
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ คณะกรรมการ บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (“ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ของบริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี         
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



 
 

   2

 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2 ซ่ึงระบุวา่กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จาํนวน 28.5 ลา้นบาท และ 31.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ ณ วนัเดียวกนั กลุ่มบริษทั
และบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมจาํนวน 382.5 ลา้นบาท และ 418.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ 
มีขาดทุนสะสมจาํนวน 689.4 ลา้นบาท และ 713.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทั 
มีขาดทุนสะสมเกินทุนจาํนวน 10.9 ลา้นบาท และ 34.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัและบริษทัอยู่ระหว่าง 
การแกไ้ขปัญหาฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั โดยกาํหนดนโยบาย
และวิธีการในความพยายามท่ีจะบริหารความเส่ียงจากสภาพคล่องและสถานการณ์อ่ืนๆ สถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า 
มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัเก่ียวกบัความสามารถในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ีขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
 
 
 
 

 
(บณัฑิต ตั้งภากรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8509 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 สิงหาคม 2561 
 



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58,715,712 82,968,479 36,044,856      63,717,761      

ลูกหน้ีการคา้ 5 40,656,091 18,815,399 32,287,459      13,155,924      

ลูกหน้ีอ่ืน 6 3,968,530        12,487,571      2,771,530        11,970,475      

สินคา้คงเหลือ 18,154,620 10,956,311 17,933,897      10,682,456      

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 184,676 2,539,239 108,327           2,517,669        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีจดัประเภทเป็น

   สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 7 234,888,247 -                   234,888,247    -                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 356,567,876    127,766,999    324,034,316    102,044,285    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                   -                   133,379,710    133,379,710    

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 9 -                   213,094,727    -                   213,094,727    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 370,720,043    389,371,112    248,972,748    268,282,831    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,400,395        2,623,185        2,372,496        2,623,183        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 471,172           738,424           389,748           656,036           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 373,591,610    605,827,448    385,114,702    618,036,487    

รวมสินทรัพย์ 730,159,486    733,594,447    709,149,018    720,080,772    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 50,519,126      42,000,000      50,519,126      42,000,000      

เจา้หน้ีการคา้ 13 9,630,978        8,206,914        8,920,951        8,055,368        

เจา้หน้ีอ่ืน 14 29,697,571      14,844,916      25,090,566      13,523,679      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 12 645,000,000    645,000,000    655,000,000    655,000,000    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 2,504,194        2,896,292        1,577,863        2,009,739        

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,711,047        1,245,501        1,442,132        1,131,426        

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 739,062,916    714,193,623    742,550,638    721,720,212    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,977,789        1,757,044        1,442,163        1,269,596        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,977,789        1,757,044        1,442,163        1,269,596        

รวมหนีสิ้น 741,040,705    715,950,667    743,992,801    722,989,808    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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      

   ขาดทุนสะสม (689,429,376)   (660,904,377)   (713,391,940)   (681,457,193)   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท/ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) (10,881,219)     17,643,780      (34,843,783)     (2,909,036)       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น/ (ขาดทุนสะสมเกินทุน) (10,881,219)     17,643,780      (34,843,783)     (2,909,036)       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 730,159,486    733,594,447    709,149,018    720,080,772    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

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

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 80,734,901 148,761,232 80,734,901      148,761,232    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 12,927,189 10,780,344 -                   -                   

รวมรายได้ 93,662,090 159,541,576 80,734,901 148,761,232 

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 4 80,307,619 135,860,669 81,178,904      138,063,898    

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 8,111,309 5,773,689 -                   -                   

รวมต้นทุน 88,418,928 141,634,358 81,178,904 138,063,898 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 5,243,162 17,907,218 (444,003) 10,697,334 

รายไดอ่ื้น 4 104,539 956,368 1,616,164        1,855,530        

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 5,347,701 18,863,586 1,172,161 12,552,864 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,994,833 9,678,984 1,994,833 9,678,984 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 6,758,847 13,893,046 5,674,794 13,140,378 

รวมค่าใช้จ่าย 8,753,680 23,572,030 7,669,627 22,819,362 

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (3,405,979) (4,708,444) (6,497,466) (10,266,498)

ตน้ทุนทางการเงิน 4 7,596,147 8,758,646 7,658,476        9,156,249        

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (11,002,126) (13,467,090) (14,155,942) (19,422,747)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 602,796 959,237 -                   -                   
ขาดทุนสําหรับงวด (11,604,922) (14,426,327) (14,155,942) (19,422,747)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด           -           -           -           - 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (11,604,922) (14,426,327) (14,155,942) (19,422,747)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน

(บาท)

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

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (11,604,922) (14,426,327)      (14,155,942)      (19,422,747)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม           -           -           -           - 
ขาดทุนสําหรับงวด (11,604,922) (14,426,327)      (14,155,942)      (19,422,747)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (11,604,922) (14,426,327)      (14,155,942)      (19,422,747)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม           -           -           -           - 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (11,604,922) (14,426,327)      (14,155,942)      (19,422,747)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 17 (0.02) (0.03)                 (0.03)                 (0.04)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 128,189,131    321,915,433    128,189,131    321,915,433    

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 23,621,761 18,335,122 -                   -                   

รวมรายได้ 151,810,892 340,250,555 128,189,131 321,915,433 

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย 4 127,459,209 294,956,716 128,447,804    299,974,885    

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 15,582,525 11,389,438 -                   -                   

รวมต้นทุน 143,041,734 306,346,154 128,447,804 299,974,885 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 8,769,158 33,904,401 (258,673) 21,940,548 

รายไดอ่ื้น 4 1,208,958 5,492,125 4,065,938        7,718,138        

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 9,978,116 39,396,526 3,807,265 29,658,686 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,763,104 21,680,689 3,763,104 21,680,689 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 30,206,080 29,467,226 28,351,131 28,412,185 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 9, 10 (11,493,462)     -                   (11,493,462)     -                   

รวมค่าใช้จ่าย 22,475,722 51,147,915 20,620,773 50,092,874 

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (12,497,606) (11,751,389) (16,813,508) (20,434,188)

ตน้ทุนทางการเงิน 4 14,997,265 17,211,378 15,121,239      17,954,186      

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (27,494,871) (28,962,767) (31,934,747) (38,388,374)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 1,030,128 2,085,195 -                   -                   

ขาดทุนสําหรับงวด (28,524,999) (31,047,962) (31,934,747) (38,388,374)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด           -           -           -           - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (28,524,999) (31,047,962) (31,934,747) (38,388,374)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(บาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8  



บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันขาดทุน

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (28,524,999) (31,047,962)      (31,934,747)      (38,388,374)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม            -            -           -           - 

ขาดทุนสําหรับงวด (28,524,999) (31,047,962)      (31,934,747)      (38,388,374)

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (28,524,999) (31,047,962)      (31,934,747)      (38,388,374)

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม           -           -           -           - 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (28,524,999) (31,047,962)      (31,934,747)      (38,388,374)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 17 (0.06) (0.06) (0.06)                 (0.08)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(บาท)

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

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 -                    -                    -                    (31,047,962)      (31,047,962)      -                    (31,047,962)      
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    (31,047,962)      (31,047,962)      -                    (31,047,962)      

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 -                    -                    -                    (28,524,999)      (28,524,999)      -                    (28,524,999)      
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    (28,524,999)      (28,524,999)      -                    (28,524,999)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 251,692,219     416,355,938     10,500,000       (689,429,376)    (10,881,219)      -                    (10,881,219)      

งบการเงนิรวม
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 10



บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 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 -                          -                          -                          (38,388,374)            (38,388,374)            
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                          -                          -                          -                          -                          
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                          (38,388,374)            (38,388,374)            

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 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 -                          -                          -                          (31,934,747)            (31,934,747)            
     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น -                          -                          -                          -                          -                          
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                          (31,934,747)            (31,934,747)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 251,692,219           416,355,938           10,500,000             (713,391,940)          (34,843,783)            

(บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  11  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนสาํหรับงวด (28,524,999) (31,047,962) (31,934,747)     (38,388,374)      

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,030,128        2,085,195        -                   -                    

ตน้ทุนทางการเงิน 14,997,265      17,211,378      15,121,239      17,954,186       

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13,352,500      18,635,420      9,343,660        15,157,306       

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (11,493,462)     -                   (11,493,462)     -                    

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 220,745           306,797           172,567           256,755            

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน -                   356,686           -                   356,686            

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนชัว่คราว -                   10,806             -                   10,806              

(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (29,055)            242,744           (88,485)            176,026            

กลบัรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (4,457,349)       (629,416)          (4,457,349)       (629,416)           

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (766,353)          (113,322)          (766,353)          (54,473)             

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

ดอกเบ้ียรับ (87,717)            (123,544)          (51,536)            (90,933)             

(15,758,297)     6,832,949        (24,154,466)     (5,331,939)        

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (21,811,637)     (46,042,804)     (19,043,050)     (47,041,381)      

ลูกหน้ีอ่ืน 8,519,041        (5,171,012)       9,198,945        (3,647,096)        

สินคา้คงเหลือ (2,740,960)       44,316,373      (2,794,092)       43,608,144       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,354,563        7,772,222        2,409,342        7,709,568         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,827,582        4,589,584        370,328           4,065,789         

เจา้หน้ีการคา้ 1,424,064        (97,381,156)     865,583           (95,126,490)      

เจา้หน้ีอ่ืน (1,763,918)       563,652           (1,814,318)       1,293,048         

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (406,069)          (4,486,573)       (445,847)          (3,309,301)        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 465,546           (205,405)          310,706           (134,349)           

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดาํเนินงาน (27,890,085)     (89,212,170)     (35,096,869)     (97,914,007)      

จ่ายภาษีเงินได้ (1,560,330)       (484,595)          (104,040)          (80,276)             

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (29,450,415)     (89,696,765)     (35,200,909)     (97,994,283)      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 766,355           438,850           766,355     380,000            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,643,941)       (2,128,521)       (52,950)      (165,971)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (60,000)            -                   (30,000)      -                    
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -                   45,101,833 -             40,080,508 
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินทุนชัว่คราว -                   (5,000,000)       -             -                    

รับดอกเบ้ีย 87,717             123,544           51,536       90,933              
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,849,869)       38,535,706      734,941           40,385,470       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 112,224,178 278,779,569 112,224,178 278,779,569 

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (103,705,052) (187,433,365) (103,705,052) (187,433,365)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   -                   10,000,000       

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (1,471,609)       (17,341,682)     (1,726,063)       (18,084,490)      

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 7,047,517 74,004,522 6,793,063 83,261,714 

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (24,252,767) 22,843,463 (27,672,905) 25,652,901 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 82,968,479      79,751,453      63,717,761      60,850,689       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 58,715,712      102,594,916    36,044,856      86,503,590       

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

หน้ีสินคงคา้งเพ่ือการจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,074,760        -                   -                   -                    

โอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และท่ีดิน อาคาร

   และอุปกรณ์ไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท

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

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน

   เพ่ือหกักลบกบัการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 12 -                   200,000,000    -                   200,000,000     

(บาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
13  
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หมายเหตุ  สารบัญ  
    

1  ขอ้มูลทัว่ไป  
2  ผลการดาํเนินงานในปัจจุบนั  
3  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล  
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5  ลูกหน้ีการคา้  
6  ลูกหน้ีอ่ืน  
7  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย  
8  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
9  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  
10  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
11  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
12  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
13  เจา้หน้ีการคา้  
14  เจา้หน้ีอ่ืน  
15  ส่วนงานดาํเนินงาน  
16  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  
17  ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน  
18  เคร่ืองมือทางการเงิน  
19  ภาระผกูพนั  
20  คดีส่ิงแวดลอ้ม  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

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

กรุงเทพมหานคร 10330 
   
สาขา  : 88/8-9 หมู่ท่ี 5 ตาํบลสวนสม้ อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 74120 
   
สาขา  : 108 หมู่ท่ี 2 ตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ (MAI) เม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 
 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“TTA”) ซ่ึงเป็น 
นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจาํหน่ายถ่านหินแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการจาํหน่ายถ่านหินแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ การขนส่งทางนํ้าและบริการท่าเทียบเรือ  
 
รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 8 
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2 ผลการดําเนินงานในปัจจุบัน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เป็นจาํนวน 28.5 ลา้นบาท 
และ 31.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั (สาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 2560: ขาดทุนสุทธิ 31.0 ล้านบาท และ 
38.4 ล้านบาท ตามลาํดับ) ณ วนัเดียวกนักลุ่มบริษทัและบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน
รวมเป็นจาํนวนเงิน 382.5 ลา้นบาท และ 418.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2560: 586.4 ล้านบาท และ 619.7 
ล้านบาท ตามลาํดับ) และมีขาดทุนสะสมจาํนวน 689.4 ลา้นบาท และ 713.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 
2560: 660.9 ล้านบาท และ 681.5 ล้านบาท ตามลาํดับ) นอกจากนั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัและบริษทั 
มีขาดทุนสะสมเกินทุนจาํนวน 10.9 ลา้นบาท และ 34.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2560: บริษัทมีขาดทุน
สะสมเกินทุนจาํนวน 2.9 ล้านบาท) 
  
บริษทัไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินจาก TTA ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด ในรูปแบบของตัว๋สญัญาใชเ้งิน
ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก TTA และบริษทัย่อย 
จาํนวน 645.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 645.0 ล้านบาท) นอกจากน้ี บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดไดอ้อกหนงัสือ
ยืนยนัว่าบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดและบริษทัย่อยจะไม่เรียกชาํระคืนหน้ีสินจากบริษทัในอีก 12 เดือนขา้งหน้า  
เวน้แต่บริษทัมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะจ่ายชาํระหน้ีสินดงักล่าวก่อนกาํหนด 
 
ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขปัญหาฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงินของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั โดยกาํหนดนโยบายและวิธีการในความพยายามท่ีจะบริหารความเส่ียงจากสภาพคล่องและ
สถานการณ์อ่ืนๆ กลุ่มบริษทัและบริษทัมีแผนในการขายสินทรัพยท่ี์ไม่ได้ใช้ในการดาํเนินงานตามท่ีกล่าวใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ  7 การเพ่ิมยอดขาย  การเปล่ียนผู ้จัดหาวัตถุดิบ  การลดและ 
ปรับโครงสร้างพนกังาน การลดโครงสร้างตน้ทุน และการขอเพ่ิมวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

 
งบการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามขอ้สมมติท่ีวา่กลุ่มบริษทัและบริษทัจะดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง
โดยถือว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัจะสามารถดาํรงสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัและบริษทัให้มีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าราคาตาม
บญัชีและจ่ายชาํระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงไม่ไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยใ์นราคาท่ีอาจขาย
ไดแ้ละไม่ไดป้รับปรุงหน้ีสินตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่ายคืนและจดัประเภทบญัชีใหม่ซ่ึงอาจจาํเป็น ถา้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้
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การประกาศขึน้เคร่ืองหมาย “C” (Caution) 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ส่วนของผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัและบริษัทเป็นขาดทุนสะสมเกินทุนจาํนวน 10.9  
ล้านบาท  และ 34.8 ล้านบาท ตามลาํดับ ซ่ึงน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วของกลุ่มบริษัทและบริษัท  
จากเหตุการณ์ดงักล่าวเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัใหม่ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“SET”) ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป ส่งผลให้หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีซ้ือขายใน SET จะถูกประกาศข้ึน
เคร่ืองหมาย “C” (Caution) ในวนัทาํการถดัไปหลงัจากวนัท่ีเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 (“วนัท่ีประกาศ”) โดยผูล้งทุนจะสามารถซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัดว้ย
เงินสดเท่านั้นในวนัทาํการถดัไปหลงัจากวนัท่ีประกาศและตราบเท่าท่ีบริษทัถูกข้ึนเคร่ืองหมาย “C” โดยบริษทั
จะตอ้งจดัประชุมกบัผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีข้ึนเคร่ืองหมาย “C” เพ่ือให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
แผนในการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงจนถึงวนัท่ีงบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารของบริษทัยงัอยู่ระหว่างการจดัทาํแผนดงักล่าว โดยแผนดงักล่าวขา้งตน้และความคืบหน้าในการแกไ้ข
ปัญหาจะตอ้งถูกรายงานผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ SET และ SET จะปลดเคร่ืองหมาย “C” เม่ือส่วนของผูถื้อหุ้น
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือถา้
ส่วนของผูถื้อหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนยใ์นงบการเงินรวมล่าสุดท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี หลกัทรัพยข์อง
บริษัทอาจจะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การเพิกถอนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2542 

 
3 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560          
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2560 
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นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบัมาถือ
ปฏิบัติ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทัหรือบริษทั 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ข้างต้นสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกับลูกค้า ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี 
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํ 
งบการเงินระหวา่งกาลก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจาํนวนท่ีรับรู้และช่วงเวลาท่ี 
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ 
รายไดท่ี้กิจการคาดว่าจะไดรั้บ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีนาํมาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  
- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ

โฆษณา  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย์  
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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(ข) สกลุเงนิท่ีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

 (ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้วิจารณญาณ 
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงิน
ท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั 
ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบักลุ่มบริษทั  
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 สาํหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
สาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 
ช่ือกิจการ ประเทศท่ี

จดัตั้ง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 
บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 90.11 
บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของ 

บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 
บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดของ 

บริษทัถือหุน้ร้อยละ 49.53 
ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ี มีอํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาํหน้าท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) ของกลุ่มบริษทั 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
รายไดเ้งินปันผล ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าใชจ่้ายบริการ ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัเทียบเท่าราคาท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ตน้ทุนทางการเงิน ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนัตามสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

  วันท่ี 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ในลาํดับสูงสุด     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 1 - 1 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง     
   ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 516 578 516 578 
ตน้ทุนทางการเงิน 6,560 6,560 6,560 6,560 
     
บริษัทใหญ่     
ตน้ทุนทางการเงิน 281 263 281 263 
     
บริษัทย่อย     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - -  1,559 986 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง      
   ของตน้ทุนขาย) - -  177 324 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง      
   ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) - -  - 3 
ตน้ทุนทางการเงิน - -  62 398 
      
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 3 -  3 - 
      
ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
    ผลประโยชนร์ะยะสั้น 1,639 2,241 1,298 2,241 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 50 85 50 85 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 1,689 2,326 1,348 2,326 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

  วันท่ี 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ในลาํดับสูงสุด     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - 4 - 4 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง     
   ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 1,063 1,124 1,063 1,124 
ตน้ทุนทางการเงิน 13,049 13,049 13,049 13,049 
     
บริษัทใหญ่     
ตน้ทุนทางการเงิน 558 263 558 263 
     
บริษัทย่อย     
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - -  2,916 1,999 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง      
   ของตน้ทุนขาย) - -  1,044 5,689 
ค่าใชจ่้ายบริการ (ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึง      
   ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร) - -  - 3 
ตน้ทุนทางการเงิน - -  124 743 
      
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันอ่ืน      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4 -  4 - 
      
ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
    ผลประโยชนร์ะยะสั้น 2,739 6,004 2,398 6,004 
    ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 82 169 82 169 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 2,821 6,173 2,480 6,173 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีอ่ืนกิจการที่เก่ียวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย - - 595 398 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอื่น 1 4 1 4 
รวม  1 4 596 402 

 
เจ้าหน้ีการค้ากิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย - - 60 - 
รวม  - - 60 - 

 
เจ้าหน้ีอ่ืนกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 22,019 8,993 22,019 8,993 
บริษทัใหญ่ 558 96 558 96 
บริษทัย่อย - - 42 172 
รวม  22,577 9,089 22,619 9,261 

 
  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน     

 อตัราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ใน 
   ลาํดบัสูงสุด 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 
บริษทัย่อย 2.50  2.50  -  - 10,000 10,000 
รวม   645,000  645,000 655,000 655,000 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 
 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการท่ี  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เกีย่วข้องกนั 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่ในลําดับสูงสุด      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  570,000 570,000  570,000 570,000 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 570,000 570,000  570,000 570,000 

      
บริษัทใหญ่      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  75,000 -  75,000 - 
เพ่ิมข้ึน - 200,000  - 200,000 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 75,000 200,000  75,000 200,000 

      
บริษัทย่อย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - -  10,000 35,000 
เพ่ิมข้ึน - -  - 10,000 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน - -  10,000 45,000 

 
 
 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดไม่มีหลกัประกนัและเป็นเงินกูย้มืประเภทรับชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
 

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

5 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนๆ 45,534 23,722 37,039 17,996 
     
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,878) (4,907) (4,752) (4,840) 
สุทธิ 40,656 18,815 32,287 13,156 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
(กลับรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสัย 
จะสูญสาํหรับ        
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 55  484  (4)  417 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน (29)  243  (88)  176 
 
  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 19,384 14,591 13,290 11,108 
เกินกาํหนดชาํระ:    
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 21,282 4,175 19,007 2,058 
       6 - 12 เดือน - 19 - - 
 มากกวา่ 12  เดือน 4,868 4,937 4,742 4,830 
 45,534 23,722 37,039 17,996 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,878) (4,907) (4,752) (4,840) 
สุทธิ 40,656 18,815 32,287 13,156 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 

 
  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีอ่ื้น 
 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1 4 596 402 
กิจการอ่ืน  ๆ     
- เงินทดรองแก่ 

ผูจ้าํหน่ายสินคา้ 
 

500 
 

10,265 
 

- 
 

9,765 
- ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,340 1,478 1,714 1,251 
- รายไดค้า้งรับ 881 478 63 63 
- อ่ืนๆ 803 819 455 545 
รวม 4,525 13,044 2,828 12,026 
หัก  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ         

- เงินทดรองแก่ 
          ผูจ้าํหน่ายสินคา้ 

  
(500) 

  
(500) 

  
- 

  
- 

- อ่ืนๆ   (56)  (56)  (56)  (56) 
สุทธิ 3,969 12,488 2,772 11,970 

     
 

  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2560 เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมติัแผนการขาย
โ รงงานสวนส้มและสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งของบริษทัในมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 350.0 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์บริษทั
ไม่ไดใ้ชง้านและพร้อมสําหรับการขายทนัที โ ดยคณะกรรมการไดม้อบหมายให้ฝ่ายบริหารจดัทาํแผนดาํเนินการ
ขายและจัดหาผูซ้ื้อ เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2561 บริษัทได้ทําสัญญากับตัวแทนในการจัดหาผูซ้ื้อ และเม่ือวนัท่ี 
16 มีนาคม 2561 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจ้งเจตจาํนงในการซ้ือจากผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพ ปัจจุบนับริษทัอยู่ระหวา่งขั้นตอน
การทาํสัญญาขายกับผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพดังกล่าว ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการเห็นว่าการขายดังกล่าวมีความ 
เป็นไปได้ในระดบัสูงมาก และคาดว่าจะไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายกบัผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพ โ ดยหลงัจากเขา้ทาํสัญญาขาย
ดงักล่าวแลว้โ รงงานสวนส้มและสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งจะถูกโอนจากบริษทัไปยงัผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพภายใน 60 วนั นบั
จากวนัทาํสญัญาขาย 
 
ดงันั้นตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ท่ีตาํบลสวนส้ม อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร ไดถู้กจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 
 
รายละเอียดของสินทรัพยท่ี์ถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 
ท่ีมูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี 
 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์    
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9   218,635 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10   16,253 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    - 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี    234,888 



บริษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงันี้ 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ลกัษณะ 

ธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน-สุทธิจากการดอ้ยค่า  เงินปันผลรับ 
  30 

มิถุนายน 
2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

 30  
มิถุนายน 
2561 

 31 
ธนัวาคม 
2560 

 30  
มิถุนายน 
2561 

 31 
ธนัวาคม 
2560 

 30  
มิถุนายน 
2561 

 31 
ธนัวาคม 
2560 

 30  
มิถุนายน 
2561 

 31 
ธนัวาคม 
2560 

 30  
มิถุนายน 
2561 

 30  
มิถุนายน 
2560 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อย               
บริษทั ยเูอม็เอส  
    ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั  

บริหารจดัการดา้น
ขนถ่ายสินคา้ 
และจาํหน่ายปุ๋ย 

 
 

99.99 

 
 

99.99 

 
 

5,000 

 
 

5,000 

 
 

5,000 

 
 

5,000 

 
 

(4,327) 

 
 

(4,327) 

 
 

673 

 
 

673 

 
 

- 

 
 

- 
บริษทั ยเูอม็เอส ไลท์
เตอร์ จาํกดั 

 
ขนส่งทางนํ้า 

 
99.99 

 
99.99 

 
110,000 

 
110,000 

 
110,000 

 
110,000 

 
- 

 
- 

 
110,000 

 
110,000 

 
- 

 
- 

บริษทั ยเูอม็เอส พอร์ต  
   เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริการท่า 
เทียบเรือ 

 
99.99 

 
99.99 

 
18,000 

 
18,000 

 
18,000 

 
18,000 

 
- 

 
- 

 
18,000 

 
18,000 

 
- 

 
- 

บริษทั ยเูอม็เอส เพล
เลท เอน็เนอร์ยี ่
จาํกดั  

ขนส่งทางบกและ
จาํหน่ายเชื้อเพลิง

ชีวมวล 

 
 

99.99 

 
 

99.99 

 
 

18,000 

 
 

18,000 

 
 

18,000 

 
 

18,000 

 
 

(13,293) 

 
 

(13,293) 

 
 

4,707 

 
 

4,707 

 
 

- 

 
 

- 
รวม   151,000  151,000  151,000  151,000 (17,620) (17,620) 133,380 133,380 - - 

 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

รายการเคล่ือนไหวของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  213,095 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (2,598) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 10  8,138 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท 
   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 

 
7 

  
(218,635) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 2561  - 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และอาคารท่ีตาํบลสวนส้ม อาํเภอบา้นแพว้ 
จงัหวดัสมุทรสาคร ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การลงทุนบางส่วนได้ถูกกลบัรายการ และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนได้ถูกจดัประเภทใหม่เป็นสินทรัพย ์
ไม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย โปรดสงัเกตรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 
และ 10 ตามลาํดบั 
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10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หมายเหตุ   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  (พันบาท) 
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 389,371  268,283 
ซ้ือเพ่ิม 4,719  53 
จาํหน่าย -  - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (10,472)  (6,465) 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3,355  3,355 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท    
   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 7 (16,253)  (16,253) 
มูลค่าสิทธิทางบัญชี ณ วนัท่ี 30 มถิุนายน 2561  370,720  248,973 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชค้ ํ้าประกนัวงเงินกูต่้าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
 ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัท่ีตาํบลคลองสะแก อาํเภอนครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 215.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 217.0 ล้านบาท) ไดถู้ก
จาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

 
 เม่ือวนัท่ี  4 พฤษภาคม  2560 บริษัทได้เปล่ียนแปลงหลักประกันเรือขนลําเลียงของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง 

ดว้ยเรือลาํใหม่ จาํนวน 1 ลาํ มูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 12.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 12.6 ล้านบาท) ซ่ึงถูก
จาํนองไวก้บัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 12 
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การด้อยค่า 
 
ในระหวา่งปี 2557 บริษทัย่อยไดรั้บคาํร้องขอริบทรัพยเ์ป็นเรือขนลาํเลียง 1 ลาํ ซ่ึงใหบ้ริการขนส่งสินคา้ใหลู้กคา้ท่ี
เกิดกรณีพิพาท ทั้ งน้ีบริษทัย่อยมิได้เป็นจาํเลยในคดี เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 ศาลชั้นตน้มีคาํสั่งริบเรือตาม
พระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 154 วรรคหน่ึง และบริษทัย่อยไดด้าํเนินการขออุทธรณ์ต่อศาล ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
4 ตุลาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํสั่งยืนตามคาํตดัสินของศาลชั้นตน้ และบริษทัย่อยไดย่ื้นฎีกาต่อศาลฎีกาเม่ือ
วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วนัท่ีงบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติั คดีดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทั
และบริษทัย่อยไดต้ั้งสาํรองเผ่ือผลเสียหายท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 13.9 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2558 แลว้ 
 
การกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า  
 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ฝ่ายบริหารของบริษทัตกลงท่ีจะขายสินทรัพยท่ี์ตาํบล 
สวนส้ม อาํเภอบ้านแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร และจดัประเภทสินทรัพยด์งักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ ม่หมุนเวียนท่ี 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย เน่ืองจากราคาขายท่ีคาดการณ์ไวมี้มูลค่าสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย ์ดงันั้นฝ่ายบริหารของบริษทัจึงกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าว โดยขาดทุนจาก
การด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีไ ม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นสุทธิจาก 
ค่าเส่ือมราคาหากไม่เคยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน ดงันั้นบริษทับนัทึกการกลบัรายการขาดทุนจากการ 
ด้อยค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จาํนวน 8.1 ล้านบาท และ 3.4 ล้านบาท 
ตามลาํดบั เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 11.5 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  
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11 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี  
  

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี        
- ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 
      และลูกหน้ีอ่ืน   

 
1,087 

  
1,093 

  
962 

  
979 

- ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ท่ีลดลงและสินคา้ 
      ลา้สมยั 43,642  64,033  43,642  64,033 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน -  -  3,524  3,524 
- ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน อาคารและ    
      อุปกรณ์ 9,108  9,490  6,685  9,776 
- ส่วนต่างค่าเส่ือมราคา 2,852  2,571  -  - 
- โบนสัคา้งจ่าย -  133  -  97 
- ประมาณการหน้ีสินสาํหรับ 
      ผลประโยชน์พนกังาน 

 
396 

  
351 

  
288 

  
254 

 57,085  77,671  55,101  78,663 
ยอดขาดทุนยกไป 111,949  164,546  111,852  163,972 
รวม 169,034  242,217  166,953  242,635 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2561 ถึง 2566 กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุ
ตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้ปัจจุบนัเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นได้
ค่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว   
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12 หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

  (พันบาท) 

ส่วนท่ีหมุนเวยีน         
ทรัสตรี์ซีท  50,519  -  50,519  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 
 

- 
 

42,000 
 

-  42,000 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงิน  50,519 
 

42,000 
 

50,519 
 

42,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4 645,000 
 

645,000 
 

655,000 
 

655,000 
รวมหนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้   
     หมุนเวยีน 

  
695,519 

 
 

687,000 
 

 
705,519 

 
697,000 

 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวนทั้งส้ิน 10.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 10.0 
ล้านบาท) วงเงินดงักล่าวถูกคํ้าประกนัโดยเรือขนลาํเลียงของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 10 วงเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทัท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้จาํนวน 10.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 10.0 
ล้านบาท) 

 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไม่สามารถชาํระหน้ีทรัสต์รีซีทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จาํนวน 
62.8 ลา้นบาท ส่งผลให้สถาบนัการเงินดงักล่าวเรียกให้บริษทัชาํระหน้ีคงคา้งท่ีมีกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวทั้งหมด 
จาํนวน 200.0 ลา้นบาท รวมทั้งยกเลิกวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นของบริษทัท่ีได้รับจากสถาบนัการเงินดงักล่าวทั้งหมด 
จาํนวน 300.0 ลา้นบาท และหักเงินจาํนวน 200.0 ลา้นบาท จากบญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัใหญ่ ซ่ึงถูกใชค้ํ้ า
ประกนัวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินดงักล่าว ดว้ยเหตุน้ีบริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ใน
รูปแบบของตัว๋สัญญาใชเ้งิน ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม จาํนวน 200.0 ลา้นบาท และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
1.50 ต่อปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัทใหญ่ในรูปแบบของตัว๋สัญญาใช้เงิน คงเหลือ 
เป็นจาํนวน 75.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 75.0 ล้านบาท) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีวงเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในรูปแบบของตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
เลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีทจาํนวนทั้งส้ิน 60.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 60.0 ล้านบาท) วงเงินดงักล่าว
ถูกคํ้ าประกนัโดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ท่ีดินบางส่วนและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดิน และเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทั
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 บริษทัมีวงเงินกูยื้มระยะสั้นท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชจ้าํนวน 9.5 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2560: 18.0 ล้านบาท)  

 
13 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - -  60  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ 9,631 8,207  8,861  8,055 
รวม 9,631 8,207  8,921  8,055 

 
14 เจ้าหนีอ่ื้น 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 22,577 9,089  22,619  9,261 
กิจการอ่ืน  ๆ       

- เจา้หน้ีกรมสรรพากร 927 2,359  73  1,199 
- อ่ืนๆ 6,194 3,397  2,399  3,064 

รวม 29,698 14,845  25,091  13,524 

 
  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ส่วนงานดําเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัประกอบดว้ย 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั 
หน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีจาํหน่ายสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจาก
ใชเ้ทคโนโลยี กลยุทธ์ทางการตลาด และทรัพยากรท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบ
ทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละ
ส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

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

  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานท่ีรายงาน 
 

รายได้และผลการดาํเนินงานจากส่วนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด         
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   
 ถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 80,735  13,105  (178)  93,662 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (178)  178  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 80,735  12,927  -  93,662 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,601  2,142  (52)  4,691 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (6,498)  2,408  684  (3,406) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (7,658)  -  62  (7,596) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (603)  -  (603) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (14,156)  1,805  746  (11,605) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถุินายน 2561 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   
 ถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 128,189  24,666  (1,044)  151,811 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (1,044)  1,044  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 128,189  23,622  -  151,811 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9,344  4,113  (104)  13,353 

กลบัรายการขาดทุนจาก        
   การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 11,493  -  -  11,493 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (16,814)  4,391  (75)  (12,498) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (15,121)  -  124  (14,997) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (1,030)  -  (1,030) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (31,935)  3,361  49  (28,525) 

 
 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   
 ถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพยร์วม 709,149  166,052  (145,042)  730,159 

        
หน้ีสินรวม 743,993  7,744  (10,696)  741,041 

 
 
 
 
 



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   
 ถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 148,761  11,105  (324)  159,542 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (324)  324  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 148,761  10,781  -  159,542 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,530  1,830  93  9,453 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (10,266)  4,170  1,388  (4,708) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (9,156)  -  397  (8,759) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (959)  -  (959) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (19,422)  3,211  1,785  (14,426) 

 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถุินายน 2560 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   
 ถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 321,915  24,025  (5,689)  340,251 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ -  (5,689)  5,689  - 
รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 321,915  18,336  -  340,251 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15,157  3,586  (108)  18,635 
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (20,434)  9,989  (1,306)  (11,751) 
ตน้ทุนทางการเงิน  (17,954)  -  743  (17,211) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  (2,085)  -  (2,085) 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (38,388)  7,904  (563)  (31,047) 

  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
     การตดัรายการ   
 กลุ่มจําหน่าย    ระหว่างส่วนงาน   
 ถ่านหิน  กลุ่มขนส่ง  ทางธุรกิจ  รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพยร์วม 720,081  158,478  (144,965)  733,594 

  
 

 
 

 
 

 

หน้ีสินรวม 722,990  3,532  (10,571)  715,951 

 
16 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
 

การรับรู้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปี 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีคาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กบัรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษี 
เงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
คือร้อยละ (4) (30 มิถนุายน 2560: ร้อยละ (7))  
 

  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

   41 

17 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 คาํนวณจาก
ขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวด 
แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

  วันท่ี 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
  ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (11,605)  (14,426) (14,156) (19,423) 
     

จาํนวนหุ้นสามัญท่ีออกจาํหน่ายแล้ว 503,384 503,384 503,384 503,384 
     

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (0.02)  (0.03)  (0.03)  (0.04) 

  
งบการเงินรวม 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

  วันท่ี 30 มิถุนายน 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
ขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ 
  ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (28,525)  (31,048) (31,935) (38,388) 
        

จาํนวนหุ้นสามัญท่ีออกจาํหน่ายแล้ว 503,384 503,384  503,384  503,384 
       

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (0.06)  (0.06)  (0.06)  (0.08) 
 

  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน 
 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีลกัษณะเป็น 
ระยะสั้น และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดปัจจุบนั ดงันั้นมูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทัจึงไม่มีความแตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญัจากมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

19 ภาระผูกพนั 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
จํานวนเงินขั้นต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคต        

  ท้ังส้ินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานท่ี        

  บอกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 1,156 422 1,144 396 
รวม 1,156  422  1,144  396 

        

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ        
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 2,483  2,483  2,483  2,483 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีสัญญาเช่าดาํเนินงานเพ่ือเช่าพ้ืนท่ีอาคารสาํนกังานกบับริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 
และอุปกรณ์สาํนกังานเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในวนัท่ีแตกต่างกนัจนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

 

สัญญาขายถ่านหิน 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาขายถ่านหินแก่ผูป้ระกอบการในประเทศในปริมาณท่ี
กาํหนดบวกหรือหกัร้อยละ 10 ดว้ยราคาคงท่ีตามสญัญา 

 

  



บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 คดีส่ิงแวดล้อม 
 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2559 ศาลปกครองกลางมีคาํสั่งเรียกให้บริษทัเขา้มาเป็นคู่กรณีในฐานะผูร้้องสอดและยื่น
คาํให้การแก้คาํฟ้องพร้อมด้วยหลักฐานต่อศาล เน่ืองจากได้มีสมาคมและกลุ่มบุคคลจาํนวนหน่ึงในจังหวดั
พระนครศรีอยุธยาได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการตามท่ีระบุในคาํฟ้อง เก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการ
ดาํเนินงานของบริษทัหลายแห่งรวมถึงบริษทัซ่ึงประกอบกิจการในพ้ืนท่ีภายใตก้ารควบคุมดูแลของหน่วยงาน
เหล่านั้น  โจทกป์ระสงคใ์ห้ศาลมีคาํสั่งให้หน่วยงานราชการผูถู้กฟ้องใชอ้าํนาจตามกฎหมายควบคุมหรือสั่งการให้
ผูป้ระกอบการปฏิบติัตามมาตรการตามท่ีโจทกร้์องขอ โดยท่ีโจทกเ์ช่ือว่าจะสามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
เกิดข้ึน บริษทัไดด้าํเนินการยื่นคาํให้การแกค้ดีต่อศาล และศาลไดรั้บคาํให้การแกค้าํฟ้องเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ศาลปกครองกลางไดส่้งสาํเนาคาํแกค้าํให้การของโจทก์มาให้บริษทั บริษทัไดย้ื่น
คาํโตแ้ยง้ต่อศาลและศาลไดรั้บไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ วนัท่ีงบการเงินน้ีได้รับอนุมติัคดียงัอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล จากความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ผูบ้ริหารเช่ือว่าผลการ
พิจารณาของศาลจะไม่ส่งผลกระทบทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทั 
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