  - 
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 การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้   (87,858)    (57,617) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (17,572)  20  (11,523) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (63)    (2,359) 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้        
  และค่าใชจ่้ายทางภาษี   2,175    1,440 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (20)    (292) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   22,896 

 
  21,229 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยภ์าษีเงินไดท่ี้
ไม่ไดบ้นัทึกระหวา่งปี  

 
(4,514) 

 
 

 
(8,484) 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป   232    - 
รวม (4)  3,134  -  11 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้   (63,964)    (69,480) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (12,793)  20  (13,896) 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้        
  และค่าใชจ่้ายทางภาษี   (7,899)    1,191 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 
22,856 

 
 

 
21,206 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยภ์าษีเงินไดท่ี้
ไม่ไดบ้นัทึกระหวา่งปี  

 
(2,164) 

 
 

 
(8,501) 

รวม -  -  -  - 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 

 

27 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

บริษทัย่อย 2 แห่งไดรั้บสิทธิประโยชนบ์างประการจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 ส าหรับในกิจการขนส่งทางเรือ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

 
(ก)   ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
(ข) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดรั้บจากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็น

เวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว สิทธิประโยชน์น้ีส้ินสุดในเดือนมิถุนายน 
2559 และในเดือนมกราคม 2560  

 

เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนด
ไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 2560  2559 
 กิจการท่ี  กิจการท่ี    กิจการท่ี  กิจการท่ี   
 ไดรั้บ  ไม่ไดรั้บ    ไดรั้บ  ไม่ไดรั้บ   
 การส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม  การส่งเสริม  การส่งเสริม  รวม 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการให ้
บริการในประเทศ 890  40,850  41,740  34,537  21,599  56,136 

ตดัรายการระหวา่งกนั (414)  (5,276)  (5,690)  (3,492)  (3,624)  (7,116) 
รายได้จากการ 
ให้บริการรวม 

 
476 

  
35,574 

  
36,050 

  
31,045 

  
17,975 

  
49,020 
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28 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค านวณจากขาดทุนส าหรับปีท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
แสดงการค านวณดงัน้ี 

  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ขาดทุนส าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือ
หุ้นสามญัของบริษทั (90,992)  (57,628)  (63,964)  (69,480) 

        

จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ 
  วนัท่ี 1 มกราคม 

 
503,384 

  
153,454 

  
503,384 

  
153,454 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่าย 
  เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 

 
- 

  

286,828 

  
- 

  
286,828 

จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ 
  ถ่วงน า้หนัก (ขั้นพื้นฐาน) 

 
503,384 

  
440,282 

  
503,384 

  
440,282 

        
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.18)  (0.13)  (0.13)  (0.16) 

 
29 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออก
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้  

 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทุนของการจัดการ      
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
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การบริหารจดัการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการ
ลงทุน อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงินของบริษทัมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัโดยอา้งอิงตามอตัราตลาด ส าหรับอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะ
สั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

 
อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 
     หลงัจาก 1 ปี     
 อตัรา    แต่ภายใน     
 ดอกเบ้ีย  ภายใน 1 ปี  5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560          

ส่วนที่หมนุเวียน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.75  42,000  -  -  42,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 1.50 - 4.70  645,000  -  -  645,000 

รวม   687,000  -  -  687,000 
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 งบการเงินรวม 
     หลงัจาก 1 ปี      
 อตัรา    แต่ภายใน     
 ดอกเบ้ีย  ภายใน 1 ปี  5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2559          

ส่วนที่หมนุเวียน          
ทรัสตรี์ซีท 2.75  86,191  -  -  86,191 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.75 - 5.75  81,400  -  -  81,400 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 4.60 - 4.70  570,000  -  -  570,000 

รวม   737,591  -  -  737,591 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     หลงัจาก 1 ปี      
 อตัรา    แต่ภายใน     
 ดอกเบ้ีย  ภายใน 1 ปี  5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2560          

ส่วนที่หมนุเวียน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5.75  42,000  -  -  42,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 1.50 - 4.70  655,000  -  -  655,000 
รวม   697,000  -  -  697,000 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     หลงัจาก 1 ปี      
 อตัรา    แต่ภายใน     
 ดอกเบ้ีย  ภายใน 1 ปี  5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2559          

ส่วนที่หมนุเวียน          
ทรัสตรี์ซีท 2.75  86,191  -  -  86,191 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.75 - 5.75  81,400  -  -  81,400 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4.00 - 4.70  605,000  -  -  605,000 
รวม   772,591  -  -  772,591 

 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 

 
ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึง ๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียง
จากสินเชื่อที่เป็นสาระส าคญั  ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเชื่อแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของ สินทรัพยท์าง
การเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า    
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
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มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 

 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีลกัษณะเป็นระยะสั้น 
และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดปัจจุบนั ดงันั้นมูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินของ 
กลุ่มบริษทัจึงไม่มีความแตกต่างอยา่งมีสาระส าคญัจากมูลค่ายติุธรรมโดยรวม  

 

30 ภาระผกูพนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคต        

  ทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่        

  บอกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 422  405  396  405 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี -  103  -  103 
รวม 422  508  396  508 
        

ภาระผกูพนัอื่นๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 2,483  3,135  2,483  3,135 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสัญญาเช่าด าเนินงานเพ่ือเช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังานกบับริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
และอุปกรณ์ส านกังาน เป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ีแตกต่างกนัจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 
 

สัญญาซ้ือถ่านหิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือถ่านหินกบัผูผ้ลิตในต่างประเทศในปริมาณท่ีก าหนดตาม
สัญญา บวกหรือหกัร้อยละ 10 ราคาของถ่านหินสามารถเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัคุณภาพของถ่านหินตามสูตร
การค านวณท่ีระบุในสญัญา 
 

สัญญาขายถ่านหิน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาขายถ่านหินแก่ผูป้ระกอบการในประเทศในปริมาณท่ีก าหนด
บวกหรือหกัร้อยละ 10 ดว้ยราคาคงท่ีตามสญัญา 

31 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  
 

32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมติั ดงัน้ี 
1. เบิกใช้เงินกูจ้ากวงเงินกูย้ืมเพ่ิมเติมจากบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด จ านวน 75.0 ลา้นบาท เพ่ือช าระหน้ีคืนแก่

บริษทัใหญ่ อยา่งไรกต็ามการเบิกใชเ้งินกูด้งักล่าวข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจากบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
2. ขอใหบ้ริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดและบริษทัใหญ่ออกหนงัสือค ้าประกนัให้กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง เพ่ือค ้ า

ประกนัวงเงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทั 
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33 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2559 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบการเงิน
ปี 2560 การจดัประเภทรายการใหม่เป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559      
ลูกหน้ีการคา้ -  52,003  52,003 
ลูกหน้ีอ่ืน -  13,697  13,697 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  223,631  223,631 
เจา้หน้ีการคา้ -  102,959  102,959 
เจา้หน้ีอ่ืน -  6,616  6,616 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 65,690  (65,690)  - 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 10  (10)  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 633,166  (223,631)  409,535 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 107,162  (107,162)  - 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 2,413  (2,413)  - 
   -   

 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

   ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559      
รายไดอ่ื้น 2,987  1,010  3,997 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 50,030  (1,010)  49,020 
   -   
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดัประเภทใหม่  จดัประเภทใหม่  หลงัจดัประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559      
ลูกหน้ีการคา้ -  45,978  45,978 
ลูกหน้ีอ่ืน -  12,989  12,989 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  223,631  223,631 
เจา้หน้ีการคา้ -  103,876  103,876 
เจา้หน้ีอ่ืน -  6,150  6,150 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 58,431  (58,431)  - 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 536  (536)  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 510,466  (223,631)  286,835 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 105,392  (105,392)  - 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 4,634  (4,634)  - 

   -   
      
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

   ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559      
รายไดอ่ื้น 8,731  1,010  9,741 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,104  (1,010)  5,094 
   -   

      
 การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั/บริษทัมากกวา่ 
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