
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 และ  

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
เสนอ คณะกรรมกำร บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ข้อมูลทางการเงิน 
ระหว่างกาล”) ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั  
ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี         
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2 ซ่ึงระบุวา่กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จ านวน 16.9 ลา้นบาท และ 17.8 ลา้นบาท ตามล าดบั และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทั
และบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ านวน 373.4 ลา้นบาท และ 407.0 ลา้นบาท ตามล าดบั และมี
ขาดทุนสะสมจ านวน 677.8 ลา้นบาท และ 699.2 ลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากนั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีขาดทุน
สะสมเกินทุนจ านวน 20.7 ลา้นบาท ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงอาจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั อยา่งไรก็ตามกลุ่ม
บริษทัและบริษทัไดก้ าหนดนโยบายและวิธีการในความพยายามท่ีจะบริหารความเส่ียงจากสภาพคล่องและสถานการณ์อ่ืนๆ 
ทั้งน้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 

 
 
(บณัฑิต ตั้งภากรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8509 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤษภาคม 2561 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,526,385 82,968,479 21,798,518      63,717,761      

ลูกหน้ีการคา้ 6 32,762,419 18,815,399 23,994,759      13,155,924      

ลูกหน้ีอ่ืน 7 6,244,522        12,487,571      5,106,888        11,970,475      

สินคา้คงเหลือ 43,630,851 10,956,311 44,111,835      10,682,456      

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,169,999 2,539,239 2,157,302        2,517,669        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็น

   สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 8 234,888,247 -                   234,888,247    -                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 361,222,423    127,766,999    332,057,549    102,044,285    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                   -                   133,379,710    133,379,710    

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 -                   213,094,727    -                   213,094,727    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 373,055,697    389,371,112    251,427,210    268,282,831    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,543,444        2,623,185        2,514,051        2,623,183        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 419,056           738,424           336,439           656,036           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 376,018,197    605,827,448    387,657,410    618,036,487    

รวมสินทรัพย์ 737,240,620    733,594,447    719,714,959    720,080,772    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 50,138,433      42,000,000      50,138,433      42,000,000      

เจา้หน้ีการคา้ 14 11,903,857      8,206,914        11,702,309      8,055,368        

เจา้หน้ีอ่ืน 15 23,323,525      14,844,916      19,290,456      13,523,679      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 13 645,000,000    645,000,000    655,000,000    655,000,000    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,666,197        2,896,292        1,556,158        2,009,739        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,618,098        1,245,501        1,360,041        1,131,426        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 734,650,110    714,193,623    739,047,397    721,720,212    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,866,807        1,757,044        1,355,403        1,269,596        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,866,807        1,757,044        1,355,403        1,269,596        

รวมหนีสิ้น 736,516,917    715,950,667    740,402,800    722,989,808    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 251,692,219    251,692,219    251,692,219    251,692,219    

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

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (677,824,454)   (660,904,377)   (699,235,998)   (681,457,193)   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท/ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 723,703           17,643,780      (20,687,841)     (2,909,036)       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น/ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) 723,703           17,643,780      (20,687,841)     (2,909,036)       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 737,240,620    733,594,447    719,714,959    720,080,772    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 47,454,230     173,154,201    47,454,230      173,154,201    

รายไดจ้ากการให้บริการ 10,694,572 7,554,778 -                   -                   

รวมรายได้ 58,148,802 180,708,979 47,454,230 173,154,201 

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 4 47,151,590 159,096,047 47,268,900      161,910,987    

ตน้ทุนการให้บริการ 7,471,216 5,615,749 -                   -                   

รวมต้นทุน 54,622,806 164,711,796 47,268,900 161,910,987 

กําไรขั้นต้น 3,525,996 15,997,183 185,330 11,243,214 

รายไดอ่ื้น 4 1,104,419 4,535,757 2,449,774         5,862,608         

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 4,630,415 20,532,940 2,635,104 17,105,822 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,768,271 12,001,705 1,768,271 12,001,705 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 23,447,233 15,574,180 22,676,337 15,271,807 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

    ของสินทรัพย์ 10, 11 (11,493,462) -                   (11,493,462) -                   

รวมค่าใช้จ่าย 13,722,042 27,575,885 12,951,146 27,273,512 

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (9,091,627) (7,042,945) (10,316,042) (10,167,690)

ตน้ทุนทางการเงิน 4 7,401,118 8,452,732 7,462,763         8,797,937         

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (16,492,745) (15,495,677) (17,778,805) (18,965,627)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 427,332 1,125,958 -                   -                   
ขาดทุนสําหรับงวด (16,920,077) (16,621,635) (17,778,805) (18,965,627)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                  -                   -                   -                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (16,920,077) (16,621,635) (17,778,805) (18,965,627)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (16,920,077) (16,621,635) (17,778,805)      (18,965,627)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                  -                   -                   -                   
ขาดทุนสําหรับงวด     (16,920,077) (16,621,635)      (17,778,805)      (18,965,627)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (16,920,077) (16,621,635) (17,778,805)      (18,965,627)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                  -                   -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (16,920,077) (16,621,635) (17,778,805)      (18,965,627)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 18 (0.03) (0.03)                  (0.04)                  (0.04)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7  



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

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น รวมส่วนของ ส่วนของส่วน
ที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้ ไดเ้สียที่ไม่มี รวมส่วน
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ของผูถ้ือหุน้ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 251,692,219     416,355,938     10,500,000       (569,800,068)    108,748,089     -                    108,748,089     
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน -                    -                    -                    (16,621,635)      (16,621,635)      -                    (16,621,635)      
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    (16,621,635)      (16,621,635)      -                    (16,621,635)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 251,692,219     416,355,938     10,500,000       (586,421,703)    92,126,454       -                    92,126,454       

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 251,692,219     416,355,938     10,500,000       (660,904,377)    17,643,780       -                    17,643,780       
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน -                    -                    -                    (16,920,077)      (16,920,077)      -                    (16,920,077)      
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    (16,920,077)      (16,920,077)      -                    (16,920,077)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 251,692,219     416,355,938     10,500,000       (677,824,454)    723,703            -                    723,703            

งบการเงินรวม
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8



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

รวมส่วน
ทุนเรือนหุน้ จดัสรรเป็น ของผูถ้ือหุน้ /
ที่ออกและ ส่วนเกิน สาํรองตาม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กฎหมาย (ขาดทุนสะสม) เกินทุน)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 251,692,219       416,355,938       10,500,000         (617,333,133)      61,215,024          
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน -                      -                      -                      (18,965,627)        (18,965,627)         
     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      -                       
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      (18,965,627)        (18,965,627)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 251,692,219       416,355,938       10,500,000         (636,298,760)      42,249,397          

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 251,692,219       416,355,938       10,500,000         (681,457,193)      (2,909,036)           
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     ขาดทุน -                      -                      -                      (17,778,805)        (17,778,805)         
     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -                      -                      -                      -                      -                       
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      (17,778,805)        (17,778,805)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 251,692,219       416,355,938       10,500,000         (699,235,998)      (20,687,841)         

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  9  



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

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (16,920,077)    (16,621,635)    (17,778,805)    (18,965,627)    
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 427,332          1,125,958       -                  -                  
ตน้ทุนทางการเงิน 7,401,118       8,452,732       7,462,763       8,797,937       
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,662,214       9,182,149       6,742,693       7,627,214       
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (11,493,462)    -                  (11,493,462)    -                  
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 109,763          153,406          85,807            128,381          
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน -                  326,715          -                  326,715          
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของ
   เงินลงทุนชัว่คราว -                  (2,752)             -                  10,806            
กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (84,242)           (241,061)         (84,242)           (241,061)         
กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (3,694,862)      (709,865)         (3,694,862)      (709,865)         
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (766,353)         205,525          (766,353)         205,525          
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -                  (80,508)           -                  (80,508)           
ดอกเบ้ียรับ -                  (687)                -                  (674)                

(16,358,569)    1,789,977       (19,526,461)    (2,901,157)      
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (13,862,778)    (43,926,859)    (10,754,593)    (45,617,304)    
ลูกหน้ีอ่ืน 6,243,049       (41,470,870)    6,863,587       (41,479,368)    
สินคา้คงเหลือ (28,979,678)    (42,098,303)    (29,734,517)    (44,633,223)    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 369,240          4,987,607       360,367          4,997,005       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 518,781          317,231          370,327          11,288            
เจา้หน้ีการคา้ 3,696,943       (98,191,866)    3,646,941       (91,331,956)    
เจา้หน้ีอ่ืน (752,398)         8,493,411       (776,853)         3,109,334       
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (244,404)         (717,144)         (467,890)         370,220          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 372,597          (911,128)         228,615          (838,820)         
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดําเนินงาน (48,997,217)    (211,727,944)  (49,790,477)    (218,313,981)  
จ่ายภาษีเงินได้ (199,413)         (286,565)         (50,730)           (44,632)           
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (49,196,630)    (212,014,509)  (49,841,207)    (218,358,613)  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี
31 มีนาคม

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี
31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 766,355          -                  766,355          -                  

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (373,923)         (243,969)         (43,000)           (121,969)         

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (60,000)           -                  (30,000)           -                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -                  40,080,508     -                  40,080,508     

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราว -                  (5,000,000)      -                  -                  

รับดอกเบ้ีย -                  687                 -                  674                 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 332,432          34,837,226     693,355          39,959,213     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 66,138,433     207,458,660   66,138,433     207,458,660   

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (58,000,000)    (49,319,612)    (58,000,000)    (49,319,612)    

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (716,329)         (8,464,905)      (909,824)         (8,810,110)      

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 7,422,104       149,674,143   7,228,609       149,328,938   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (41,442,094)    (27,503,140)    (41,919,243)    (29,070,462)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 82,968,479     79,751,453     63,717,761     60,850,689     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 41,526,385     52,248,313     21,798,518     31,780,227     

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

หน้ีสินคงคา้งเพ่ือการจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,133,195       -                  5,000              -                  

โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และท่ีดิน อาคาร 

   และอุปกรณ์ไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท

   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 234,888,247   -                  234,888,247   -                  

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

   12 

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



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

   13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

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 าบลสวนส้ม อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 74120 
   
สาขา  : 108 หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 
 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (“TTA”) ซ่ึงเป็น
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายถ่านหินแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการจ าหน่ายถ่านหินแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนส่งทางน ้าและบริการท่าเทียบเรือ  
 
รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 9 
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2 ผลการด าเนินงานในปัจจุบนั 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็นจ านวน 16.9 ลา้นบาท 
และ 17.8 ลา้นบาท ตามล าดบั (ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2560: ขำดทุนสุทธิ 16.6 ล้ำนบำท และ 
19.0 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) ณ วนัเดียวกนักลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน
รวมเป็นจ านวนเงิน 373.4 ลา้นบาท และ 407.0 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวำคม 2560: 586.4 ล้ำนบำท และ 619.7 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) และมีขาดทุนสะสมจ านวน 677.8 ล้านบาท และ 699.2 ลา้นบาท ตามล าดับ (31 ธันวำคม 
2560: 660.9 ล้ำนบำท และ 681.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) นอกจากนั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีขาดทุนสะสม
เกินทุนจ านวน 20.7 ลา้นบาท (31 ธันวำคม 2560: 2.9 ล้ำนบำท) 
  
กลุ่มบริษทัและบริษัทได้ก าหนดนโยบายและวิธีการในความพยายามท่ีจะบริหารความเส่ียงจากสภาพคล่อง         
และสถานการณ์อ่ืนๆ โดยการเพิ่มยอดขาย การเปล่ียนผูจ้ ัดหาวตัถุดิบ การลดและปรับโครงสร้างพนักงาน  
การลดโครงสร้างต้นทุน การขอเพิ่มวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินส าหรับการน าเข้าถ่านหิน 
และอยู่ระหว่างการจะขายสินทรัพยท่ี์ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ระหวา่งกาลขอ้ 8 นอกจากนั้นบริษทัยงัไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจาก TTA ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใชเ้งินซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้น
จาก TTA และบริษทัยอ่ย จ านวน 645.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 645.0 ล้านบาท) อยา่งไรก็ตาม บริษทัใหญ่ใน
ล าดบัสูงสุดไดอ้อกหนงัสือยืนยนัว่าบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดและบริษทัยอ่ยจะไม่เรียกช าระคืนหน้ีสินจากบริษทั
ในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ เวน้แต่บริษทัมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะจ่ายช าระหน้ีสินดงักล่าวก่อนก าหนด 

 
งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้สมมติท่ีว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง
โดยถือว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถด ารงสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัให้มีมูลค่าไม่ต ่ากว่าราคาตาม
บญัชีและจ่ายช าระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์นราคาท่ีอาจขาย
ไดแ้ละไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ซ่ึงอาจจ าเป็น ถา้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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3 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560          
งบการเงินน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2560 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบัมาถือ
ปฏิบัติ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัหรือบริษทั 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ข้างต้นสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี 
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท า 
งบการเงินระหวา่งกาลก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนท่ีรับรู้และช่วงเวลาท่ี 
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ 
รายไดท่ี้กิจการคาดว่าจะไดรั้บ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีน ามาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได้  
- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได้ – รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำร

โฆษณำ  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้ำ  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง

อสังหำริมทรัพย์  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง กำรโอนสินทรัพย์จำกลกูค้ำ 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การ
ประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั 
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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4 บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

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

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
ส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 
ช่ือกจิกำร ประเทศที่

จัดตั้ง 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

   

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 90.11 
บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของ 

บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 
บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของ 

บริษทัถือหุน้ร้อยละ 49.53 
ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ี มีอ านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหนา้ท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) ของกลุ่มบริษทั 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ตน้ทุนทางการเงิน ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
  วนัที ่31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบำท) 
บริษทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุด        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ       -  3        -  3 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง 
   ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 

 
547 

  
546 

  
547 

  
546 

ตน้ทุนทางการเงิน 6,489  6,489  6,489  6,489 
        
บริษัทใหญ่        
ตน้ทุนทางการเงิน 277        -  277        - 
        
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ       -        -  1,357  1,013 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง 
   ของตน้ทุนขาย) 

 
      - 

  
      - 

  
867 

  
5,365 

ตน้ทุนทางการเงิน       -        -  62  345 
        
บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1        -  1        - 
        
ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
    ผลประโยชนร์ะยะสั้น 1,100  3,763  1,100  3,763 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 32  84  32  84 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 1,132  3,847  1,132  3,847 

 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีอ่ืนกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย       -  -  563  398 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1  4  1  4 
รวม  1  4  564  402 

 
เจ้าหน้ีการค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบำท) 
บริษทัยอ่ย -  -  826  - 
รวม  -  -  826  - 

 
เจ้าหน้ีอื่นกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบำท) 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 15,458  8,993  15,458  8,993 
บริษทัใหญ่ 277  96  277  96 
บริษทัยอ่ย -  -  41  172 
รวม  15,735  9,089  15,776  9,261 

 
  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ใน 
   ล  าดบัสูงสุด 4.60 - 4.70  4.60 - 4.70  570,000  570,000  570,000  570,000 
บริษทัใหญ่ 1.50  1.50  75,000  75,000  75,000  75,000 
บริษทัยอ่ย 2.50   2.50   -  -  10,000  10,000 
รวม     645,000  645,000  655,000  655,000 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที ่ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  เกีย่วข้องกนั 2561  2560  2561  2560 
 (พันบำท) 
บริษทัใหญ่ในล ำดบัสูงสุด        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  570,000  570,000  570,000  570,000 
ณ วนัที ่31 มีนำคม 570,000  570,000  570,000  570,000 
        

บริษัทใหญ่        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 75,000  -  75,000  - 

ณ วนัที ่31 มีนำคม 75,000  -  75,000  - 

        
บริษัทย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  10,000  35,000 
ณ วนัที ่31 มีนำคม -  -  10,000  35,000 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดไม่มีหลกัประกนัและเป็นเงินกูย้มืประเภทรับช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการขยายระยะเวลาการใช้
วงเงินกูย้ืมท่ีมีอยู่จากบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด จ านวนทั้งส้ิน 570.0 ลา้นบาท และการขอขยายวงเงินกูย้ืมเพิ่มเติม
จากบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด เป็นจ านวนเงินกูย้มืสูงสุดไม่เกิน 430.0 ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามวงเงินเพิ่มเติมดงักล่าว
ข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจากบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5    เงนิลงทุนช่ัวครำว 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 31 มีนาคม 

2561 
 31 ธนัวาคม 

2560 
 (พันบำท) 
ตราสารหน้ีถือไวเ้พื่อคา้ -  -  -  - 
รวม -  -  -  - 

 
ตราสารหน้ีท่ีถือไวเ้พื่อคา้เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหน้ีในประเทศกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
แห่งหน่ึง 
 
รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ของตราสารหน้ีท่ีอยู่ในความ
ตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบำท) 
ตราสารหน้ีถอืไว้เพือ่ค้า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  40,011  -  40,011 
ซ้ือระหวา่งงวด -  5,000  -  - 
ขายระหวา่งงวด -  (40,000)  -  (40,000) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า -  3  -  (11) 
ณ วนัที ่31 มีนาคม -  5,014  -  - 

 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนชัว่คราวในงบแสดงฐานะการเงินรวม มีดงัต่อไปน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม 
 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
31 มีนาคม 2560  (พันบาท) 
เงินลงทุนช่ัวคราว         
ตราสารหน้ีถือไวเ้พื่อคา้ 5,000 -  5,014  -  5,014 
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารหน้ี ดว้ยมูลค่าหน่วยลงทุนของเงินลงทุนของบริษทั ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
 

6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบำท) 
กิจการอ่ืนๆ 37,585  23,722  28,751  17,996 
        
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,823)  (4,907)  (4,756)  (4,840) 
สุทธิ 32,762  18,815  23,995  13,156 

        
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบำท) 
กลบัรายการหน้ีสูญและ 
หน้ีสงสยัจะสูญ ส าหรับ        
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
       31 มีนาคม (84)  (241)  (84)  (241) 

 

 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบำท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 24,204  14,591  19,927  11,108 
เกินก าหนดช าระ:        
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 8,509  4,175  4,078  2,058 
       6 - 12 เดือน -  19  -  - 
 มากกวา่ 12  เดือน 4,872  4,937  4,746  4,830 
 37,585  23,722  28,751  17,996 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,823)  (4,907)  (4,756)  (4,840) 
สุทธิ 32,762  18,815  23,995  13,156 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีอ่ื้น 
 
   งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมำยเหต ุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบำท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1  4  564  402 
กจิกำรอ่ืนๆ         
- เงินทดรองแก่ 

ผูจ้  าหน่ายสินคา้ 
  

500 
  

10,265 
  

- 
  

9,765 
- ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  2,877  1,478  2,442  1,251 
- รายไดค้า้งรับ  1,012  478  63  63 
- อ่ืนๆ  2,411  819  2,094  545 
รวม  6,801  13,044  5,163  12,026 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ         

- เงินทดรองแก่ 
ผูจ้  าหน่ายสินคา้ 

  
(500) 

  
(500) 

  
- 

  
- 

- อ่ืนๆ  (56)  (56)  (56)  (56) 
สุทธิ  6,245  12,488  5,107  11,970 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีจ่ดัประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขำย 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2560 เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมติัแผนการขาย
โรงงานสวนส้มและสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งของบริษทัในมูลค่าไม่ต ่ากว่า 350.0 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์บริษทั
ไม่ไดใ้ชง้านและพร้อมส าหรับการขายทนัที โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายให้ฝ่ายบริหารจดัท าแผนด าเนินการ
ขายและจัดหาผูซ้ื้อ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษัทได้ท าสัญญากับตัวแทนในการจัดหาผูซ้ื้อ และเม่ือวนัท่ี 
16 มีนาคม 2561 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้เจตจ านงในการซ้ือจากผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพ ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหว่างขั้นตอน
การท าสัญญาขายกับผูซ้ื้อท่ีมีศักยภาพดังกล่าว ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการเห็นว่าการขายดังกล่าวมีความ 
เป็นไปได้ในระดบัสูงมาก และคาดว่าจะได้เขา้ท าสัญญาขายกบัผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพ โดยหลงัจากเขา้ท าสัญญาขาย
ดงักล่าวแลว้โรงงานสวนส้มและสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งจะถูกโอนจากบริษทัไปยงัผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพภายใน 60 วนั นบั
จากวนัท าสัญญาขาย 
 
ดังนั้ น ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  และสินทรัพย ์
ไม่มีตวัตน ท่ีต าบลสวนส้ม อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร ไดถู้กจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดั
ประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
 
รายละเอียดของสินทรัพยท่ี์ถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
ท่ีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 หมำยเหต ุ งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  (พันบำท) 
สินทรัพย์     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10   218,635 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11   16,253 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    - 
มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี    234,888 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 ลกัษณะ 

ธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิจากการดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ 
  31 

มีนาคม 
2561 

31 
ธนัวาคม 

2560 

 31 
มีนาคม 
2561 

 31 
ธนัวาคม 

2560 

 31 
มีนาคม 

2561 

 31 
ธนัวาคม 

2560 

 31 
มีนาคม 

2561 

 31 
ธนัวาคม 

2560 

 31 
มีนาคม 

2561 

 31 
ธนัวาคม 

2560 

 31 
มีนาคม 
2561 

 31 
มีนาคม 
2560 

  (ร้อยละ)  (พันบำท) 

บริษทัย่อย                        
บริษทั ยเูอม็เอส  
    ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั  

บริหารจดัการดา้น
ขนถ่ายสินคา้ 
และจ าหน่ายปุ๋ย 

 
 

99.99 

 
 

99.99 

  
 

5,000 

  
 

5,000 

  
 

5,000 

  
 

5,000 

  
 

(4,327) 

  
 

(4,327) 

  
 

673 

  
 

673 

  
 

- 

  
 

- 
บริษทั ยเูอม็เอส ไลท์
เตอร์ จ  ากดั 

 
ขนส่งทางน ้า 

 
99.99 

 
99.99 

  
110,000 

  
110,000 

  
110,000 

  
110,000 

  
- 

  
- 

  
110,000 

  
110,000 

  
- 

  
- 

บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  
   เซอร์วสิเซส จ ากดั 

บริการท่า 
เทียบเรือ 

 
99.99 

 
99.99 

  
18,000 

  
18,000 

  
18,000 

  
18,000 

  
- 

  
- 

  
18,000 

  
18,000 

  
- 

  
- 

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)  (17,620)  133,380  133,380  -  - 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

รายการเคล่ือนไหวของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หมำยเหต ุ งบกำรเงนิรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  (พันบำท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561      213,095   
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด    (2,598) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 11   8,138                  
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท 
   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

 
8 

   
(218,635) 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561    - 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และอาคารท่ีต าบลสวนส้ม อ าเภอบา้นแพว้ 
จงัหวดัสมุทรสาคร ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนบางส่วนไดถู้กกลบัรายการ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนได้ถูกจดัประเภทใหม่เป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย โปรดสังเกตรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 
และ 11 ตามล าดบั 

 

11 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หมำยเหต ุ งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  (พันบำท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  389,371  268,283 
ซ้ือเพิ่ม  2,507  48 
จ าหน่าย  -  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (5,924)  (4,006) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า   3,355  3,355 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท 
   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

 
8 

 
(16,253) 

  
(16,253) 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561  373,056  251,427 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชค้  ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

• ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัท่ีต าบลคลองสะแก อ าเภอนครหลวง 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 216.1 ลา้นบาท (31 ธันวำคม 2560: 217.0 ล้ำนบำท) ไดถู้ก
จ านองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อค ้าประกนัเงินกูย้มืตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 

 
• เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้เปล่ียนแปลงหลักประกันเรือขนล าเลียงของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง 

ดว้ยเรือล าใหม่ จ านวน 1 ล า มูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 12.4 ลา้นบาท (31 ธันวำคม 2560: 12.6 ล้ำนบำท) ซ่ึงถูก
จ านองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 13 

 
การด้อยค่า 

 
ในระหว่างปี 2557 บริษทัยอ่ยไดรั้บค าร้องขอริบทรัพยเ์ป็นเรือขนล าเลียง 1 ล า ซ่ึงใหบ้ริการขนส่งสินคา้ใหลู้กคา้ท่ี
เกิดกรณีพิพาท ทั้ งน้ีบริษทัย่อยมิได้เป็นจ าเลยในคดี เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 ศาลชั้นตน้มีค าสั่งริบเรือตาม
พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 154 วรรคหน่ึง และบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการขออุทธรณ์ต่อศาล ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
4 ตุลาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าสั่งยืนตามค าตดัสินของศาลชั้นตน้ และบริษทัย่อยไดย้ื่นฎีกาต่อศาลฎีกาเม่ือ
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วนัท่ีงบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติั คดีดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทั
และบริษทัยอ่ยไดต้ั้งส ารองเผือ่ผลเสียหายท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 13.9 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2558 แลว้ 
 
การกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า  
 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริหารของบริษทัตกลงท่ีจะขายสินทรัพยท่ี์ต าบล 
สวนส้ม อ าเภอบ้านแพว้ จังหวดัสมุทรสาคร และจัดประเภทสินทรัพยด์ังกล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ี 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย เน่ืองจากราคาขายท่ีคาดการณ์ไวมี้มูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย ์ดงันั้นฝ่ายบริหารของบริษทัจึงกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว โดยขาดทุนจาก
การด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นสุทธิจาก 
ค่าเส่ือมราคาหากไม่เคยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน ดงันั้นบริษทับนัทึกการกลบัรายการขาดทุนจากการ 
ด้อยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 8.1 ล้านบาท และ 3.4 ล้านบาท 
ตามล าดบั เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 11.5 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี  
  

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบำท) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี        
- ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 
      และลูกหน้ีอ่ืน   

 
1,076 

  
1,093 

  
962 

  
979 

- ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ท่ีลดลงและสินคา้
ลา้สมยั 43,795  64,033  43,795  64,033 

- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน -  -  3,524  3,524 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและ    
      อุปกรณ์ 13,047  9,490  10,593  9,776 
- ส่วนต่างค่าเส่ือมราคา 2,734  2,571  -  - 
- โบนสัคา้งจ่าย -  133  -  97 
- ประมาณการหน้ีสินส าหรับ 
      ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
373 

  
351 

  
271 

  
254 

 61,025  77,671  59,145  78,663 
ยอดขาดทุนยกไป 103,091  164,546  103,005  163,972 
รวม 164,116  242,217  162,150  242,635 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2561 ถึง 2566 กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุ
ตามกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนัเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นได้
ค่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   

 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

   30 

13 หนีสิ้นทีม่ีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 หมำยเหต ุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบำท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน         
ทรัสตรี์ซีท  24,138  -  24,138  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 
 

26,000 
 

42,000 
 

26,000  42,000 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน  50,138 
 

42,000 
 

50,138 
 

42,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4 645,000 
 

645,000 
 

655,000 
 

655,000 
รวมหนีสิ้นทีม่ีภำระดอกเบีย้   
     หมุนเวยีน 

  
695,138 

 
 

687,000 
 

 
705,138 

 
697,000 

 
เงินกู้ ยืมระยะส้ัน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจ านวนทั้ งส้ิน 10.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 10.0 
ล้านบาท) วงเงินดงักล่าวถูกค ้าประกนัโดยเรือขนล าเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 11 วงเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้จ านวน 10.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 10.0 
ล้านบาท) 

 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไม่สามารถช าระหน้ีทรัสตรี์ซีทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ านวน 
62.8 ลา้นบาท ส่งผลให้สถาบนัการเงินดงักล่าวเรียกให้บริษทัช าระหน้ีคงคา้งท่ีมีกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวทั้งหมด 
จ านวน 200.0 ล้านบาท รวมทั้ งยกเลิกวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นของบริษทัท่ีได้รับจากสถาบนัการเงินดังกล่าวทั้ งหมด 
จ านวน 300.0 ลา้นบาท และหักเงินจ านวน 200.0 ลา้นบาท จากบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัใหญ่ ซ่ึงถูกใชค้  ้า
ประกนัวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินดงักล่าว ด้วยเหตุน้ีบริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทัใหญ่ใน
รูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม จ านวน 200.0 ลา้นบาท และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
1.50 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัทใหญ่ในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน คงเหลือ 
เป็นจ านวน 75.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 75.0 ล้านบาท) 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน 
เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสตรี์ซีทจ านวนทั้งส้ิน 60.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 60.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่าว
ถูกค ้าประกนัโดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทั
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ านวน 9.9 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2560: 18.0 ล้านบาท)  

 
14 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

   งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมำยเหต ุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบำท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  -  826  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  11,904  8,207  10,876  8,055 
รวม  11,904  8,207  11,702  8,055 

 
15 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

   งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 หมำยเหต ุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบำท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 15,735  9,089  15,776  9,261 
กจิกำรอ่ืนๆ         

- เจา้หน้ีกรมสรรพากร  1,616  2,359  101  1,199 
- อ่ืนๆ  5,973  3,397  3,413  3,064 

รวม  23,324  14,845  19,290  13,524 

 
  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

   32 

16 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 
กลุ่มบริษทัประกอบดว้ย 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั 
หน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัน้ีจ าหน่ายสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจาก
ใชเ้ทคโนโลยี กลยทุธ์ทางการตลาด และทรัพยากรท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบ
ทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
ส่วนงาน 1   กลุ่มจ าหน่ายถ่านหิน 
ส่วนงาน 2    กลุ่มขนส่ง 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานทีร่ายงาน 
 

รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561
และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 
     กำรตัดรำยกำร   
 กลุ่มจ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
 ถ่ำนหิน  กลุ่มขนส่ง  ทำงธุรกจิ  รวม 

 (พันบำท) 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน 47,454  11,561  (866)  58,149 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (866)  866  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 47,454  10,695  -  58,149 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6,743  1,971  (52)  8,662 
กลบัรายการขาดทุนจาก 
   การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  11,493 

  
- 

  
- 

 
11,493 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (10,316)  1,983  (759)  (9,092) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (7,463)  -  62  (7,401) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (427)  -  (427) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด (17,779)  1,556  (697)  (16,920) 

 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 
     กำรตัดรำยกำร   
 กลุ่มจ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
 ถ่ำนหิน  กลุ่มขนส่ง  ทำงธุรกจิ  รวม 

 (พันบำท) 
สินทรัพยร์วม 719,715  164,046  (146,520)  737,241 
        
หน้ีสินรวม 740,403  7,543  (11,429)  736,517 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงนิรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2560 
     กำรตัดรำยกำร   
 กลุ่มจ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
 ถ่ำนหิน  กลุ่มขนส่ง  ทำงธุรกจิ  รวม 

 (พันบำท) 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน 173,154  12,920  (5,365)  180,709 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (5,365)  5,365  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 173,154  7,555  -  180,709 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 7,627  1,756  (201)  9,182 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (10,168)  5,819  (2,694)  (7,043) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (8,798)  -  346  (8,452) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (1,126)  -  (1,126) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด (18,966)  4,693  (2,348)  (16,621) 

 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
     กำรตัดรำยกำร   
 กลุ่มจ ำหน่ำย    ระหว่ำงส่วนงำน   
 ถ่ำนหิน  กลุ่มขนส่ง  ทำงธุรกจิ  รวม 

 (พันบำท) 
สินทรัพยร์วม 720,081  158,478  (144,965)  733,594 
        
หน้ีสินรวม 722,990  3,532  (10,571)  715,951 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 
 

การรับรู้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปี 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษี 
เงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
คือร้อยละ (3) (31 มนีำคม 2560: ร้อยละ (7))  
 

18 ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ค  านวณจากขาดทุนส าหรับ
งวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี 
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
  วนัที ่31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบำท/พันหุ้น) 
ขำดทุนส ำหรับงวดทีเ่ป็นส่วนของ 
  ผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท (16,920)  (16,622)  (17,779)  (18,966) 
        

จ ำนวนหุ้นสำมัญทีอ่อกจ ำหน่ำยแล้ว 503,384  503,384  503,384  503,384 
        

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) (0.03)  (0.03)  (0.04)  (0.04) 

 
19 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 
 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีลกัษณะเป็น 
ระยะสั้น และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดปัจจุบนั ดงันั้นมูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัจึงไม่มีความแตกต่างอยา่งมีสาระส าคญัจากมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 ภำระผูกพนั 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบำท) 
จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคต        

  ทัง้ส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่        

  บอกเลกิไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 1,600  422  1,581  396 
รวม 1,600  422  1,581  396 

        

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 2,483  2,483  2,483  2,483 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีสัญญาเช่าด าเนินงานเพื่อเช่าพื้นท่ีอาคารส านกังานกบับริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด 
และอุปกรณ์ส านกังานเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ีแตกต่างกนัจนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 
 
สัญญำขำยถ่ำนหิน 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาขายถ่านหินแก่ผูป้ระกอบการในประเทศในปริมาณท่ีก าหนด
บวกหรือหกัร้อยละ 10 ดว้ยราคาคงท่ีตามสญัญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 คดส่ิีงแวดล้อม 
 
เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2559 ศาลปกครองกลางมีค าสั่งเรียกให้บริษทัเขา้มาเป็นคู่กรณีในฐานะผูร้้องสอดและยื่น
ค าให้การแก้ค  าฟ้องพร้อมด้วยหลักฐานต่อศาล เน่ืองจากได้มีสมาคมและกลุ่มบุคคลจ านวนหน่ึงในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยาไดย้ื่นฟ้องหน่วยงานราชการตามท่ีระบุในค าฟ้อง เก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการ
ด าเนินงานของบริษทัหลายแห่งรวมถึงบริษทัซ่ึงประกอบกิจการในพื้นท่ีภายใตก้ารควบคุมดูแลของหน่วยงาน
เหล่านั้น  โจทกป์ระสงคใ์ห้ศาลมีค าสั่งใหห้น่วยงานราชการผูถู้กฟ้องใชอ้  านาจตามกฎหมายควบคุมหรือสั่งการให้
ผูป้ระกอบการปฏิบติัตามมาตรการตามท่ีโจทกร้์องขอ โดยท่ีโจทกเ์ช่ือว่าจะสามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึน บริษทัไดด้ าเนินการยื่นค าให้การแกค้ดีต่อศาล และศาลไดรั้บค าให้การแกค้  าฟ้องเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ศาลปกครองกลางไดส่้งส าเนาค าแกค้  าให้การของโจทกม์าให้บริษทั บริษทัไดย้ื่น
ค าโตแ้ยง้ต่อศาลและศาลได้รับไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ วนัท่ีงบการเงินน้ีได้รับอนุมติัคดียงัอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ผูบ้ริหารเช่ือว่าผลการ
พิจารณาของศาลจะไม่ส่งผลกระทบทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทั 
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