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สารจากคณะกรรมการบริษทั 
 

เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั ยนิูค  เอน็จิเนียร่ิง  แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 
เศรษฐกิจของประเทศไทย  ในช่วงปี 2555  ท่ีผ่านมา  มีการฟ้ืนตวัและขยายตวัร้อยละ 6.4  อุปสงค์

ภาคเอกชน ทั้งการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนท่ีสามารถฟ้ืนกลบัสู่ระดบัก่อนอุทกภยัไดแ้ลว้ 
นอกจากน้ี นโยบายของภาครัฐ เช่น การเพิม่รายไดแ้รงงานรายวนัและเงินเดือนขา้ราชการ โครงการรถยนตค์นัแรก 
โครงการบา้นหลงัแรก และการทยอยปรับลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ยงัมีส่วนสนบัสนุนการใชจ่้ายภายในประเทศ 
ขณะท่ีการบริโภคและการลงทุนภาครัฐมีบทบาทในการสนบัสนุนการฟ้ืนตวัทาง เศรษฐกิจ 
 ในปี 2555 บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ไดด้าํเนินการก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ตามเป้าหมายหลายโครงการ อาทิ  โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ – ตล่ิงชนั  และในปี 
2556 บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ไดมี้การลงนามในสัญญากบัการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  เป็นผูด้าํเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ – รังสิต  สัญญา 1  
งานโยธาสาํหรับสถานีกลางบางซ่ือ และศูนยซ่์อมบาํรุง  (GRAND STATION)  เม่ือวนัท่ี  18  มกราคม  2556  ซ่ึง
บริษทั ฯ มีความภูมิใจเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดเ้กียรติเป็นผูก่้อสร้างโครงการฯ น้ี 

สาํหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2556 เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 4.7 – 5.7 โดย
มีแรงขบัเคล่ือนหลกัจากอุปสงค์ภาครัฐและอุปสงค์จากต่างประเทศท่ีคาดว่าจะยงัคงขยายตวัได ้ อนัมีปัจจยั
สนบัสนุนจากการเบิกจ่ายตามแผนระยะยาวของภาครัฐ โครงการลงทุนระบบโลจิสติกส์ (Logistic)  วงเงิน
งบประมาณ 2.2 ลา้นลา้นบาท โดยแบ่งเป็น  ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  การปรับปรุง
ระบบรถไฟรางคูท่ ัว่ประเทศ  การปรับปรุงระบบมอเตอร์เวย ์ การขยายสนามบินสุวรรณภูมิ และการบริหารจดัการ
นํ้า นอกเหนือจากงบประมาณปกติ  ดงันั้น บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีความ
พร้อมดา้นบริหารจดัการมืออาชีพท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทกัษะในงานก่อสร้าง จึงใหค้วามสนใจที่จะเขา้
ร่วมแข่งขนัการประกวดราคาตามแผนงานดงักล่าวขา้งตน้ 

ในนามคณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  ขอถือโอกาสน้ีขอบพระคุณท่านผูถื้อหุน้  ลูกคา้  สถาบนัการเงิน  
พนัธมิตรทางธุรกิจ   ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนพนกังานบริษทัทุกท่านท่ีไดส้นบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทั
ดว้ยดีตลอดปีท่ีผา่นมา บริษทัมีความเช่ือมัน่วา่จะกาํหนดยทุธศาสตร์ เพิ่มศกัยภาพ สามารถดาํเนินธุรกิจใหก้า้วไป
ขา้งหนา้ต่อไปอย่างต่อเน่ืองมัน่คงและยัง่ยืน              โดยมุ่งเนน้ท่ีจะดาํเนินงานตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดีเพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลาย  และคงไวซ่ึ้งการเป็นผูน้าํในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างของ
ไทยและภูมิภาค 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 ( นายนที  พานิชชีวะ ) 
 ประธานกรรมการ 
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Newsletter from the Board of Directors 

Dear  Shareholders of Unique Engineering and Construction Public Company Limited 

Thailand’s economy in year 2012 has recovered and expanded 6.4 
percent.  Consumer spending and private investment continue to play an important role in 
boosting the recovery and have returned to their normal conditions.  The stimulus 
measures, such as the higher minimum wage policy for low-income workers and 
government officials, first-time car buyer program, first-time house buyer program, the 
reduction of the corporate income taxes, and development of basic infrastructure and 
flood-preventive system investment have helped Thailand’s economic recovery from the 
serious flood catastrophe in year 2011.   

In 2012, The Company has successfully delivered many projects; namely, the 
construction of the State Railway of Thailand Commuter Train Project (Red line) Section 
Bangsue- Taling Chan, etc.  For 2013, the Company has been awarded and signed the 
Contract with State Railway of Thailand for the Construction of Mass Transit System 
Project in Bangkok (Red Line) (I) Contract 1: Civil Works for Bang Sue Grand Station 
and Depots with the value Baht 29,826,973,512.00 on January 18, 2013. The Company is 
honored to construct this Project.   

In year 2013, Thailand’s economy is expected to grow between 4.7 and 5.7 
percent due to the expansion of demand from public and external sectors and with the 
supportive factors of long-term plan investment plan of fiscal policy, investment in 
logistic projects covering all modes of transportation with total value of Baht 2.2 trillion; 
namely, mass rapid transit system in Bangkok and suburban area, double track 
rehabilitation, motorway rehabilitation, Suvarnabhumi Airport expansion and water 
management investment in excess to regular budget.  With advanced technology, skilled 
and high-experience personnel in the construction industry, the Company will 
undoubtedly and actively participate in the bidding for the Government’s infrastructure 
projects and other projects mentioned previously to sustain the continuing growth, strong 
financial wealth, and fullest benefits for the shareholders of the Company. 

Finally, the Board of Directors would like to take this opportunity to express 
sincere appreciation to all shareholders, customers, financial institutions, business 
partners, all concerned parties, the management and employees for the continuing trust, 
confidence and support over the past years.  The Company is confident that with 
continuously developing excellent strategy to increase our strong potential within the 
construction industry, the Company will undoubtedly and actively grow sustainably 
under the good corporate governance for the fullest and fairest benefits for all concerned 
parties and be a leader in the construction industry in Thailand and the region.  

 
                           Your Respectfully, 
 
 ( Mr. Natee Panichchiva ) 

      Chairman of the Board of Directors 
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รายงานกาํกบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ไดรั้บ
การแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม  2554  โดยมีวาระในการดาํรงตาํแหน่ง 3 
ปี กล่าวคือ  ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554  จนถึงวนัท่ี 12 พฤษภาคม  2557  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ี
เป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน  ซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์โดยเฉพาะดา้นการเงิน  การ
บญัชี  และกฎหมาย  โดยมีศาสตราจารย ์ดร. ศุภลกัษณ์  พินิจภูวดล  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ   นายสม
ประสงค ์ มคัคสมนั  และนางสาววรินทรา  วงศส่์องจา้  เป็นกรรมการตรวจสอบ  และมีนายปริญญา พรสวสัด์ิ  
ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2555  คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การปฎิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระเป็นไป
ตามขอบเขต   อํานาจ หน้าท่ีท่ีระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ   ซ่ึงได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั  และไดจ้ดัให้มีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง  โดยมีผูส้อบบญัชี  ผูบ้ริหารและฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเขา้ร่วมประชุมรวม 4 คร้ัง และคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมหารือกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอีก 1 คร้ัง ตามระเบียบวาระท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญั
ตามขอบเขต  อาํนาจ  และหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  โดยมุ่งเน้นเร่ืองระบบการควบคุมภายในการสอบทาน
รายงานทางการเงิน  การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ  การปฎิบติัตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ท่ี
หน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนด  รวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและการเสนอแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผลตอบแทน  โดยผลการปฎิบติังานมีสาระสาํคญั  สรุปไดด้งัน้ี 

1.   สอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัโดยมีผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและผูส้อบบญัชีของบริษทั
เขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อใหม้ัน่ใจวา่  มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง  เป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของ
ผูใ้ช้งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั  รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น  ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส  งบแสดงฐานะการเงินบริษทั
ประจาํปี 2555  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า  งบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษทัแสดงรายการโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป  และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. สอบทานประสิทธิภาพ  และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการในดา้นต่าง ๆ ของบริษทัและบริษทัยอ่ยร่วมกบัผูส้อบบญัชี  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  บริษทัมีการควบคุมภายในท่ี
เพียงพอและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานการทาํรายการระหว่างบริษทักบับุคคลเก่ียวโยงกนั  หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์  เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวเป็นการดาํเนินการตามธุรกิจของบริษทัและมี
การเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์   
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กฎระเบียบและขอ้กาํหนด  ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. สอบทานการปฎิบติังานของบริษทั  เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัมีการปฎิบติัตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ กฎระเบียบและขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  จริยธรรมธุรกิจ  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั 

5. พิจารณาเห็นควรให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีสําหรับปี 2556 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยคดัเลือกคุณอภิชาติ  สายะสิต  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต  เลขท่ี 4229 และ / หรือ  คุณวลีรัตน์  อคัรศรีสวสัด์ิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4411  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยประจาํปี 2556  พร้อมทั้งกาํหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชี  และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ต่อไป 

6. กาํกบัดูแลการปฎิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  โดยสอบทานและให้ความเห็นชอบ
ความเหมาะสมของขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 2555  รวมทั้งผลตอบแทน
ของพนกังานหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และรับทราบผลการตรวจสอบและติดตามการปฎิบติั
ตามข้อสังเกตของข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้ งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ
ปฎิบติังานตรวจสอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามวตัถุประสงค ์และมีกลไกถ่วงดุล  
และตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

7. พิจารณากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  และกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  พบว่า
กฎบตัรทั้งสองยงัคงมีความทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

 นอกจากน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหฝ่้ายบริหารมีการพฒันาคุณภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน  ระบบการบริหารความเส่ียง  และระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัอยา่งเป็น
ระบบต่อเน่ือง  รวมทั้งมีระบบการกาํกบัดูแลท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใหร้ะบบดงักล่าวดาํเนินการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์

 
 
 

 
 ( ศาสตราจารย ์ดร.ศุภลกัษณ์  พินิจภูวดล ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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 ขอ้มลูทัว่ไป 1 
 สรปุขอ้มลูทางการเงิน 6  
 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 9 
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 คําอธิบาย และการวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน  15  
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 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 1 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

  (Unique Engineering and Construction Public Company Limited) 

ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างงานและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 หมู่ 4 ถนน แจ้งวฒันะ 

ตําบล ปากเกร็ด อําเภอ ปากเกร็ด จงัหวดั นนทบรีุ 11120 

ทะเบียนบริษัท  : 0107548000447 

Home Page : www.unique.co.th 

E-mail : headoffice@unique.co.th 

โทรศพัท์ : 0-2582-1888 

โทรสาร : 0-2582-3197 

 
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ยูนิค เอน็จเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

หมายเหต ุ: ผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลือเป็นบคุคลรายย่อยท่ีมิได้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

  บริษัท ยูนิค เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (มหาชน)   
                    

  

                

บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า 
                    

    

99.99% บริษัท ยูนิค เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จาํกัด   5.00% กิจการร่วมค้า สยามซินเทค็ – ยูนิค 
                

  

89.99% บริษัท กิจการร่วมค้า ยูควิ-เอสอาร์ซี จาํกัด 85.00% กิจการร่วมค้า ยนิูค - ชุนโว 
        

  

99.99% บริษัท ยูนิค แมชชีนเนอร่ี จาํกัด 50.00% กิจการร่วมค้า ยูเอน็ – เอสจี 
      

  

99.99% บริษัท ยูนิค ฟาวน์เดช่ัน จาํกัด 50.00% กิจการร่วมค้า เอสเอช – ยูเอน็ 
      

  

99.99% บริษัท ยูนิค ทัลเนลลิ่ง จาํกัด 40.00% กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยูนิค 
      

99.99% บริษัท ยูนิค พลัส เทคโนโลยี จาํกัด 40.00% กิจการร่วมค้า เอส ย ู
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บริษัทย่อย 

 บริษัท ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากดั เดิมช่ือบริษัท โลยลัตี ้พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั ก่อตัง้เม่ือ

วนัท่ี 1 กันยายน 2536 โดยกลุ่มตระกูลสวุิวฒัน์ธนชัย ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ต่อมาในเดือนธันวาคม 2546 กลุ่มตระกูลสุวิวัฒน์ธนชัยได้ขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับ

นางสาวสธุาทิพย์ พงษ์เจริญ และได้เปล่ียนช่ือเป็นบริษัท เซ็นจูรี ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากดั รวมทัง้มีการเพิ่มทนุในวนัท่ี  

24 มิถนุายน 2547 เป็น 213 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 213.0 ล้านบาท ในครัง้นัน้ นางสาวสธุาทิพย์  

พงษ์เจริญ ได้ชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้บริษัทย่อยเป็นตัว๋สญัญาใช้เงินจํานวน 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 เป็นเงินจํานวน 211.4 

ล้านบาท ฉบบัท่ี 2 เป็นเงินจํานวน 0.6 ล้านบาท และบริษัทย่อยได้สลกัหลงัตัว๋สญัญาใช้เงินฉบบัท่ี 1 เพ่ือชําระคืนเงิน

กู้ ยืมให้แก่กรรมการ (นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย) ส่วนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ี 2 บริษัทย่อยได้สลักหลังเพ่ือให้

กรรมการของบริษัทยอ่ย (นางสาวสมใจ ประทมุทอง) กู้ ยืม 

 ในวนัท่ี 25 มิถนุายน 2547 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นในบริษัทย่อยจากนางสาวสธุาทิพย์ พงษ์เจริญ โดยชําระเงิน

ค่าหุ้ นเป็นจํานวน 1.0 ล้านบาท ต่อมาในวันท่ี 20 กันยายน  2547 ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทย่อยได้มีมติพิเศษให้ 

นางสาวสมใจ ประทมุทอง เพิ่มทุนจดทะเบียนให้บริษัทย่อยอีกจํานวน  287.0 ล้านบาท เป็น 500.0 ล้านบาท โดย

นางสาวสมใจ ประทมุทอง ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัท ได้ชําระค่าหุ้นเพิ่มทนุจํานวน 287.0 ล้านบาท 

เป็นตัว๋สญัญาใช้เงินจํานวน 2 ฉบบั  ตัว๋สญัญาใช้เงินฉบบัท่ี 1 จํานวนเงิน 207.8 ล้านบาท ซึง่ต่อมาบริษัทย่อยได้สลกั

หลงัเพ่ือจ่ายให้กับผู้ รับเหมารายใหญ่ ส่วนตัว๋สญัญาใช้เงินฉบบัท่ี 2  จํานวนเงิน 79.2 ล้านบาท บริษัทย่อยได้สลกั

หลงัเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ (นางสาวสมใจ ประทมุทอง) กู้ ยืม และในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2547 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นของ

บริษัทย่อยในส่วนของนางสาวสมใจ ประทมุทอง 2.87 ล้านหุ้น ในราคา 287.0 ล้านบาท (โดยบริษัทฯได้ชําระค่าหุ้น

ให้แก่นางสาวสมใจ ประทมุทองเป็นตัว๋สญัญาใช้เงินไม่มีดอกเบีย้ จํานวน 4 ฉบบั ฉบบัท่ี1 ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2547 

ครบกําหนดวนัท่ี 29 ธันวาคม 2547 จํานวนเงิน 43.5 ล้านบาท ฉบบัท่ี 2 ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2547 ครบกําหนดวนัท่ี 

30 มีนาคม 2548 จํานวนเงิน 115.0 ล้านบาท ฉบบัท่ี 3 ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2547 ครบกําหนดวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 

จํานวนเงิน 115.0  ล้านบาท ฉบบัท่ี 4 ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2547 ครบกําหนดวนัท่ี 1 เมษายน 2548 จํานวนเงิน 13.5 

ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ชําระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว) จึงส่งผลให้ บริษัทถือหุ้ นใน 

บริษัทยอ่ยร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 500.0 ล้านบาทของบริษัทยอ่ยจนถงึปัจจบุนั 

 บริษัท กิจการร่วมค้า ยคูิว-เอสอาร์ซี จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 

2554 และเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 89.99 เพ่ือประมลูงานในอนาคต โดยมีทนุจดทะเบียนและชําระ

แล้ว 2.0 ล้านบาท จนถงึปัจจบุนั บริษัทยอ่ยดงักลา่วยงัไมไ่ด้เร่ิมดําเนินพาณิชยกิจใด ๆ  ท่ีอยู่ของบริษัทยอ่ยนีต้ามท่ี

จดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 หมู ่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  

อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

 บริษัท ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 3 ตลุาคม 2555 และเป็น

บริษัทยอ่ยของบริษัท ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือดําเนินธุรกิจให้บริการเช่าเคร่ืองจกัร  โดยมีทนุจดทะเบียนและชําระ

แล้ว 5.0 ล้านบาท  จนถึงปัจจบุนั บริษัทย่อยดงักลา่วยงัไม่ได้เร่ิมดําเนินพาณิชยกิจใด ๆ  ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ี

จดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  

อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 
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 บริษัท ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัดในประเทศเมื่อวนัท่ี 8 ตลุาคม 2555 และเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตวสัดเุพ่ือใช้ในการก่อสร้าง  โดยมีทนุจดทะเบียน

และชําระแล้ว 5.0 ล้านบาท  จนถึงปัจจบุนั บริษัทย่อยดงักล่าวยงัไม่ได้เร่ิมดําเนินพาณิชยกิจใด ๆ  ท่ีอยู่ของบริษัท

ยอ่ยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปาก

เกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

บริษัท ยนิูค ทนัเนลลิง่ จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 และเป็น

บริษัทยอ่ยของบริษัท ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้าง  โดยมีทนุจดทะเบียนและ

ชําระแล้ว 5.0 ล้านบาท  จนถงึปัจจบุนั บริษัทยอ่ยดงักลา่วยงัไมไ่ด้เร่ิมดําเนินพาณิชยกิจใด ๆ  ท่ีอยูข่องบริษัทยอ่ยนี ้

ตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 หมู ่4 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  

อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

 บริษัท ยนิูค พลสั เทคโนโลยี จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 26 ธันวาคม 2555 และ

เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท       ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือให้บริการเก่ียวกบังานระบบสาธารณปูโภคและโทรคมนาคม  

โดยมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 5.0 ล้านบาท  จนถงึปัจจบุนั บริษัทยอ่ยดงักลา่วยงัไม่ได้เร่ิมดําเนินพาณิชยกิจใด ๆ  

ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 หมู่ 4 ถนนแจ้ง

วฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศ 

ทัง้นี ้ผู้บริหารของบริษัทยืนยนัวา่จะไมดํ่าเนินการให้มีการเพิ่มทนุโดยการรับชําระเป็นตัว๋สญัญาใช้เงินอีก  

ในปี 2547 – 2548 บริษัทย่อยได้รับงานก่อสร้างจากบริษัทยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด 

(มหาชน) รวม 5 โครงการ และสําหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากดั 

รับงานก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เพียงรายเดียว

จํานวน 1 โครงการคือ โครงการหมู่บ้าน เรสซิเดนท์ อิน เดอะ พาร์ค ซึ่งท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ยูนิค              

เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทซือ้โครงการดังกล่าวในปี 2545) โดยบริษัทย่อยรับงาน

ก่อสร้างทัง้บ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ในเฟส 1 ทัง้สิน้ 55 ยนิูต ซึง่งานก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธนัวาคม 2548   

ทัง้นี ้หลงัจากการรับเหมาก่อสร้างโครงการทัง้ 5 โครงการจาก บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 

จํากดั (มหาชน) ได้แล้วเสร็จ บริษัท ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากดั จะมุ่งเน้นเพียงการดําเนินธุรกิจ

ด้านอสงัหาริมทรัพย์เทา่นัน้ โดยมีโครงการในอนาคต 1 โครงการคือ โครงการ ยนิูค พาร์ค  

 
กจิการร่วมค้า (Joint Venture) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีกิจการร่วมค้าเพ่ืองานรับเหมาก่อสร้างโครงการคือ  

  กิจการร่วมค้า สยามซินเท็ค-ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง (“กิจการร่วมค้า”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย 

กิจการร่วมค้าเร่ิมประกอบกิจการเม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม 2546 โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหว่างบริษัท ซินเท็ค คอน

สตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) (สว่นแบ่งร้อยละ 95) และบริษัท (สว่นแบ่งร้อยละ 5)   ผู้ ร่วมค้าจะได้สว่นแบ่งตามสดัสว่น
ดงักลา่วจากผลการดําเนินงานของกิจการร่วมค้า         ท่ีอยู่ของกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 555/7-11 

ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย     กิจการ

ร่วมค้าดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างอาคารศนูย์ควบคมุการบิน ณ        ท่าอากาศยานสวุรรณภมิูกบั
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- สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 4 - 

บริษัท วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จํากดั ซึ่งการก่อสร้างได้แล้วเสร็จในปี 2550 เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2555 กิจการ

ร่วมค้า สยามซินเทค็-ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง ได้จดทะเบียนเลกิกิจการร่วมค้ากบักรมสรรพากร 

กิจการร่วมค้า ยนิูค ชนุโว (“กิจการร่วมค้า”)  เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย กิจการร่วมค้าเร่ิม

ประกอบกิจการเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2551 โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหวา่ง Chun Wo Construction & 

Engineering Co., Ltd. (สว่นแบง่ร้อยละ 15) และบริษัท (สว่นแบง่ร้อยละ 85)  ผู้ ร่วมค้าจะได้สว่นแบง่ตามสดัสว่น

ดงักลา่วจากยอดรายได้ของกิจการร่วมค้าและผู้ ร่วมค้าจะรับผิดชอบโครงการและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในสว่นของตนเอง

เทา่นัน้  ท่ีอยูข่องกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 หมูท่ี่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย     กิจการร่วมค้าดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างโครงการ

ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-ตลิ่งชนั กบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย 

กิจการร่วมค้า ยเูอ็น – เอสจี (“กิจการร่วมค้า”) เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 

2553 โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหว่างห้างหุ้นส่วนจํากดั สามประสิทธ์ิ และบริษัท โดยมีสว่นแบ่งเท่ากนั (ร้อยละ 

50) ผู้ ร่วมค้าจะได้สว่นแบ่งตามสดัส่วนดงักลา่วจากยอดรายได้ของกิจการร่วมค้าและผู้ ร่วมค้าจะรับผิดชอบโครงการ

และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนของตนเองเท่านัน้ ท่ีอยู่ของกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ท่ี4 ถนน

แจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย กิจการร่วมค้าดําเนินธุรกิจหลกั

เก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างโครงการผนันํา้จากพืน้ท่ีลุม่นํา้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออก-อ่างเก็บนํา้บางพระ จงัหวดัชลบรีุ 

กบักรมชลประทาน 

กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น (“กิจการร่วมค้า”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2553 โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหว่างบริษัท กบั Sinohydro Corporation Limited โดยมีสว่นแบ่ง

เท่ากัน (ร้อยละ 50) ผู้ ร่วมค้าจะได้ส่วนแบ่งตามสดัส่วนดงักล่าวจากยอดรายได้ของกิจการร่วมค้าและผู้ ร่วมค้าจะ

รับผิดชอบโครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในสว่นของตนเองเท่านัน้ ท่ีอยู่ของกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 

200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย กิจการร่วมค้า

ดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วง หวัลําโพง-บางแค  และช่วงบางซ่ือ-

ทา่พระ สญัญาท่ี 3  กบัการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิค (“กิจการร่วมค้า”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 25 

พฤศจิกายน 2553 โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหวา่งบริษัท กบั บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลอ็ปเม้นต์ จํากดั(มหาชน) 

โดยมีส่วนแบ่งร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลําดบั ผู้ ร่วมค้าจะได้ส่วนแบ่งตามสดัส่วนดงักล่าวจากยอดรายได้ของ

กิจการร่วมค้า และผู้ ร่วมค้าจะรับผิดชอบโครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนของตนเองเท่านัน้ ท่ีอยู่ของกิจการร่วม

ค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์ ชัน้ 37 เลขท่ี 2034/132-161 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบาง

กะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 กิจการร่วมค้าดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ

อเนกประสงค์คลองใหญ่ ในจงัหวดัตราด กบักรมเจ้าทา่ 

กิจการร่วมค้า เอส ย ู “กิจการร่วมค้า”เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 

โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหวา่งบริษัท ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) (สว่นแบ่งร้อย

ละ 40) และบริษัท (สว่นแบง่ร้อยละ 60)          ผู้ ร่วมค้าจะได้สว่นแบง่ตามสดัสว่นดงักลา่วจากยอดรายได้ของกิจการ
ร่วมค้าและผู้ ร่วมค้าจะรับผิดชอบโครงการและค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ในสว่นของตนเองเทา่นัน้ ท่ีอยูข่องกิจการร่วมค้าตามท่ี
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จดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี ท่ีอยูข่องกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 หมูท่ี่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปาก

เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย  กิจการร่วมค้าดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมา

ก่อสร้างโครงการระบบขนสง่มวลชนในกรุงเทพ (สายสีแดง) สญัญาท่ี 1 งานโยธาสําหรับสถานีกลางบางซื่อและศนูย์

ซอ่มบํารุง 
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ 
 
งบการเงนิรวม 
 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

งบดุล       

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 470,148.02 9.0% 195,742.28 3.43 146,815.08 2.35% 

ลกูหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน 161,550.80 3.1% 123,122.29 2.16 78,171.14 1.25% 

ลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไม่เรียกเก็บ 1,870,917.06 35.8% 1,629,596.42 28.57 2,112,934.76 33.76% 

สินค้าคงเหลือ 784,581.16 15.0% 1,336,628.89 23.43 541,647.39 8.66% 

เงินลงทนุในเงินฝากประจําท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 202,902.76 3.9% 266,481.31 4.67 313,298.49 5.01% 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 1,172,856.64 22.40% 1,221,934.75 21.42 1,367,615.44 21.85% 

       

รวมสินทรัพย์ 5,226,890.70 100.0% 5,704,666.42 100% 6,257,868.05 100% 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,003,331.79 19.2% 527,149.62 12.74 460,000.00 7.35% 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีครบ

กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 67,800.00 1.3% 115,800.00 2.80 129,746.87 2.07% 

เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย 1,079,563.38 20.7% 1,647,895.18 39.84 1,706,472.00 27.27% 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 584,955.75 11.2% 740,481.38 17.90 723,058.79 11.55% 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิ 361,604.20 6.9% 394,701.06 9.54 251,004.20 4.01% 

รวมหนีส้ิน 3,646,396.56 69.8% 4,136,728.03 100% 4,201,018.26 67.13% 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 625,000.00 12.0% 670,902.00 42.79 779,539.29 12.46% 

กําไรสะสม 861,474.31 16.5% 802,918.57 51.21 1,183,214.20 18.91% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,580,494.14 30.2% 1,567,938.40 100% 2,056,772.43 32.87% 

หมายเหต ุ  งบดลุแสดงเฉพาะรายการที่สําคญั 
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 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

งบกาํไรขาดทนุ       

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 3,745,075.15 99.1% 4,310,273.61 99.43 4,387,072.87 99.57 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 21,613.00 0.6% 2,990.00 0.07   

รายได้อ่ืน 13,900.39 0.3% 21,740.99 0.50 18,976.54 0.43 

รวมรายได้ 3,780,588.54 100.0% 4,335,004.60 100.0 4,406,049.41 100.00 

ต้นทนุรับเหมาก่อสร้าง 3,162,905.13 83.7% 3,661,375.00 84.45 3,608,141.79 81.89 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ 20,722.14 0.5% 2,764,.04 0.06   

รวมต้นทนุขาย 3,183,627.27 84.2% 3,664,139.05 84.52 3,608,141.79 81.89 

กําไรขัน้ต้น 596,961.27 15.8% 670,865.55 15.50 797,907.63 18.11 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 271,100.97 7.2% 388,690.90 (24.33) 258,477.85 0.68 

คา่เผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีเสียหาย (สทุธิ)   138,600.00 (8.68)   

ต้นทนุทางการเงิน 120,020.77 3.2% 92,337.71 (5.78) 75,949.95 0.20 

ภาษีเงินได้ 57,594.96 1.5% 67,213.02 (4.21) 83,206.94 0.22 

กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 0.00 0.0% 0.00 (0.00) 0.00 0.00 

กําไรสทุธิ 148,244.57 3.9% (15,976.08) (0.40) 380,272.89 8.63 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น 0.24  (0.02)  0.488  

 หมายเหต ุ  งบกําไรขาดทนุ แสดงเฉพาะรายการที่สําคญั 

 

 
 
 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

งบกระแสเงนิสด    

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน                    (106,616.96) 582,879.72 444,582.65 

กระแสเงินสดจากการลงทนุ                      (57,896.30) (345,836.89) (117,454.72) 

กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน 366,492.62 (511,448.58) (376,055.12) 

กระแสเงินสดสทุธิ 201,979.36 (274,405.75) (48,927.19) 

หมายเหต ุ  งบกระแสเงินสด แสดงเฉพาะรายการที่สําคญั 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ  

อัตราส่วนทางการเงนิ  
รอบปีสิน้สุด ณ 31 

ธ.ค. 2553 
รอบปีสิน้สุด ณ 31 

ธ.ค. 2554 
รอบปีสิน้สุด ณ 31 

ธ.ค. 2555 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.20  1.15 1.21 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.82  0.61 0.96 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) -0.04 0.16 0.12 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 2.10  2.16 1.51 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 171.23  166.36 238.62 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.10  6.10 7.51 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ  (รับเหมาก่อสร้าง) (เท่า) 5.07 6.09 6.70 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (อสงัหาริมทรัพย์) (เท่า) 0.04 0.01 - 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 123.65  59.04 47.95 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (รับเหมาก่อสร้าง) (วนั) 71.00 59.11 53.74 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (อสงัหาริมทรัพย์) (วนั) 9,000 36,000 - 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 2.43  2.69 2.15 

ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 148.35  133.99 167.34 

Cash cycle (วนั) 93.44 91.42 119.23 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 15.48  15.05 10.11 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 8.62  3.31 13.38 

อตัรากําไรอ่ืน (%)  n/a  n/a n/a 

อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไร (%) -32.72 405.98 82.42 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 3.92 (0.37) 9.43 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 9.74 (1.01) 20.98 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Fully Diluted) (%) 9.74 (1.01) 20.98 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.95  (0.29) 6.36 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 27.64  14.38 44.61 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.75  0.79 0.67 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 2.31  2.64 2.04 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) 0.59 8.04 7.95 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เท่า) -0.15 1.18 1.31 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 25% n/a n/a 

    หมายเหต:ุ   ในสว่นอตัราสว่นทางการเงินใน ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท  
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 
 

 

กลุม่ธุรกิจ ดําเนินการโดย % 

สดัส่วน

เงิน

ลงทนุ 

ปี2553 ปี 2554 ปี 2555 

มลูค่า ร้อยละ มลูค่า  ร้อยละ มลูค่า  ร้อยละ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

รายได้งาน

รับเหมาก่อสร้าง 

บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์   

คอนสตรัคชัน่ จํากดั(มหาชน)  

  3,841.62 72.43 387.4 8.94 1,340.52 33.24 

  บริษัท ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด์    

ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จํากดั 

99.99 - - -  - - - 

  กิจการร่วมค้า ยนิูค ชนุโว 85 1,462.32 26.9 2,441.79 56.33 276.71 6.86 

  กิจการร่วมค้า ยเูอน็ – เอสจี  50 - - 594.97 13.72 436.61 10.83 

กิจการร่วมค้า เอสเอช – ยเูอน็ 50 - - 770.05 17.76 1,960.08 48.60 

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยนิูค 40     116.06 2.68 - - 

รวมรายได้จากการก่อสร้าง 3,358.92 98.24 4,310.27 99.43  4,013.92 99.53 

รายได้งาน

อสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

  21.61 0.41 2.99 0.07 - - 

รายได้อ่ืนๆ กลุม่บริษัทยนิูค   13.9 0.26 21.74 0.5 18.98 0.47 

รายได้รวม     5,339.45 100 4,335.00 100 4,032.90 100 

 

หมายเหต ุ: รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายได้จากการขายที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง  

  รายได้อ่ืนในปี 2553 เป็นรายได้ดอกเบีย้เงินฝาก 4.4 ล้านบาท สว่นที่เหลือเป็นรายได้ จากการขายวสัดกุ่อสร้าง และบริการผู้ รับเหมาราย

ย่อย, และขายสินทรัพย์ 

 รายได้อ่ืนในปี 2554 เป็นรายได้จากการขายวสัดกุ่อสร้าง และบริการผู้ รับเหมารายย่อย, และขายสินทรัพย์ 

 รายได้อ่ืนในปี 2555 เป็นรายได้จากดอกเบีย้เงินฝาก 11.53 ล้านบาท การขายวัสดุก่อสร้าง และบริการผู้ รับเหมารายย่อย, และขาย

สินทรัพย์ 

 กลุม่บริษัทยนิูค คือ บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า 
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การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

ภาพรวมธุรกิจก่อสร้าง ยงัคงมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจไทยในปี 2555 ใน

อตัราร้อยละ 5.7 โดยอปุสงค์ในประเทศทัง้การบริโภคและการลงทนุภาคเอกชนได้รับแรงสนบัสนนุจากนโยบายภาครัฐ 

ส่งผลให้ประมาณการเศรษฐกิจโดยรวมจากภาครัฐ คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศในปี 2556  จะขยายตวัต่อเน่ืองใน

อตัราร้อยละ 5 ขณะเดียวกัน คาดว่าอตัราเงินเฟ้อในปี 2556 น่าจะอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 3.0  ขณะเดียวกันการลงทุน

ภาครัฐท่ีแท้จริงคาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 14.0 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากนโยบาย

รัฐบาลในการลงทนุการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  ก็มีงานเมกะโปรเจกต์ ออกมาเป็นจํานวนมาก สง่ผลให้มีการแข่งขนั

ท่ีรุนแรง ทําให้ต้องเผชิญกบัต้นทนุแรงงาน , วสัด ุและ นํา้มนั ท่ีเพิ่มสงูขึน้จากความต้องการในตลาดที่เพิ่มขึน้  

อยา่งไรก็ตาม จากการที่รัฐบาลได้ดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ สง่ผลให้บริษัท

มีโอกาสได้รับงานมากขึน้  เน่ืองจากมีการพัฒนามีโอกาสปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการทํางาน เทคโนโลยีและ

เทคนิคการก่อสร้างใหม่ ๆ และศกัยภาพของบริษัทให้ดีขึน้มาโดยตลอด เพ่ือให้เป็นบริษัทก่อสร้างชัน้นําท่ีมีมาตรฐาน 

ได้รับการยอมรับจากลกูค้าและสามารถแข่งขนัได้ในระยะยาว  

ผู้ประกอบการก่อสร้างสาธารณูปโภคพืน้ฐานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลกัตามขนาดของโครงการ

ก่อสร้างดงันี ้

1.โครงการก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 

ลักษณะของงานจะเป็นงานที่ไม่มีความซับซ้อนและไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขัน้สูงในการก่อสร้าง เช่น        

การก่อสร้างถนนพืน้ทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพืน้ทางคอนกรีตเสริมเหลก็ ซึง่มกัเป็นโครงการ ณ บริเวณต่างจงัหวดั  

โครงการเหล่านีจ้ึงมีการแข่งขันด้านราคาที่สูงเน่ืองจากมีบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเข้าร่วมในการประมูลงานจากทาง

หน่วยงานราชการเป็นจํานวนมาก ผู้ รับเหมาก่อสร้างกลุ่มนีม้กัจะเป็นบริษัทในท้องถ่ินและมีขนาดตัง้แต่ปานกลางถึง

ขนาดใหญ่ 

2.โครงการก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคท่ีต้องอาศยัเทคโนโลยีขัน้สงูและความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

ลกัษณะของงานจะเป็นงานที่ต้องอาศยัเทคโนโลยีขัน้สงูและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่นงานที่ใช้เหล็ก

เป็นโครงสร้าง ทางยกระดบั สะพาน หรืออุโมงค์ และโครงการซึ่งมีพืน้ท่ีในการทํางานจํากัด เช่นงานก่อสร้างบนผิว

จราจร งานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน ซึ่งงานประเภทนีจ้ะมีอยู่มากในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่งโครงการใน

ปัจจุบนัและในอนาคตของรัฐบาลส่วนใหญ่จะเป็นโครงการในลกัษณะนีท้ัง้สิน้ ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัท ดําเนินงานอยู ่ 

โครงการเหล่านีจ้ะมีจํานวนคู่แข่งท่ีน้อยกว่าโครงการประเภทแรกและจะมีผลกําไรท่ีสงูกว่างานประเภทแรกถ้าบริษัท

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม นอกจากนีจํ้านวนผู้ รับเหมาท่ีมีคณุสมบตัิเข้าร่วมในการประมลูน้อยกว่า เน่ืองจาก

งานที่มีความยากและต้องอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เงินทุน ประสบการณ์และความสามารถในการบริหาร

โครงการที่สงู  
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นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภัณฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 
กลยุทธ์การแข่งขัน 
 

1.ความชาํนาญในการก่อสร้างที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างที่เหมาะสม  
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สามารถแบ่งออกเป็นงานก่อสร้างท่ีไม่มีความซบัซ้อนและไม่ต้องอาศยัเทคโนโลยี 

ขัน้สงูในการก่อสร้าง และงานก่อสร้างท่ีต้องอาศยัเทคโนโลยีขัน้สงูท่ีผู้ประกอบการต้องมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  

บริษัทเป็นผู้ ประกอบการรับเหมาก่อสร้างดําเนินธุรกิจโดยวิศวกรผู้ บริหารท่ีมีประสบการณ์ การก่อสร้างมาเป็น

ระยะเวลายาวนาน ได้รับการยอมรับในวงการก่อสร้างว่าเป็นบริษัทก่อสร้างด้านสาธารณปูโภคพืน้ฐานชัน้นํารายหนึ่ง

ของประเทศที่มีความเช่ียวชาญในงานรับเหมาก่อสร้างท่ีต้องอาศยัเทคโนโลยีขัน้สงูและมีความชํานาญในการเลือกใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทมีทีมวิศวกรท่ีมีความสามารถรู้ความชํานาญในงานเทคโนโลยีทางวิศวกรรมสามารถ

สร้างงานที่มีคณุภาพ ประหยดัระยะเวลาในการทํางาน ลดต้นทนุการผลิตและได้ผลงานท่ีตรงตามความต้องการของ  

ผู้วา่จ้าง  

 
 2.ความสามารถในการบริหารโครงการที่อยู่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่การจราจร
หนาแน่น 

บริษัทมีความเช่ียวชาญในงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึง่เป็นงานที่มีความลําบาก

ในการปฏิบตัิงาน เช่น การก่อสร้างบนผิวการจราจรที่จํากดั และต้องมีความสามารถในการบริหารการจราจรที่ดีควบคู่

กันไป ประกอบกับการก่อสร้างในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่ งานเหล่านีเ้ป็นงานที่บริษัทมีความชํานาญและ             

มีประสบการณ์มายาวนาน ดังจะเห็นได้จากโครงการในอดีตท่ีผ่านมาของบริษัทเป็นงานรับเหมาก่อสร้างในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นสว่นใหญ่ 
 
 3.ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 

ในอดีตท่ีผ่านมา บริษัทมีนโยบายในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ ท่ีเป็นลูกค้ามาโดยตลอด รวมทัง้บริษัทสามารถดําเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา สร้าง

ผลงานท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพตรงตามที่ลกูค้ากําหนด รวมทัง้ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นผู้ รับเหมาระดบัสงูสดุใน

หลายหน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีเป็นลูกค้าหลักของบริษัท ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ

มอบหมายงาน ดงัเหน็ได้จากลกูค้าท่ีวา่จ้างบริษัทโดยต่อเน่ือง อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบท กรมโยธาธิการและผงัเมือง การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง และ การรถไฟแหง่ประเทศไทย เป็นต้น  

 
 4.การพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ 

บริษัทให้ความสําคญัตอ่การพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานให้เกิดความคลอ่งตวัและมีคณุภาพ โดยบริษัทมีการรับนิตยสารด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศและ

จดัให้มีการอบรมภายในบริษัท รวมทัง้เข้าร่วมงานสมัมนาระดบัชาติเพ่ือเรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ นอกจากนี ้

ในงานที่จําเป็นต้องอาศยัเทคโนโลยีการก่อสร้างจากตา่งประเทศ บริษัทจะทําการคดัเลือกและว่าจ้างบริษัทต่างชาติท่ีมี

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาเป็นท่ีปรึกษาและจะใช้บุคลากรของบริษัทท่ีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีเป็น             



 

 

บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 - สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 12 - 

ผู้ควบคมุดแูลโครงการแทน ช่วยให้บคุลากรของบริษัทได้รับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี (Technology Transfer) และ

เกิดการพฒันาเพื่อให้ทดัเทียมในระดบันานาชาติ 

 
 5.ความเช่ียวชาญในงานก่อสร้างโครงสร้างเหลก็ 
 บริษัทมีช่ือเสียงและประสบการณ์ยาวนานในงานก่อสร้างท่ีมีเหลก็เป็นวตัถดุิบหลกั โดยได้รับความไว้วางใจ

จากผู้ว่าจ้างในงานดงักล่าว ดงัจะเห็นได้จากงานโครงการโครงสร้างเหล็กท่ีบริษัทได้รับอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีเ้น่ืองจาก

บริษัทมีความเช่ียวชาญในการออกแบบ (Design) และการเลือกใช้เทคโนโลยีในการประกอบและการเชื่อมเหล็ก 

(Steel Fabrication Technique) เช่น ในการประกอบชิน้สว่นโครงสร้างเหลก็ท่ีได้รับการออกแบบมาแล้ว จะต้องมีการ

พิจารณาถงึขัน้ตอนการประกอบ (Fabrication sequences) เพ่ือให้การเช่ือมชิน้สว่นกระทําได้ง่ายและสามารถควบคมุ

คณุภาพความแข็งแรงตามแบบ การจดัขัน้ตอนการประกอบจะสง่ผลไปถึงการกําหนดเทคนิคการประกอบ เช่น การตดั

ชิน้งานประกอบ การเตรียมผิวของการเช่ือม วิธีการเช่ือมเป็นระบบ Automatic welding, Semi – automatic หรือ 

Manual เป็นต้น และการสร้างแท่นหรือเคร่ืองมือเฉพาะทางช่วยการประกอบ ทัง้นีบ้ริษัทจะว่าจ้างบริษัทอ่ืนดําเนินการ

ประกอบและเช่ือมเหล็กบนวิธีการออกแบบและเทคโนโลยีของบริษัท ทําให้ได้ผลงานตามมาตรฐานโลก (American 

Institute of Steel Construction: AISC )ท่ีตรงกบัความต้องการของผู้ว่าจ้างตามระยะเวลาที่กําหนด ตวัอย่างผลงาน

ก่อสร้างโครงการโครงสร้างเหลก็ท่ีมีช่ือเสียงเช่น  โครงการสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกถนนรามคําแหง - ถนนพระราม 

9 เป็นต้น 
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีไม่มี     

ความเสี่ยงในการชําระเงิน ทัง้นีบ้ริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ได้รับความไว้วางใจจากทัง้

ภาครัฐบาล และรัฐวิสาหกิจให้ดําเนินการก่อสร้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีบ้ริษัทจะเลือกรับงาน

รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑทลที่มีการจราจรหนาแน่น เน่ืองจากมีความชํานาญในการบริหาร

จัดการในเขตพืน้ท่ีดังกล่าวและมีคู่แข่งน้อยราย โดยมีลูกค้าท่ีเป็นราชการและรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ ประกอบด้วย 

กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง 
 
ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัยโดยเน้นการพัฒนาในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล โดยเร่ิมดําเนินการในปี 2545 จากการเข้าซือ้โครงการเรสซิเดนท์ อิน เดอะ พาร์ค (เดิมช่ือ “สรานนท์”) จาก

บริษัท โลยลัตี ้เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากดั มลูค่า 224.03 ล้านบาทและบริษัท โลยลัตี ้พร๊อพเพอร์ตี ้

จํากดัมลูคา่ 152.61 ล้านบาท รวมมลูคา่ 376.64 ล้านบาท ซึง่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่สวุิวฒัน์ธนชยั ประกอบ 

ไปด้วยท่ีดิน    35-2-73.5   ไร่   และสิง่ปลกูสร้าง 15 หลงั    ท่ีถนนติวานนท์   ตําบลปากเกร็ด    อําเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบรีุ  ซึง่เป็นโครงการบ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์สําหรับกลุม่ลกูค้าระดบักลางถงึระดบัสงู  ปัจจบุนัขายไป 

แล้ว  12  หลงั    เหลือ  3  หลงั    ประกอบไปด้วย บ้านเด่ียว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ซึง่อยูร่ะหวา่งรอการปรับปรุง 
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ในปี 2548 บริษัทได้พฒันาที่ดินท่ีซือ้มาเป็นโครงการใหม่ คือ โครงการเรสซิเดนท์ อินเดอะ พาร์ค เฟส 1 จํานวน 55 

หลงั ซึง่ดําเนินโครงการโดยบริษัทและดําเนินงานก่อสร้างโดยบริษัทย่อย เป็นบ้านสร้างเสร็จก่อนขายทัง้หมด โดยที่ตัง้

โครงการเป็นแหล่งชุมชนท่ีมีการขยายตัวค่อนข้างสูงมีเส้นทางการจราจรเข้าสู่ตัวเมืองสะดวก ทัง้นีรู้ปแบบของ

ผลติภณัฑ์ของโครงการเรสซิเดนท์ อิน เดอะ พาร์ค เฟส 1 แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทหลกั คือ 
1.บ้านเดี่ยว  
ลกัษณะโครงการเป็นบ้านเด่ียวสองชัน้ สําหรับกลุม่ลกูค้าท่ีมีรายได้ระดบัสงูท่ีราคาประมาณ 7 ล้านบาทขึน้

ไปโดยแบบบ้านเน้นท่ีความหรูหราสไตล์แคลฟิอร์เนีย  
2.ทาวน์เฮาส์ 
ลกัษณะโครงการที่เปิดขายในปัจจบุนัแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ทาวน์เฮาส์ 2.5 ชัน้ และ ทาวน์เฮาส์ 3.5 ชัน้ 

ซึ่งมีจุดเด่นตรงการออกแบบโดยมีพืน้ท่ีใช้สอยมากกว่าบ้านเด่ียวและมีลักษณะโปร่ง ทันสมัย ใช้ พืน้ท่ีดินให้ได้

ประโยชน์สงูสดุ ราคาประมาณ 2 – 4 ล้านบาทโดยเน้นกลุม่ลกูค้าระดบักลางถงึระดบัสงู 

การขายบ้านของบริษัท ในปั จจบุนั ไมมี่การเรียกเก็บเงินดาวน์  ซึง่รวมถงึเงินวางมดัจําหรือเงินจองและเงินทํา

สญัญาจากลกูค้า โดยทัว่ไปบริษัทจะใช้ ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 5-6 เดือน การสง่มอบบ้านและการโอนกรรมสิทธ์ิ

บ้านให้ กบัลกูค้าจะถกูกําหนดในสญัญาจะซือ้จะขาย ซึง่ยงัขึน้อยูก่บัความพร้ อมของลกูค้ าแต ่ละรายด้ วย 

ทัง้นี ้บริษัทได้ดําเนินการศกึษาข้อมลูเพ่ือปรับเปล่ียนนโยบายการประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้เหมาะสม

กบัสภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาดในปัจจบุนั โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท JONES LANG LASALLE ให้เป็นผู้ศกึษาและ

วางแผนการทางด้านการตลาด ซึ่งบริษัทได้รับรายงานผลการศึกษาในเดือนมกราคม 2550 ซึ่งได้นําเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทแล้วว่า โครงการในอนาคตของบริษัทย่อย (โครงการ ยนิูค พาร์ค) ตัง้อยู่บนทําเลท่ีมีศกัยภาพใน

การพฒันาโครงการได้ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทนําผลการศกึษามากําหนดแนวทางการดําเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม 

เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2550 คณะกรรมการของบริษัทย่อย ได้มีมติให้ชะลอโครงการดงักลา่ว โดยให้นําพืน้ท่ีโครงการให้

บริษัท เป็นผู้ เช่าเพ่ือจดัเก็บชิน้งานและวสัดกุ่อสร้าง ในโครงการของบริษัท โดยบริษัทย่อยคิดค่าเช่าและเง่ือนไขตาม

ราคาตลาดยตุิธรรม ซึง่ประเมินโดยบริษัทประเมินราคาอิสระ  

ต่อมาบริษัทได้ให้ยกเลิกสญัญาดงักล่าวตามมติของคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2552   

ในการนี ้บริษัทยอ่ยได้ให้กิจการร่วมค้า ยนิูค ชนุโว เช่าพืน้ท่ีดงักลา่วแทน  
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โครงสร้างเงนิทุน 
 ทุนจดทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทนุจดทะเบียน ชําระแล้ว จํานวน 779,539,289 บาท โดยเป็ นหุ้นสามญั 

มีมลูคา่ท่ีตราไว้หหุ้  นละ 1 บาท 
             ผู้ถือหุ้น 

 กลุม่ผู้  ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้  ถือหุ้  นลา่สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

 ช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น % 

1 กลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัย   

 นายเกรียงศกัด์ิ สวิุวฒัน์ธนชยั 282,589,337 36.251 

 นายไพฑรูย์  ศิวะพรชยั 16,313,400 2.093 

 นางถนอมศรี สดุโต*  47,696,000 6.118 

 รวมจาํนวนหุ้นของกลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัย 346,598,737 44.462 

2 นายวนัชยั  พนัธุ์วิเชียร 51,100,000 6.555 

3 นางสาวสมใจ  ประทมุทอง 43,919,575 5.634 

4 นายธวชั  เสริมคชสีห์ 11,396,675 1.462 

5 นายสเุทพ  เศรษฐ์บญุสร้าง 9,000,000 1.155 

6 นายรชต  ไล้บางยาง 8,300,000 1.065 

7 นายณฐัพฒัน์  รังสรรค์ 7,000,000 0.898 

8 นายสรุเดช  ยิม้แย้ม 6,793,175 0.871 

9 นางสาวปราณี  พิริยะมาสกลุ 5,600,000 0.718 

10 นายจกัษวฏั  วิมลมงคลรัตน์ 5,137,000 0.659 

 หมายเหต ุ * (อดีตภรรยานายประสงค์ สวิุวฒัน์ธนชยั) 

 

 นโยบายเงนิปันผล 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ี

เหลือหลงัจากหกัเงินสํารองตา่งๆ ทกุประเภทตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุ

จําเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั  
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คาํอธิบาย และการวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 
 
คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ในการอ่านคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลทาง

การเงิน งบการเงินรวมของบริษัท รวมทัง้หมายเหตปุระกอบงบของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วท่ีนําเสนอไว้ในเอกสาร

ฉบบันีป้ระกอบข้อมลูทางการเงินท่ีแสดงไว้ในตารางภายใต้หวัข้อนี ้เป็นข้อมลูของงบการเงินรวมท่ีแสดงรายการสําคญั 

และแสดงการวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญั 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา   
บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

โดยรายได้หลกัของบริษัทกว่าร้อยละ 99 มาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และในปี 2555 บริษัทมีสญัญางานก่อสร้างกับ

หน่วยงานภาครัฐหลายโครงการทําให้ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มขึน้ ได้แก่ 

- สญัญาก่อสร้างระบบทอ่สง่นํา้คลองพระองค์ไชยานชิุต-อา่งเก็บนํา้บางพระและอาคารประกอบ 

- สญัญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวัลําโพง-บางแค  และช่วงบางซ่ือ-ทา่พระสญัญาท่ี 3 

- สญัญาก่อสร้างทา่เทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จงัหวดัตราด 

- โครงการก่อสร้างทางตา่งระดบัพฒันาการ-ออ่นนชุ 

- สญัญาก่อสร้างรระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-ตลิง่ชนั 

- สญัญาก่อสร้างชานชาลาเพิ่มเติม เพ่ือการโดยสารในโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง

บางซ่ือ-ตลิง่ขนั 

- สญัญาผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็กพร้อมดดัแปลงตะม่อ ถอดและติดตัง้สะพานเหล็ก ท่ี กม.2+609, 

กม.15+922, กม.16+444,กม.17+745 กม.18+102,กม.18+583,กม.20+821 และท่ีกม.23+229 รวม 

8 แห่ง ในทางสายใต้(ทางล่อง) ตอนนายตรวจทางธนบรีุ, ตอนนายตรวจทางศาลายา แขวงบํารุงทาง

บางซ่ือ กองบํารุงทางเขตกรุงเทพ ศนูย์บํารุงทาง ภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา 

ซึง่เป็นผลให้ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอ่ยดีขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ  

 
ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกจิ 

 
รายได้ 
รายได้ของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ และรายได้

อ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเท่ากบั 4,310.27 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.4 

ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากปี 2553 เท่ากบั 565.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 15.1  เน่ืองจาก โครงการระบบ

รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-ตลิ่งชนั มีการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ และได้เร่ิมโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงิน ช่วง

หวัลําโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ-ทา่พระ สญัญาท่ี3 

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเทา่กบั 4,013.92 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.5  ของ

รายได้รวม ลดลงจากปี 2554 เท่ากบั 296.35 ล้านบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ 6.88 เน่ืองจาก โครงการระบบรถไฟชาน
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เมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชนั มีการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส3 ดงันัน้รายได้ส่วนใหญ่จึงมาจากโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีนํา้เงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค  และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ สญัญาที่ 3 และโครงการก่อสร้างทางต่างระดับ

พฒันาการ-อ่อนนชุ  พร้อมทัง้งานโครงการก่อสร้างชานชาลาเพิ่มเติม เพ่ือการโดยสารในโครงการระบบรถไฟชานเมือง 

(สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-ตลิง่ชนัและโครงการผลติหรือจดัหาสะพานเหลก็พร้อมดดัแปลงตะม่อ ถอดและติดตัง้สะพานเหลก็ 

ท่ี กม.2+609,กม.15+922, กม.16+444,กม.17+745 กม.18+102,กม.18+583,กม.20+821 และท่ีกม.23+229 รวม8 แห่ง 

ในทางสายใต้(ทางล่อง) ตอนนายตรวจทางธนบุรี, ตอนนายตรวจทางศาลายา แขวงบํารุงทางบางซื่อ กองบํารุงทางเขต

กรุงเทพ ศนูย์บํารุงทาง ภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา 

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ต่อเน่ืองจากโครงการที่เปิดขายในปี 2549 เท่ากบั 2.99 

ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.07 ของรายได้รวม 

แตใ่นปี 2555 บริษัทไมมี่รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จากโครงการที่เปิดขายในปี 2549  

3) ในปี 2554 บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ เท่ากับ 21.74 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.50 ของรายได้รวม โดย

ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ 7.29 ล้านบาท รายได้อ่ืนๆ 14.45 ล้านบาท  

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ เท่ากับ 18.98 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.47 ของรายได้รวม โดย

ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ 8.53 ล้านบาท รายได้อ่ืนๆ 10.45 ล้านบาท  

 
ต้นทุนขาย 
ต้นทนุขายของบริษัทประกอบด้วยต้นทนุหลกัคือต้นทนุรับเหมาก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ในปี 2554 บริษัทมีต้นทนุรับเหมาก่อสร้างเท่ากบั 3,661.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.95 ของรายได้จากการ

รับเหมาก่อสร้าง เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 15.76 ของปี 2553 เน่ืองจากบริษัทได้ก่อสร้างงานโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสี

แดง) ช่วงบางซ่ือ-ตลิง่ชนั และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวัลําโพง-บางแค  และช่วงบางซ่ือ-ทา่พระ สญัญาท่ี 3 

ในปี 2555 บริษัทมีต้นทนุรับเหมาก่อสร้างเท่ากบั 3,204.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.84 ของรายได้จากการ

รับเหมาก่อสร้าง ลดลงเป็นร้อยละ 12.47 ของปี 2554 เน่ืองจากบริษัทได้ก่อสร้างงานโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสี

แดง) ช่วงบางซ่ือ-ตลิง่ชนัแล้วเสร็จ  
 

กาํไรขัน้ต้น 
ในปี 2554 บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 15.05 ลดลงจากร้อยละ 15.8 ในปี 2553 เน่ืองจากราคาวสัดุ

ก่อสร้าง และ ต้นทนุค่าก่อสร้างปรับตวัสงูขึน้ เน่ืองจากมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึน้จํานวนมาก ทําให้เกิดความต้องการ

วสัด ุและ แรงงานเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ต้นทนุมีการปรับตวัสงูขึน้  

ในปี 2555 บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 20.16 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 15.05 ในปี 2554 เน่ืองจากบริษัท

มีการควบคมุต้นทนุได้ดี และมีการบริหารการใช้เคร่ืองจกัรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2554 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 388.69ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 เท่ากับ 

117.59ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.25เน่ืองจากมีการเร่ิมโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวัลําโพง – บางแค และ

ช่วง บางซ่ือ – ท่าพระ สัญญาท่ี 3 : โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดับ ช่วงเตาปูน – ท่าพระ,ท่าเทียบเรือ
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อเนกประสงค์คลองใหญ่ จงัหวดัตราด และมีการเพิ่มพนกังานเพื่อรองรับโครงการดงักลา่ว จึงมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน

เพิ่มขึน้  

 

ในปี 2555 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 497.08ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 เท่ากับ 

108.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.89เน่ืองจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวัลําโพง – บางแค และช่วง บางซ่ือ 

– ทา่พระ สญัญาท่ี 3 : โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั ช่วงเตาปนู – ท่าพระ และโครงการก่อสร้างทางต่างระดบั

พฒันาการ-อ่อนนชุ อยู่ในช่วงเร่งดําเนินการ  พร้อมทัง้มีการเพิ่มพนกังานเพื่อรองรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสี

แดง) ช่วงบางซ่ือ-รังสิต งานสญัญาที่1(งานโยธาสําหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบํารุง)  จึงมีผลให้ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัการดําเนินงาน และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้  

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
ในปี 2554 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากบั 92.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 เท่ากบั 27.68ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 23.06 ซึง่ลดลงจากปี 2553  

ในปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากบั 75.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 เท่ากบั 16.39ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 17.75 ซึง่ลดลงจากปี 2554 เน่ืองจากบริษัทมีการบริหารจดัการที่ดี 
  

กาํไรสุทธิ 
สําหรับในปี 2554 บริษัทมีขาดทนุสทุธิเท่ากบั 15.98 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 110.78 เม่ือเทียบกบักําไรสทุธิปี 

2553 ซึ่งเท่ากบั 148.24 ล้านบาท เน่ืองจาก การตัง้สํารองค่าเผ่ือการด้อยค่าทรัพย์สินท่ีเสียหายจากอทุกภยัสทุธิ 138.60 

ล้านบาท  

สําหรับในปี 2555 บริษัทมีกําไรสทุธิเท่ากับ 380.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2,479.85 เม่ือเทียบกับขาดทุน

สทุธิปี 2554 ซึ่งเท่ากบั 15.98 ล้านบาท  เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินชดเชยจากการประกนัภยัท่ีเสียหายจาก

อทุกภยั 136.80 ล้านบาท  และบริษัทมีการควบคมุต้นทนุได้ดี  และมีการบริหารการใช้เคร่ืองจกัรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
อตัราส่วนผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2554 เท่ากบัร้อยละ (1.01) ลดลงจากปี 2553 เน่ืองจาก การตัง้สํารองค่า

เผ่ือการด้อยคา่ทรัพย์สนิท่ีเสียหายจากอทุกภยั(สทุธิ) 138.60 ล้านบาท  

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2555 เท่ากบัร้อยละ 20.98 เพิ่มขึน้จากปี 2554 เน่ืองจาก บริษัทและบริษัท

ยอ่ยได้รับเงินชดเชยจากการประกนัภยัท่ีเสียหายจากอทุกภยั 136.80 ล้านบาท 
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ฐานะทางการเงนิ 
 
สนิทรัพย์ 
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ ปี 2554 และปี 2555 เท่ากบั 5,704.67 ล้านบาท และ 6,257.87     ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยเพิ่มขึน้ 9.70 โดยสนิทรัพย์หลกัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้ 
 

1. ลูกหนีก้ารค้า 
ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีลูกหนีก้ารค้าเท่ากับ 344.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 113.22จาก ณ สิน้ปี 2553 

เน่ืองจากผลงานโครงการ ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-ตลิ่งชนั และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวั

ลําโพง – บางแค และช่วง บางซ่ือ – ทา่พระ สญัญาท่ี 3 : โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั ช่วงเตาปนู – ทา่พระ 

 

ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าเท่ากบั 1,259.33 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 265.59 จาก ณ สิน้ปี 2554

เน่ืองจากมีความสําเร็จของงาน  โครงการสญัญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวัลําโพง-บางแค  และช่วงบาง

ซ่ือ - ท่าพระสญัญาท่ี 3 และมีระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเ้พิ่มขึน้ พร้อมกนันีมี้การเร่งรัดงาน  โครงการก่อสร้างทางต่าง

ระดบัพฒันาการ-ออ่นนชุ 
                                                                                                          (หน่วย: ล้านบาท) 

กจิการอื่น ณ สิน้ปี 2553 ณ สิน้ปี 2554 ณ สิน้ปี 2555 

•      อยู่ในกําหนดระยะเวลา 90.95 236.18 462.37 

•      ค้างชําระเกินกําหนด    

-      น้อยกวา่ 6 เดือน - 98.74 648.88 

-    มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 35.46 15.26 151.43 

-     มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 54.35 - - 

•      หกัเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า (19.21) (5.73) 3.33 

รวม 161.55 344.46 1,259.35 

 

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย ณ สิน้ปี 2555 และ ใน ปี 2554 เท่ากบั 238.62 วนั และ 166.36 วนั ตามลําดบั 

การท่ีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยูก่บัระยะเวลาของโครงการรับเหมาก่อสร้าง ซึง่เป็นลกัษณะ Cycle คือ

เม่ือเร่ิมโครงการก็จะมีการรับเงินค่างานได้ตามปริมาณงานและมีการเพิ่มขึน้ลดลงตามระยะเวลาของการส่งงานเช่นกัน 

และในปี 2555 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากโครงการสญัญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงิน

ช่วงหวัลําโพง-บางแค  และช่วงบางซ่ือ - ทา่พระสญัญาท่ี 3 

 

ในส่วนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทไม่มีลูกหนีเ้น่ืองจากโครงการเรสซิเดนท์ อิน เดอะ พาร์ค เฟส1 เป็น

โครงการสร้างเสร็จก่อนขายและลกูค้าจะทําการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน โดยตรง 
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2.  ลูกหนีก้ารค้าที่ยังไม่เรียกเกบ็  
ลูกหนีก้ารค้าท่ียังไม่เรียกเก็บของบริษัทคือลูกหนีท่ี้บริษัทได้ทํางานตามสัญญาการจ้างงานแล้วแต่ยังไม่

สามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้ซึ่งเกิดได้หลายกรณีขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการกําหนดการเบิกจ่ายค่างานของผู้ว่าจ้าง เช่น บริษัทจะทํา

การเบิกจ่ายคา่งานได้เม่ือชิน้งานแล้วเสร็จและได้ตามปริมาณท่ีกําหนดไว้ในแต่ละงวด หรือลกัษณะของงานที่เสร็จแล้วเป็น

ชิน้สว่นท่ียงัไมไ่ด้ประกอบจงึยงัไมส่ามารถสง่มอบงานได้  

ลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไม่เรียกเก็บของบริษัท ณ สิน้ปี 2554 และปี 2555 เท่ากบั 1,629.60ล้านบาท และ 2,112.93

ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.66 ทัง้นีเ้ม่ือคิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากบั    ร้อยละ  28.57 และร้อยละ 

33.76 ของสนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2554 และปี 2555  ตามลําดบั 

ทัง้นี ้การมีลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไม่ครบกําหนดเรียกเก็บเป็นลกัษณะปกติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทคาดว่า

จะไม่มีปัญหาในการเรียกเก็บเงินจากลกูหนีเ้หล่านีใ้นอนาคต เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการที่มี

ประวตัิการชําระหนีใ้นอดีตท่ีดีและบริษัทไมเ่คยประสบปัญหาเร่ืองหนีส้ญูเลย 

 
3.  สนิค้าคงเหลือ 
ณ สิน้ปี 2555 และปี 2554 บริษัทมีสินค้าคงเหลือเท่ากบั 1,336,63 ล้านบาท และ 541.65     ล้านบาท 

ตามลําดบั ลดลงร้อยละ 59.48 จากปี 2554 ทัง้นีเ้ม่ือคิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 8.66 และร้อยละ 

23.43ของสนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี  2554 และปี 2555 ตามลําดบั บริษัทมีรายละเอียดของสนิค้าคงเหลือดงันี ้

 
                                                                                                                                    (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ สิน้ปี 2553 ณ สิน้ปี 2554 ณ สิน้ปี 2555 

บ้านรอการขาย 7.02 4.78 4.78 

งานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 453.76 453.76 453.76 

งานระหวา่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้าง  1.11 529.80 9.91 

วสัดกุ่อสร้าง 

หกั คา่เผ่ือการด้อยคา่ (หมายเหต ุ20) 

322.69 464.28 73.20 

รวม 784.58 1,336.63 541.65 
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ความคืบหน้าของงานระหว่างก่อสร้างของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ แบ่งออกเป็นบ้านท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและ

ท่ีดินซึง่อยูร่ะหวา่งการพฒันาและที่ดินรอการพฒันา โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตาราง   

                                                                                                              (หน่วย: ล้านบาท) 

ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ มูลค่าเงนิลงทุนของ
โครงการ

โดยประมาณ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

1) บ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของโครงการ 

 เรสซิเดนท์ อิน เดอะ พาร์ค1 

(โครงการเก่า) 

- บ้านแฝด 1 ยนิูต 

- ทาวน์เฮาส์ 3.5 ชัน้ 2 ยนิูต 

- ทาวน์เฮาส์ 2.5 ชัน้ 2 ยนิูต 

- บ้านเด่ียว 1 ยนิูต 

 

17.63 

 

17.54 

รวม 17.63 17.54 
2) ที่ดนิซึง่อยู่ระหว่างการพัฒนาและที่ดนิรอการพัฒนาที่บริษัทเป็นเจ้าของโครงการ 

 ท่ีดินเปลา่ - ท่ีดินเปลา่ (รอการพฒันา)  753.80 436.22 

รวม 753.80 436.22 
รวมทัง้หมด 771.43 453.76 

หมายเหต:ุ 1 บ้านดงักลา่วอยู่ระหวา่งปรับปรุงและตอ่เติม 

  

4. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 
ในปี 2555 บริษัทได้ซือ้เคร่ืองจกัร และยานพาหนะเพิ่มเติม ทําให้บริษัทมี ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ เทา่กบั 1,367.62

ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 เทา่กบั 145.70 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.92 
  
สภาพคล่อง 

1. กระแสเงนิสด 
                                                                                                        (หน่วย: พนับาท) 

รายการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน                   (106,616.96) 582,879.72 444,582.65 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (57,896.30) (345,836.89) (117,454.72) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน                 366,492.62 (511,448.58) (376,055.12) 

 

ในปี 2554 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทแสดงการได้มาของเงินสดเท่ากบั 582.88 ล้านบาท 

เน่ืองจากมีลกูหนีก้ารค้าลดลงเก็บหนีไ้ด้ดีขึน้ และ มีเจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ จากการสัง่ซือ้วตัถดุิบเพิ่มขึน้ 

 

 ในปี 2555 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทแสดงการได้มาของเงินสดเท่ากบั 444.58 ล้านบาท 

เน่ืองจากมีการสัง่ซือ้วตัถดุิบเพ่ือใช้ในงานก่อสร้างมากขึน้  
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ในปี 2554 กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุเท่ากบั (345.84) ล้านบาท  เน่ืองจากการซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์

เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง  

 

ในปี 2555 กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุเท่ากบั (117.45) ล้านบาท เน่ืองจากการซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์

เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง  

ในปี 2554 กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษัทเทา่กบั (511.45) ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีการ

ชําระเงินกู้ ยืม 

ในปี 2555 กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษัทเท่ากบั (376.06) ล้านบาท เน่ืองจาก ปี 2555 มี

การชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน และชําระคืนเงินกู้ ยืม  
 
2. อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ในปี 2554 บริษัท มีอตัราสว่นสภาพคล่องลดลงเป็น 1.15 เท่า เน่ืองจาก มีการมีเจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย

เพิ่มขึน้ ทําให้สภาพคลอ่งลดลง  

ในปี 2555 บริษัท มีอตัราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึน้เป็น 1.21 เท่า เพิ่มขึน้ เน่ืองจาก เน่ืองจากมีลกูหนีก้ารค้า

เพิ่มขึน้ 
  
 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 1. หนีส้นิ 

ในปี 2553 บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียนเทา่กบั 3,061.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2552 เท่ากบั 52.07  ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 1.73  

ณ สิน้ปี 2554 บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนเท่ากบั 3,534.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2553 เท่ากบั 472.43 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 15.43 เน่ืองจากบริษัท มีการเร่งดําเนินการโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วง

บางซ่ือ-ตลิง่ชนั ทําให้มีเจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋จ่ายเพิ่มขึน้ 

ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนเท่ากบั 3,681.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 เท่ากบั 147.69 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 4.18 เน่ืองจากบริษัท มีการเร่งดําเนินการโครงการรถไฟฟ้าสีนํา้เงิน ช่วงหวัลําโพง-บางแค 

และช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ (สญัญาท่ี 3) : โครงการรถไฟฟ้าและสถานียกระดบัช่วง เตาปนู-ท่าพระ ทําให้มีเจ้าหนีก้ารค้าและ

ตัว๋จ่ายเพิ่มขึน้ 
  

รายละเอียดหนีส้นิ 
                                                                                                                                                  (หน่วย: ล้านบาท) 
ประเภทเงนิกู้ยืม ณ สิน้ปี 2553 ณ สิน้ปี 2554 ณ สิน้ปี 2555 อัตราดอกเบีย้ 

1. เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1,003.33 527.15 460.00 ปี2553 : ร้อยละ 5.00-6.75 ตอ่ปี  

ปี2554 : ร้อยละ 5.00-7.50 ตอ่ปี 

 ปี2555 : ร้อยละ 7.375-7.750 ตอ่ปี 
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ประเภทเงนิกู้ยืม ณ สิน้ปี 2553 ณ สิน้ปี 2554 ณ สิน้ปี 2555 อัตราดอกเบีย้ 
2. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ของบริษัท 
2.1 เงนิกู้ยืมจาก บมจ. 

ธนาคารกรุงไทย 
 
 

3. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ของบริษัทย่อย  

เงนิกู้ยืมจากธนาคารนครหลวงไทย 
จาํกัด (มหาชน) 

- 

 

361.60 

 

 

      209.10 

- 

 

394.70 

 

 

           - 

- 

- 

251.00 

 

 

            - 

 

 

ปี 2553 : ร้อยละ 6.125 ตอ่ปี 

ปี 2554 : ร้อยละ 6.375-7.25 ตอ่ปี 

ปี 2555 : ร้อยละ 6.25-7.125 ตอ่ปี 

ปี 2552 : ร้อยละ 6.25ตอ่ปี 

 

1. เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

ในปี 2553 บริษัทได้มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ เพ่ือใช้หมนุเวียนในการก่อสร้างสําหรับโครงการระบบรถไฟชาน

เมือง (สายสีแดง)  

ในปี 2554 บริษัทได้มีเงินกู้ระยะสัน้ลดลง เน่ืองจากได้มีการชําระหนีส้ถาบนัการเงิน 

ในปี 2555 บริษัทได้มีเงินกู้ ระยะสัน้ลดลง เน่ืองจากโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ได้ดําเนินการ

แล้วเสร็จ 

 

  

2. เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัท 

2.1 เงินกู้ ยืมจากธนาคารกรุงไทยจํากดั (มหาชน)  

เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้รับวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจํานวนรวม 575 ล้านบาท 

เพ่ือโครงการโรงหลอ่แบบ (Yard) ของบริษัท ซึง่ประกอบด้วย 

 

 
ประเภทของสินเช่ือ วงเงิน (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาการจ่ายชาํระ 

ก)  วงเงิน Term loan (ค่าท่ีดิน) 
 (ใหเ้บิกจ่ายไม่เกินยอดหน้ีท่ีจะคืนเงินแก่

เจา้หน้ีธนาคารของบริษทัยอ่ย) 
 

209 - อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.75 ต่อปี ในปีแรก  

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.50 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.50 ลา้นบาท 

    
 

ข) วงเงิน Term loan (ค่าก่อสร้าง) 
 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ

มูลค่างานท่ี เ กิด ข้ึนจริงในแต่ละงวดตาม
รายงานของบริษทัประเมิน) 

76 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าต่อปี งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 0.91 ลา้นบาท 

 



 

 

บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 - สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 23 - 

ค) วงเงินสินเช่ือเพื่อใชซ้ื้อเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ

มูลค่างานท่ีเกิดข้ึนจริงตามรายงานของบริษทั
ประเมิน) 

188 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าต่อปี งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.24 ลา้นบาท 

    

ง) วงเงินคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 2 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
    

จ) วงเงินสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 100 กาํหนดโดยธนาคาร - 
รวม 575   

 

28 มิถุนายน 2554 บริษัทได้รับวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจํานวนรวม 200 ล้านบาท เพ่ือ

ลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์สําสําหรับโครงการรถไฟฟ้าสีนํา้เงิน ช่วงหวัลําโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ (สญัญา

ท่ี 3) และโครงการรถไฟฟ้าและสถานียกระดบัช่วง เตาปนู-ทา่พระ ซึง่ประกอบด้วย 

ประเภทของสินเช่ือ วงเงิน (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาการจ่ายชาํระ 
วงเงินค่าเคร่ืองจกัร 
ก)  กลุ่มท่ี 1 
 
 
 
 
ข)   กลุ่มท่ี 2 

 
145 

 
 

              
 
         55 

 
- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าร้อยละ 0.75 
ต่อปี  
 

  
 

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าร้อย
ละ 0.75        ต่อปี  

 
งวดรายเดือนจาํนวน 36 เดือน 
เดือนละ 4.0 ลา้นบาท 
 
งวดรายเดือนจาํนวน 45 เดือน 
ชาํระงวดแรกในวนัท่ีครบ
กาํหนดระยะเวลา 10 เดือนนบั
จากวนัท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก เดือน
ละ 1.55 ลา้นบาท 
 

3.เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัทยอ่ย 

ในปี 2547 บริษัทยอ่ยได้รับวงเงินสินเช่ือจากธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) จํานวนรวม 693 ล้านบาท 

ซึง่ประกอบด้วย 

- วงเงินเพ่ือใช้ซือ้ท่ีดินโครงการยนิูค พาร์ค จํานวนเงิน 240 ล้านบาท ซึง่บริษัทย่อยได้เข้าซือ้ท่ีดินเพ่ือ

ทําโครงการ ยนิูค พาร์ค ในราคา 258.95 ล้านบาท 

- วงเงินคา่พฒันาท่ีดิน คา่สาธารณปูโภคและคา่ก่อสร้างบ้านในโครงการ จํานวน 388 ล้านบาท 

- วงเงินหนงัสือคํา้ประกนัการก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคในโครงการจํานวน 65 ล้านบาท 

ความสามารถในการชําระภาระหนีส้นิ 

 ในปี 2553 บริษัท ได้ชําระคืนเงินกู้ครบแล้ว  
 2. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิน้ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 บริษัทมีทนุจดทะเบียน ทนุท่ีออกและชําระแล้ว มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ และกําไร

ตอ่หุ้นดงันี ้
                                                                                                                   (หน่วย: ล้านบาท) 
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รายการ ณ สิน้ปี 
2553 

ณ สิน้ปี 
2554 

ณ สิน้ปี 
 2555 

ทนุจดทะเบียน 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 

กําไรสะสม 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 

กําไรตอ่หุ้น 

781.25 

625.00 

861.47 

1 

0.24 

 

781.25 

670.90 

802.92 

1 

-0.02 

 

779.54 

779.54 

1,183.21 

1 

0.488 

 

 

กําไรต่อหุ้ นของบริษัทในปี 2553 ปี 2554 และ ปี 2555 เท่ากับ 0.24 บาท -0.02 บาท และ 0.488 บาท 

ตามลําดบั  

 
3. อัตราส่วนโครงสร้างเงนิทุน  
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ในปี 2553 และ ปี 2554 เทา่กบั 2.31 เทา่ และ 2.64 เทา่ ตามลําดบั  

ในปี 2554 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 2.64 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2553 เน่ืองจากบริษัทมี

การสัง่ซือ้วสัดแุละจ้างเหมารวมทัง้การรับเงินลว่งหน้าจากผู้ว่าจ้างในโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวัลําโพง – บางแค 

และช่วง บางซ่ือ – ทา่พระ สญัญาท่ี 3  

ในปี 2555 บริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 2.04 เท่า ลดลงจากปี 2554 เน่ืองจากบริษัทมี

ผลประกอบการที่ดีขึน้ตามลําดบัซึง่แสดงถงึสถานะที่มัน่คงของบริษัททําให้มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้และมีสภาพคลอ่งดีขึน้ 

จงึทําให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจากปี 2554 
 

 
 4. ภาระผูกพันและหนีส้นิที่อาจจะเกดิขึน้ 
 ในปี 2554 บริษัทมีภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดจากคดีฟ้องร้องดงันี ้ 

บริษัทถกูฟ้องร้องเรียกคา่เสียหายจากการผิดสญัญาจํานวน 7 คดี จํานวนเงินรวม 50.80ล้านบาท โดย 2 คดี (จํานวนเงิน

รวม 30.4 ล้านบาท) อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา และบริษัทได้ตัง้คา่เผ่ือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากคดี

ฟ้องร้องดงักลา่วตามคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ไว้ในบญัชีจํานวนเงิน 20.9 ล้านบาท สว่นอีก 1 คดี (จํานวนเงิน 1.4 ล้าน

บาท)         อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ และบริษัทได้คํา้ประกนัโดยสว่นหนึง่ของเงินลงทนุในเงินฝากประจําท่ี

มีข้อจํากดัในการใช้จํานวน 1.5 ล้านบาท โดยได้นําไปเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัให้ไว้ตอ่ศาล  สว่นคดีท่ี 3 (จํานวนเงิน 2.1 

ล้านบาท) ศาลชัน้ต้นพิจารณายกฟ้อง คดีท่ี 4 (จํานวนเงิน 0.7 ล้านบาท) อยู่ระหวา่งการพิจารณาของศาลอทุรณ์  คดีท่ี 5-

7 (จํานวนเงิน 17.6 ล้านบาท)  อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลชัน้ต้นบริษัทยอ่ยถกูฟ้องร้องเรียกคา่เสียหายจากการผิด

สญัญาจํานวน 2 คดี  ซึง่เป็นคดีท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีบริษัทจะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทยอ่ย โดยเป็นคดีท่ี1ระหวา่งลกูค้าในโครงการ

จํานวนเงินรวม 0.3 ล้านบาท  (มลูคา่จํานวน 0.3 ล้านบาท) อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ผลท่ีสดุของคดี

ดงักลา่วไมส่ามารถทราบได้ในขณะนี ้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทยอ่ยได้บนัทกึคา่เผ่ือผลเสียหายจากการฟ้องร้องดงักลา่วไว้ใน

บญัชีจํานวนเงินรวม 0.5 ล้านบาท คดีท่ี 2 บริษัทมีข้อพิพาทกบัผู้ ร่วมค้ารายหนึง่และได้ทําการย่ืนข้อพิพาทดงักลา่วตอ่
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อนญุาโตตลุาการตามเง่ือนไขของสญัญากิจการร่วมค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของ

อนญุาโตตลุาการและศาลแพง่กรุงเทพใต้ ผลท่ีสดุของเร่ืองดงักลา่วไมส่ารมารถทราบได้ในปัจจบุนั 

 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในรอบปีบญัชี 2555 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั โดย

เป็นคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) สําหรับบริษัท จํานวน 3,000,000.00 บาท  

 

 



 

บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

- สว่นท่ี 2 หน้าท่ี 1 - 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 
เรียนผู้ ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้

ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม ถือปฏิบตัิอย่างสม่ําเสมอ ใช้ดุลพินิจ

อย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอใน     

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน  3 ท่าน เพ่ือ

ทําหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน

รายงานประจําปีแล้ว 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถ

สร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

 

 

 

 

(นายนที  พานิชชีวะ) 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางสาวกรภทัร์  สวุิวฒัน์ธนชยั) 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

 



 
บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 

งบการเงนิรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่  จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย
และกิจการ  ร่วมคา้  และของเฉพาะบริษทั  ยนิูค  เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังาน
ตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนอ
งบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 
ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  ยนิูค  เอน็จิ
เนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่  จาํกดั (มหาชน)  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้และของเฉพาะบริษทั ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 
 

(นางสาววลีรัตน์ อคัรศรีสวสัด์ิ)                              
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4411 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 



บริษทั ยูนิค เอน็จเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) บริษทัย่อยและกจิการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 146,815,082        195,742,275        58,116,319          137,645,697        
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 5
- กิจการร่วมคา้ 4, 21 -                       -                       2,747,933,212     1,837,891,632     
- ผูร่้วมคา้ 1,181,163,352     221,336,155        -                       -                       
- บริษทัอ่ืน 21 78,171,141          123,122,285        7,437,472            13,836,675          
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่เรียกเก็บ 11 2,112,934,760     1,629,596,423     78,716,913          124,590,416        
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย 4, 5 -                       -                       15,252,797          -                       
เงินทดรองแก่บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 4 -                       -                       18,482,904          124,874,243        
เงินทดรองแก่ผูร่้วมคา้ 4,679,120            132,695,859        -                       -                       
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6, 9, 11, 13, 20 541,647,394        1,336,628,887     464,156,410        767,723,205        
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา - สุทธิ 5, 15, 21 45,263,115          80,488,984          21,973,665          25,846,393          
รายไดค่้าชดเชยความเสียหายคา้งรับจากการประกนัภยั 4, 20 69,712,133          100,000,000        316,050,731        100,000,000        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
- ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดใ้บกาํกบัภาษี 141,381,752        155,455,695        20,553,404          24,414,656          
- ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม 27,760,810          21,699,437          15,332,021          6,408,923            
- ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 44,567,908          46,288,440          27,800,989          20,559,269          
- อ่ืน ๆ 59,562,107          13,771,354          32,368,182          9,035,379            
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,453,658,674     4,056,825,794     3,824,175,019     3,192,826,488     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 7, 11, 28 313,298,485        266,481,313        90,554,224          91,343,312          
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 21 46,352,325          115,791,789        1,710,215            31,618,586          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 2, 8, 13 -                       -                       309,798,770        289,799,970        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย 8 -                       -                       30,000,000          -                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 6, 9, 13, 14, 20, 28 1,367,615,442     1,218,829,748     775,399,803        768,493,514        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 10 4,152,832            3,093,087            3,371,236            2,103,635            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
- ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 51,325,091          36,960,548          -                       -                       
- อ่ืน ๆ 21 21,465,203          6,684,144            20,682,527          5,413,748            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,804,209,378     1,647,840,629     1,231,516,775     1,188,772,765     

รวมสินทรัพย์ 6,257,868,052     5,704,666,423     5,055,691,794     4,381,599,253     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  2



บริษทั ยูนิค เอน็จเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) บริษทัย่อยและกจิการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 6, 7, 11 460,000,000        527,149,616        310,000,000        449,046,915        
เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย - สุทธิ 5, 21
- บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการร่วมคา้ 4 188,111,097        100,724,818        136,961,132        50,881,363          
- บริษทัอ่ืน 1,518,361,437     1,547,170,360     822,570,595        586,742,126        
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย 4 -                       -                       17,972,478          17,244,131          
เงินทดรองจากบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 4 -                       -                       931,592,566        868,999,943        
เงินทดรองจากผูร่้วมคา้ 245,612,271        8,761,919            -                       -                       
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6, 8, 9, 13 129,746,868        115,800,000        129,746,868        115,800,000        
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9, 14 97,325,169          122,684,608        68,395,630          122,684,608        
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - สุทธิ 5, 15, 21 723,058,786        740,841,379        101,546,273        3,185,913            
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 16 -                       82,790,825          -                       82,790,825          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,271,866          68,708                 7,116,428            -                       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
- เจา้หน้ีอ่ืน 28 24,001,695          23,465,832          24,001,695          22,967,251          
- ภาษีขายไม่ถึงกาํหนด 198,988,580        124,347,832        193,913,522        116,666,240        
- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 54,796,533          110,170,350        41,579,509          41,998,036          
- อ่ืน ๆ 30,527,006          30,134,748          24,523,567          38,212,943          
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,681,801,308     3,534,110,995     2,809,920,263     2,517,220,294     

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 6, 8, 9, 13 251,004,195        394,701,063        251,004,195        394,701,063        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 9, 14 131,493,672        81,491,599          44,130,090          81,491,599          
เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 4, 21 126,761,708        119,168,224        87,060,300          98,010,713          
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกษียณอายุ 12 9,957,381            7,256,146            9,957,381            7,256,146            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 519,216,956        602,617,032        392,151,966        581,459,521        
รวมหนีสิ้น 4,201,018,264     4,136,728,027     3,202,072,229     3,098,679,815     

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 16
- ทุนจดทะเบียน (หุน้สามญั 779,539,289 หุน้ ในปี 2555 และ

781,250,000 หุน้ ในปี 2554 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 779,539,289        781,250,000        779,539,289        781,250,000        
- ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ (หุน้สามญั 779,539,289 หุน้ ในปี 2555

และ 670,902,000 หุน้ ในปี 2554 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 779,539,289        670,902,000        779,539,289        670,902,000        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 94,018,938          94,018,938          94,018,938          94,018,938          
กาํไรสะสม
- จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 19 78,125,000          78,125,000          78,125,000          78,125,000          
- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,105,089,203     724,793,571        901,936,338        439,873,500        
ส่วนของผู้ถอืหุ้นที่เป็นของบริษทัใหญ่ 2,056,772,430     1,567,839,509     1,853,619,565     1,282,919,438     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 77,358                 98,887                 -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,056,849,788     1,567,938,396     1,853,619,565     1,282,919,438     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 6,257,868,052     5,704,666,423     5,055,691,794     4,381,599,253     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  3



บริษทั ยูนิค เอน็จเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) บริษทัย่อยและกจิการร่วมค้า
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 4, 21 4,013,915,852     4,310,273,612     2,886,344,229     1,969,248,086     
ตน้ทุนรับเหมาก่อสร้าง 4, 21, 23 (3,608,141,785)    (3,661,375,006)    (2,477,803,110)    (1,420,408,568)    

กาํไรขั้นตน้จากการรับเหมาก่อสร้าง 405,774,067        648,898,606        408,541,119        548,839,518        

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ -                       2,990,000            -                       2,990,000            
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 23 -                       (2,764,044)           -                       (2,764,044)           

กาํไรขั้นตน้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ -                       225,956               -                       225,956               
รวมกาํไรขั้นตน้ 405,774,067        649,124,562        408,541,119        549,065,474        

รายไดอ่ื้น 18,976,541          21,740,989          10,754,785          12,669,236          
รายไดค่้าชดเชยความเสียหายจากการประกนัภยั 20 373,157,021        100,000,000        373,157,021        100,000,000        
ค่าใชจ้่ายทัว่ไปและบริหาร 4, 23 (478,802,158)       (369,552,927)       (421,235,575)       (313,019,826)       
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4, 23, 24 (18,275,691)         (19,137,976)         (18,275,691)         (19,137,976)         
กลบัรายการ (ค่าเผื่อ) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เสียหาย 20 238,600,000        (238,600,000)       238,600,000        (238,600,000)       
ตน้ทุนทางการเงิน 4 (75,949,952)         (92,337,712)         (61,050,339)         (68,636,521)         

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 463,479,828        51,236,936          530,491,320        22,340,387          

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 25 (83,206,939)         (67,213,020)         (68,428,482)         (55,600,876)         

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 380,272,889        (15,976,084)         462,062,838        (33,260,489)         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี 380,272,889        (15,976,084)         462,062,838        (33,260,489)         

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 380,295,632        (15,874,050)         462,062,838        (33,260,489)         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (22,743)                (102,034)              -                       -                       

380,272,889        (15,976,084)         462,062,838        (33,260,489)         

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 380,295,632        (15,874,050)         462,062,838        (33,260,489)         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (22,743)                (102,034)              -                       -                       

380,272,889        (15,976,084)         462,062,838        (33,260,489)         

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 26
พ้ืนฐาน 0.488                   (0.024)                  0.593                   (0.051)                  
ปรับลด 0.488                   (0.022)                  0.593                   (0.046)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  4



บริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษทัย่อยและกิจการร่วมค้า
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

ทุนเรือนหุ้น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรเป็นสาํรอง ที่เป็นของ ที่ไม่มีอาํนาจ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 625,000,000               94,018,938                 78,125,000                 778,167,621               1,575,311,559            891                             1,575,312,450            

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี

- เพิ่มทุนเรือนหุ้น 16 45,902,000                 -                             -                             -                             45,902,000                 -                             45,902,000                 

- จ่ายเงินปันผล 17 -                             -                             -                             (37,500,000)               (37,500,000)               -                             (37,500,000)               

- ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น -                             -                             -                             -                             -                             200,030                      200,030                      

งบการเงินรวม (บาท)
กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             (15,874,050)               (15,874,050)               (102,034)                    (15,976,084)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 670,902,000               94,018,938                 78,125,000                 724,793,571               1,567,839,509            98,887                        1,567,938,396            

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี

- เพิ่มทุนเรือนหุ้น 16 108,637,289               -                             -                             -                             108,637,289               -                             108,637,289               

- ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น -                             -                             -                             -                             -                             1,214                          1,214                          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             380,295,632               380,295,632               (22,743)                      380,272,889               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 779,539,289               94,018,938                 78,125,000                 1,105,089,203            2,056,772,430            77,358                        2,056,849,788            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 5



บริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)  บริษทัย่อยและกิจการร่วมค้า
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรเป็นสาํรอง

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 625,000,000               94,018,938                 78,125,000                 510,633,989               1,307,777,927            

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี

- เพิ่มทุนเรือนหุ้น 16 45,902,000                 -                             -                             -                             45,902,000                 

- จ่ายเงินปันผล 17 -                             -                             -                             (37,500,000)               (37,500,000)               

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             (33,260,489)               (33,260,489)               

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 670,902,000               94,018,938                 78,125,000                 439,873,500               1,282,919,438            

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี

- เพิ่มทุนเรือนหุ้น 16 108,637,289               -                             -                             -                             108,637,289               

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             462,062,838               462,062,838               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 779,539,289               94,018,938                 78,125,000                 901,936,338               1,853,619,565            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 6



บริษทั ยูนิค เอน็จเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) บริษทัย่อยและกจิการร่วมค้า

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 380,272,889           (15,976,084)           462,062,838           (33,260,489)           

รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก

กิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 198,219,853           188,182,987           191,675,017           178,700,935           

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 10,018,844             1,541,780               10,018,844             1,541,780               

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (1,511,937)             (776,302)                (1,511,937)             (776,302)                

รายไดค่้าชดเชยความเสียหายจากการประกนัภยั (373,157,021)         (100,000,000)         (373,157,021)         (100,000,000)         

กลบัรายการ (ค่าเผื่อ) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เสียหาย (238,600,000)         238,600,000           (238,600,000)         238,600,000           

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชนข์องพนกังานเม่ือเกษียณอายุ 2,701,235               2,074,456               2,701,235               2,074,456               

ดอกเบ้ียรับ (8,563,431)             (7,447,390)             (2,405,800)             (2,244,326)             

ดอกเบ้ียจ่าย 75,949,952             92,251,861             61,050,339             68,636,521             

ภาษีเงินได้ 83,206,939             67,213,020             68,428,482             55,600,876             

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้):
ลูกหน้ีการคา้ (914,876,053)         (182,907,641)         (903,642,377)         (59,053,283)           

ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่เรียกเก็บ (483,338,337)         241,320,638           45,873,503             4,843,177               

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย -                         -                         (15,252,797)           (13,024,650)           

เงินทดรองแก่บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ -                         -                         106,391,339           (118,319,225)         

เงินทดรองแก่ผูร่้วมคา้ 128,016,739           (93,263,055)           -                         -                         

สินคา้คงเหลือ 910,981,493           (668,047,729)         419,566,795           (421,053,583)         

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา 35,225,869             97,008,372             3,872,728               38,672,170             

รายไดค่้าชดเชยความเสียหายคา้งรับจากการประกนัภยั 403,444,888           -                         157,106,290           -                         

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 69,439,464             36,000,738             29,908,371             (3,512,698)             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (24,981,154)           (59,019,854)           (35,404,764)           (13,981,369)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (14,781,059)           9,201,359               (15,268,779)           718,134                  

หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง):
เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย 58,577,356             568,331,801           321,908,238           138,929,865           

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย -                         -                         728,347                  -                         

เงินทดรองจากบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ -                         -                         62,592,623             278,570,578           

เงินทดรองจากผูร่้วมคา้ 236,850,352           8,761,919               -                         -                         

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (17,782,593)           155,885,631           98,360,360             (11,733,587)           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,246,009             79,203,533             64,281,941             54,646,255             

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 7,593,484               26,850,970             (10,950,413)           7,373,010               

จ่ายภาษีเงินได้ (98,571,136)           (102,111,289)         (61,515,505)           (55,515,988)           

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 444,582,645           582,879,721           448,817,897           236,432,257           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  7



บริษทั ยูนิค เอน็จเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) บริษทัย่อยและกจิการร่วมค้า

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน:
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) (46,817,172)           (63,578,558)           789,088                  (17,930,971)           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                         -                         (19,998,800)           (1,799,970)             

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย -                         -                         (30,000,000)           -                         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,566,701               1,002,794               1,566,701               1,002,794               

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (81,895,205)           (289,434,976)         (55,768,132)           (270,780,424)         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน 1,214                      200,030                  -                         -                         

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 9,689,746               5,973,818               2,377,646               2,090,247               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (117,454,716)         (345,836,892)         (101,033,497)         (287,418,324)         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ:
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (67,149,616)           (476,182,177)         (139,046,915)         58,286,264             

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (129,001,061)         (110,652,503)         (123,204,870)         (110,652,503)         

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน -                         172,896,868           -                         172,896,868           

จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (129,750,000)         (91,800,000)           (129,750,000)         (91,800,000)           

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                         82,790,825             -                         82,790,825             

เงินสดรับจากผูถื้อหุน้เพ่ือเพ่ิมทุนเรือนหุน้ 25,846,464             45,902,000             25,846,464             45,902,000             

จ่ายเงินปันผล -                         (37,500,000)           -                         (37,500,000)           

จ่ายดอกเบ้ีย (76,000,909)           (96,903,591)           (61,158,457)           (78,143,576)           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (376,055,122)         (511,448,578)         (427,313,778)         41,779,878             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (48,927,193)           (274,405,749)         (79,529,378)           (9,206,189)             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 195,742,275           470,148,024           137,645,697           146,851,886           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันส้ินปี 146,815,082           195,742,275           58,116,319             137,645,697           

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบกระแสเงนิสด

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย :

เงินสด 1,099,415               969,044                  851,175                  675,804                  
เงินฝากธนาคาร 145,715,667           194,773,231           57,265,144             136,969,893           
รวม 146,815,082 195,742,275 58,116,319 137,645,697

2. ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดย :

- สัญญาเช่าการเงิน 153,643,695           67,173,293             31,554,383             67,173,293             
- จ่ายเงินสด 81,895,205             289,434,976           55,768,132             270,780,424           
รวม 235,538,900           356,608,269           87,322,515             337,953,717           

3. ดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูย้มืบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         5,009,189               -                         5,009,189               

4. โอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นทุนเรือนหุน้ 82,790,825             -                         82,790,825             -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  8
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555         
 
1. ทั่วไป 
 
บริษัท  
 
บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 
2537 และไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2548  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2550 หุน้สามญัของบริษทัไดรั้บอนุญาตให้
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้าง การพฒันาท่ีดินและก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย    ท่ีอยูข่องบริษทัตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ 
ตาํบลปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย 
 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 คือ กลุ่มสุววิฒัน์ธนชยั ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 44.7 และร้อยละ 51.7 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ตามลาํดบั 
 
บริษัทย่อย 
 

• บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์ จาํกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2536 และเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 99.99 บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้าง การพฒันาท่ีดินและก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย  ท่ีอยูข่องบริษทัยอ่ยน้ีตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถนน
แจง้วฒันะ  ตาํบลปากเกร็ด  อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย 

 

• บริษทั กิจการร่วมคา้ ยคิูว-เอสอาร์ซี จาํกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2554 และเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทั ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 89.99 เพื่อประมูลงานในอนาคต  จนถึงปัจจุบนั บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินพาณิชยกิจใด ๆ  ท่ีอยู่
ของบริษทัยอ่ยน้ีตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ  ตาํบลปากเกร็ด  
อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย 

 

• บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2555 และเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซ่ึงถือ
หุน้ร้อยละ 99.99 เพื่อดาํเนินธุรกิจให้บริการเช่าเคร่ืองจกัร  จนถึงปัจจุบนั บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินพาณิชยกิจใด ๆ  ท่ีอยู่
ของบริษทัยอ่ยน้ีตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ  ตาํบลปากเกร็ด  
อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย 

 

• บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 8 ตุลาคม 2555 และเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซ่ึงถือ
หุน้ร้อยละ 99.99 เพื่อดาํเนินธุรกิจผลิตวสัดุเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง  จนถึงปัจจุบนั บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินพาณิชยกิจใด ๆ  
ท่ีอยูข่องบริษทัยอ่ยน้ีตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ  ตาํบลปากเกร็ด  
อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 

• บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 และเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซ่ึงถือ
หุน้ร้อยละ 99.99 เพื่อดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้าง  จนถึงปัจจุบนั บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินพาณิชยกิจใด ๆ  ท่ี
อยูข่องบริษทัยอ่ยน้ีตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ  ตาํบลปากเกร็ด  
อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย 

 

• บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจาํกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 และเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั       
ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพื่อใหบ้ริการเก่ียวกบังานระบบสาธารณูปโภคและโทรคมนาคม  จนถึงปัจจุบนั บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ร่ิม
ดาํเนินพาณิชยกิจใด ๆ  ท่ีอยูข่องบริษทัยอ่ยน้ีตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถนน
แจง้วฒันะ  ตาํบลปากเกร็ด  อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย 

 
กจิการร่วมค้า 
 

• กิจการร่วมคา้ สยามซินเท็ค-ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง (“กิจการร่วมคา้”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย กิจการร่วมคา้เร่ิมประกอบ
กิจการเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 โดยก่อตั้งข้ึนจากการรวมตวัระหว่างบริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (ส่วนแบ่งร้อยละ 
95) และบริษทั (ส่วนแบ่งร้อยละ 5)   ผูร่้วมคา้จะไดส่้วนแบ่งตามสัดส่วนดงักล่าวจากผลการดาํเนินงานของกิจการร่วมคา้         ท่ีอยูข่อง
กิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี  555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  กิจการร่วมคา้ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างอาคารศูนยค์วบคุมการบิน ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิกบับริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ซ่ึงการก่อสร้างไดแ้ลว้เสร็จในปี 2550 
 
เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2555 กิจการร่วมคา้ สยามซินเทค็-ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการร่วมคา้กบักรมสรรพากร  

 

•   กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว (“กิจการร่วมคา้”)  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย กิจการร่วมคา้เร่ิมประกอบกิจการเม่ือวนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2551 โดยก่อตั้งข้ึนจากการรวมตวัระหวา่ง Chun Wo Construction & Engineering Co., Ltd. (ส่วนแบ่งร้อยละ 15) และบริษทั 
(ส่วนแบ่งร้อยละ 85)  ผูร่้วมคา้จะไดส่้วนแบ่งตามสดัส่วนดงักล่าวจากยอดรายไดข้องกิจการร่วมคา้และผูร่้วมคา้จะรับผดิชอบโครงการ
และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในส่วนของตนเองเท่านั้น  ท่ีอยูข่องกิจการร่วมคา้ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบล
ปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย     กิจการร่วมคา้ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างโครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-ตล่ิงชนั กบัการรถไฟแห่งประเทศไทย 

 

• กิจการร่วมคา้ ยเูอน็ – เอสจี” (“กิจการร่วมคา้”)  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2553 โดยก่อตั้งข้ึนจากการ
รวมตวัระหว่างห้างหุ้นส่วนจาํกดั สามประสิทธ์ิ และบริษทั โดยมีส่วนแบ่งเท่ากนั (ร้อยละ 50) ผูร่้วมคา้จะไดส่้วนแบ่งตามสัดส่วน
ดงักล่าวจากยอดรายไดข้องกิจการร่วมคา้และผูร่้วมคา้จะรับผิดชอบโครงการและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในส่วนของตนเองเท่านั้น  ท่ีอยูข่อง
กิจการร่วมคา้ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศ
ไทย   กิจการร่วมคา้ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างโครงการผนันํ้ าจากพื้นท่ีลุ่มนํ้ าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัออก-อ่างเก็บนํ้ า
บางพระ จงัหวดัชลบุรี กบักรมชลประทาน 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 

• กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็ (“กิจการร่วมคา้”)  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  17 พฤศจิกายน 2553 โดยก่อตั้งข้ึน
จากการรวมตวัระหวา่งบริษทั กบั Sinohydro Corporation Limited โดยมีส่วนแบ่งเท่ากนั (ร้อยละ 50)  ผูร่้วมคา้จะไดส่้วนแบ่งตาม
สดัส่วนดงักล่าวจากยอดรายไดข้องกิจการร่วมคา้และผูร่้วมคา้จะรับผดิชอบโครงการและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในส่วนของตนเองเท่านั้น ท่ีอยู่
ของกิจการร่วมคา้ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
ประเทศไทย   กิจการร่วมคา้ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้า (สายสีนํ้ าเงิน) ช่วงหวัลาํโพง-บางแค 
และช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ (สญัญาท่ี 3) กบัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  

 

• กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – ยนิูค “กิจการร่วมคา้” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2553 โดยก่อตั้งข้ึนจาก
การรวมตวัระหวา่งบริษทั กบั บริษทั อิตาเล่ียนไทย ดีเวล๊อปเมน้ต ์จาํกดั (มหาชน)โดยมีส่วนแบ่งร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลาํดบั     
ผูร่้วมคา้จะไดส่้วนแบ่งตามสดัส่วนดงักล่าวจากยอดรายไดข้องกิจการร่วมคา้และผูร่้วมคา้จะรับผดิชอบโครงการและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใน
ส่วนของตนเองเท่านั้น ท่ีอยูข่องกิจการร่วมคา้ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์ ชั้นท่ี 37 เลขท่ี 2034/132-161     
ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10310 กิจการร่วมคา้ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ
อเนกประสงคค์ลองใหญ่ ในจงัหวดัตราด กบักรมเจา้ท่า 

 

• กิจการร่วมคา้ เอส ย ู “กิจการร่วมคา้”เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 โดยก่อตั้งข้ึนจากการรวมตวั
ระหวา่งบริษทั ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (ส่วนแบ่งร้อยละ 40) และบริษทั (ส่วนแบ่งร้อยละ 60)          
ผูร่้วมคา้จะไดส่้วนแบ่งตามสดัส่วนดงักล่าวจากยอดรายไดข้องกิจการร่วมคา้และผูร่้วมคา้จะรับผดิชอบโครงการและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใน
ส่วนของตนเองเท่านั้น ท่ีอยูข่องกิจการร่วมคา้ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี ท่ีอยูข่องกิจการร่วมคา้ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 200 หมู่ท่ี 
4 ถนนแจง้วฒันะ ตาํบลปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย  กิจการร่วมคา้ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการ
รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพ (สายสีแดง) สญัญาท่ี 1 งานโยธาสาํหรับสถานีกลางบางซ่ือและศนูยซ่์อมบาํรุง 
 

บริษทั  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทัยนิูค” 
 
2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิและหลกัการจัดทํางบการเงนิรวม 
 
ก) งบการเงินน้ีจดัทาํเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการมีวตัถุประสงค์ท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    

  
งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ีซ่ึงไดน้าํเสนอ
เพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศเท่านั้น 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  

 
ข) งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 

 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มใน
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน เพือ่ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย ในการพิจารณาเร่ืองการควบคุมได้
พิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงท่ีจะไดม้าในปัจจุบนั ไม่วา่พึงไดจ้ากการใชสิ้ทธิหรือจากการแปลงสภาพตราสาร งบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 
กจิการร่วมค้า 
 
กิจการร่วมคา้เป็นกิจการท่ีบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญา งบการเงินรวมไดร้วม
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายของกิจการร่วมคา้ โดยใชว้ิธีรวมตามสัดส่วนและนาํเฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัมารวมกบั
รายการชนิดเดียวกนัตามเกณฑแ์ต่ละบรรทดันบัแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง 

 
งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ ดงัน้ี 
 

 สดัส่วน (ร้อยละ) 

 ลกัษณะธุรกิจ  2555  2554 

บริษัทย่อย      
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง     
 และอสงัหาริมทรัพย ์  99.99  99.99 
      
บริษทั กิจการร่วมคา้ ยคิูว-เอสอาร์ซี จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง  89.99  89.99 
      
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั บริการ  99.99  - 
      
บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั ผลิต  99.99  - 
      
บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั รับเหมาก่อสร้าง  99.99  - 
      
บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจาํกดั บริการ  99.99  - 
      
กจิการร่วมค้า (รวมตามสัดส่วน)      
บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ยนิูค       
เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  (ช่ือตามท่ี       
จดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ สยามซินเทค็-ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง”) รับเหมาก่อสร้าง  -  5.00 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 

 สดัส่วน (ร้อยละ) 

 ลกัษณะธุรกิจ  2555  2554 

      
Chun Wo Construction & Engineering Co., Ltd. และบริษทั ยนิูค       
เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  (ช่ือ ตามท่ี       
จดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว”) รับเหมาก่อสร้าง  85.00  85.00 
      
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สามประสิทธ์ิและบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์       
คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  (ช่ือตามท่ีจดทะเบียน       
“กิจการร่วมคา้ ยเูอน็ – เอสจี”) รับเหมาก่อสร้าง  50.00  50.00 
      
Sinohydro Corporation Limited และบริษทั ยนิูค        
เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  (ช่ือตามท่ี       
จดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็”) รับเหมาก่อสร้าง  50.00  50.00 
      
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) และ       
บริษทั ยนิูค  เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)        
(ช่ือตามท่ี จดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – ยนิูค”) รับเหมาก่อสร้าง  40.00  40.00 
      
บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั       
(มหาชน) และบริษทั  ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่       
จาํกดั (มหาชน)  (ช่ือตามท่ี จดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ เอส ย”ู) รับเหมาก่อสร้าง  60.00  -  
 
รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัยนิูคท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 รายการของกิจการร่วมคา้ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมมีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 2555  2554 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,451,272  2,738,054 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 15,922  16,740 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 275,563  260,245 
หน้ีสินหมุนเวยีน 1,619,492  1,897,018 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 39,276  20,732 
รายได ้ 1,154,169  2,446,828 
ค่าใชจ่้าย 1,214,431  2,335,538 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคญั 
 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 
เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุ่มบริษทัยนิูคเกบ็ไวใ้ชเ้พือ่วตัถุประสงคท์ัว่ไป    รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแส
รายวนัท่ีเป็นเงินลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดท่ีแน่นอน ซ่ึงมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 
ลูกหนีแ้ละค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากจาํนวนท่ีประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ถา้มี)   กลุ่มบริษทัยนิูคจะตดับญัชีลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ
เม่ือสามารถระบุได ้
 
กลุ่มบริษทัยนิูคจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบัจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ีทั้งหมด ทั้งน้ีโดยพิจารณาจากการ
เรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่กบัการวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ีเป็นเกณฑ ์ผูบ้ริหารเช่ือวา่จะเก็บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าวไดท้ั้งหมด 
ดงันั้นกลุ่มบริษทัยนิูคจึงไม่ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวใ้นบญัชี 
 
การตรีาคาสินค้าคงเหลอื 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ โดยใชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
 
บา้นรอการขาย - วธีิราคาทุนถวัเฉล่ีย   
  
งานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการอสงัหาริมทรัพย ์ - วธีิราคาทุน (ประกอบดว้ยตน้ทุนของท่ีดิน ค่าวสัดุ  ค่าแรงงาน  ค่างาน

ผูรั้บเหมา  ค่าบริการ ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งและค่าใชจ่้ายอ่ืน)   
  
งานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการก่อสร้าง - วิธีราคาทุน (ประกอบด้วยต้นทุนของค่าวสัดุ  ค่าแรงงาน  ค่างาน

ผูรั้บเหมา  ค่าบริการ ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งและค่าใชจ่้ายอ่ืน)   
  
วสัดุก่อสร้าง - วธีิราคาทุน (วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน) 
 
เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและกจิการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ท่ีมีการควบคุมร่วมแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการ  
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
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วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 
ท่ีดินแสดงในราคาทุนหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือสินทรัพยถ์ูกขายหรือตดัออกจากบญัชี ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกตดัออกจากบญัชี 
กาํไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะบนัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคคิดค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 
 
 จาํนวนปี 

อาคาร 20 
สาํนกังานชัว่คราวและส่วนปรับปรุง 5, 10, 20 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5, 10 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3, 5 
ยานพาหนะ 5 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ คาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อาจคาดระยะเวลาส้ินสุดของประโยชนท่ี์จะไดรั้บซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตนดงักล่าวจะไม่ถูกตดัจาํหน่าย แต่จะไดรั้บการทดสอบวา่ดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3 และ 5 
 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืน  (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ หรือมูลค่าจากการใช ้แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า) ตํ่ากวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว โดยท่ี
การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  กลุ่มบริษทัยนิูคจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลดราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้นใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และบนัทึกการปรับลดมูลค่าในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จหรือปรับลดส่วนเกินทุน
จากการตีราคาของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยเ์หล่านั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนมาก่อน กลุ่มบริษทัยนิูคจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นปีก่อน ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางที่ลดลงโดย
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บนัทึกไวใ้นบญัชีรายไดอ่ื้น หรือนาํไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี จาํนวนเงินท่ีเกิดจากการกลบัรายการน้ี
จะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
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ประมาณการหนีสิ้น 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคบนัทึกประมาณการหน้ีสินตามภาระหน้ีสินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในอดีตและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าวและสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ กลุ่มบริษทัยนิูคจะพิจารณามูลค่าของประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการ
หน้ีสินตามประมาณการที่เหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมูลค่าของเงินถูกกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเปล่ียนแปลงของเวลา 
จาํนวนเงินประมาณการหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายเพื่อชาํระหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
 
ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายคุาํนวณจากการประมาณจาํนวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรไดรั้บเป็นการตอบแทน
สาํหรับบริการท่ีพนกังานใหใ้นงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน  โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไวพ้ิจารณาวา่การบริการในแต่ละงวดก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยก
จากกนัเพื่อรวมเป็นภาระผูกพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉล่ียจนกว่าผลประโยชน์ท่ี
ปรับเปล่ียนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนกังาน กลุ่มบริษทัยนิูครับรู้กาํไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงและการชาํระผลประโยชน์ของ
โครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการชาํระผลประโยชน์เกิดข้ึน ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 
 
การใช้ประมาณการ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน
ท่ีกระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพื่อประโยชน์ในการกาํหนดมูลค่าของสินทรัพย ์ หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน   
ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ไดป้ระมาณการไว ้
 
การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัทาํงบการเงินน้ีไดมี้การสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ  การเปล่ียนแปลงการประมาณการ
ทางบญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมีผลต่องวดบญัชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถา้ผลของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
กลุ่มบริษทัยนิูครับรู้รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างตามวิธีอตัราร้อยละของงานท่ีแลว้เสร็จ อตัราร้อยละของงานท่ีแลว้เสร็จน้ีจะประเมินโดยวิศวกร
โครงการของกลุ่มบริษทัยนิูคควบคู่กบัการพิจารณาตน้ทุนงานท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัตน้ทุนทั้งหมดของโครงการที่ประมาณไว ้ซ่ึงตน้ทุนทั้งหมดของ
โครงการท่ีประมาณไวน้ี้ประมาณข้ึนโดยวิศวกรหรือผูรั้บผิดชอบดูแลโครงการของกลุ่มบริษทัยนิูคซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้ ส่วน
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ช้ีใหเ้ห็นวา่ตน้ทุนทั้งหมดของโครงการที่ประมาณไวสู้งกวา่รายไดท้ั้งหมดจาก
สญัญาก่อสร้าง   กลุ่มบริษทัยนิูคจะบนัทึกผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
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รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็น
เจา้ของสินทรัพยท่ี์มีนยัสาํคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้มีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์จากรายการ
บญัชีนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ   มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินทรัพย ์  
หรือฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินทรัพยท่ี์ขายไปแลว้นั้น 
 
ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที่แทจ้ริงของสินทรัพย ์
 
รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 
 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดบ้นัทึกรวมไวใ้น
บญัชีอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
สัญญาเช่าการเงนิ 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัยนิูคไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสญัญาเช่า
การเงิน  สินทรัพยท่ี์ไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย
ตามสญัญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหกั
จากหน้ีตามสญัญา เพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงใน
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิยงัตกเป็นของผูใ้ห้เช่าจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน           
ค่าเช่าท่ีเกิดจากสญัญาเช่าดาํเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

ต้นทุนทางการเงนิ 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึก
เป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะ
นาํมาใชเ้องหรือเพื่อขาย  ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบี้ย
ท่ีแทจ้ริง 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
รายการบัญชีที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดข้ึนระหว่างปีไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงมียอดคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
ยกเวน้หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีครอบคลุมดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน
ล่วงหนา้ดงักล่าว   กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของปี 
 
ภาษีเงนิได้ 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคตั้งสาํรองภาษีเงินไดไ้วเ้ท่ากบัจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายตามประมวลรัษฎากร 
 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
  
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารส่วนของกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้ถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี 
 
4. รายการบัญชีกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 
ส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  บริษทัน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ และ/หรือ 
การเป็นกรรมการร่วมกนั   งบการเงินน้ีไดร้วมผลของรายการดงักล่าว 
 
รายการซ่ึงมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 
     พนับาท 
   นโยบาย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ความสมัพนัธ ์  การกาํหนดราคา  2555  2554  2555  2554 

            

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง            
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว กิจการร่วมคา้  ตามท่ีตกลง         
   กนัในบนัทึก         
   ขอ้ตกลง  -  -  217,140  1,179,909 
            
กิจการร่วมคา้ เอสเอช - ยเูอน็ กิจการร่วมคา้  ตามท่ีตกลง         
   กนัในสญัญา  -  -  2,557,532  580,059 
            
กิจการร่วมคา้ ไอทีดี - ยนิูค กิจการร่วมคา้  ตามท่ีตกลง         
   กนัในสญัญา  -  -  -  111,915 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
     พนับาท 
   นโยบาย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ความสมัพนัธ ์  การกาํหนดราคา  2555  2554  2555  2554 
            
ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง            
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว กิจการร่วมคา้  ตามท่ีตกลง         
   กนัในบนัทึก         
   ขอ้ตกลง  -  -  -  53,206 
            
กิจการร่วมคา้ เอสเอช - ยเูอน็ กิจการร่วมคา้  ตามท่ีตกลง         
   กนัในสญัญา  -  -  71,317  - 
            
บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ตามท่ีตกลง         
 (ผูถื้อหุน้ร่วมกนั)  กนัในสญัญา  298,008  331,586  21,809  42,282 
            
รายได้ค่าชดเชยความเสียหายจาก            

การประกนัภัย            
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว กิจการร่วมคา้  ตามท่ีไดรั้บยนืยนั         
   จากบริษทัประกนั  -  -  246,339  100,000 
            
กิจการร่วมคา้ เอสเอช - ยเูอน็ กิจการร่วมคา้  ตามท่ีไดรั้บยนืยนั         
   จากบริษทัประกนั  -  -  69,712  - 
            
รายได้อืน่            
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ บริษทัยอ่ย  ตามท่ีตกลง         
ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั   กนัในสญัญา  -  -  14,255  - 
            
ค่าเช่าดาํเนินงานและค่าใช้จ่ายอืน่            
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ บริษทัยอ่ย  ตามท่ีตกลง         
ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั   กนัในสญัญา  -  -  11,320  16,528 
            
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว กิจการร่วมคา้  ตามท่ีตกลง         
   กนัในสญัญา  -  -  -  20 
            
ค่าเบีย้ประกนัภัย            
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ตามท่ีตกลง         
(มหาชน) (กรรมการร่วมกนั)  กนัในสญัญา  2,586  1,598  83  1,598 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัท่ี      วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2555 

เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 100,725  318,869  269,637  149,957 
Sinohydro Corporation Limited           -  38,154            -  38,154 
รวม 100,725  357,023  269,637  188,111 

        
เงนิประกนัผลงานจากผู้รับเหมา        
บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 21,946  12,240  7,481  26,705 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัท่ี      วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2555 

ลูกหนีก้ารค้า         
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว 1,337,201  232,340  1,241,953  327,588 
กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็ 442,672  2,736,559  816,905  2,362,326 
กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – ยนิูค 58,019            -            -  58,019 
รวม 1,837,892  2,968,899  2,058,858  2,747,933 

        
ลูกหนีอ้ืน่        
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั           -  15,253            -  15,253 

        
เงนิทดรองแก่        
กิจการร่วมคา้ เอส ย ู           -  17,456  6,488  10,968 
บริษทั ยนิูค ทลัเนลล่ิง จาํกดั           -  5,000            -  5,000 
บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั           -  77,664  75,163  2,501 
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั           -  11            -  11 
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 5,404            -  5,401  3 
กิจการร่วมคา้ ยเูอน็ – เอสจี 119,458  50,056  169,514            - 
บริษทั กิจการร่วมคา้ ยคิูว – เอสอาร์ซี จาํกดั 12            -  12            - 
รวม 124,874  150,187  256,578  18,483 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัท่ี      วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2554  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2555 

รายได้ค่าชดเชยความเสียหายค้างรับ         
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว 100,000  246,339  100,000  246,339 
กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็           -  69,712            -  69,712 
รวม 100,000  316,051  100,000  316,051 

        
เจ้าหนีก้ารค้า        
กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็           -  76,309            -  76,309 
บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 46,992  23,336  9,676  60,652 
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว 3,889            -  3,889            - 
รวม 50,881  99,645  13,565  136,961 

        
เจ้าหนีอ้ืน่        
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 17,244  11,645  10,917  17,972 

        
เงนิทดรองจาก        
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว 839,458  303,825  647,798  495,485 
กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็ 17,589  664,448  264,485  417,552 
กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – ยนิูค 11,953            -  74  11,879 
กิจการร่วมคา้ ยเูอน็ – เอสจี           -  24,291  17,915  6,376 
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั           -  300            -  300 
รวม 869,000  992,864  930,272  931,592 

        
เงนิประกนัผลงานจากผู้รับเหมา        
บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 7,481  456  7,937            - 

 
บริษทัมีสัญญาเช่าพื้นท่ีโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละคลงัสินคา้ของบริษทัยอ่ยเพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีจดัเก็บช้ินงานและวสัดุก่อสร้างในโครงการ
ก่อสร้างของกลุ่มบริษทัยนิูคสําหรับระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  โดยบริษทัมีสิทธิท่ีจะขอต่ออายสุัญญาเช่าไดใ้นวนั
ส้ินสุดของสญัญา   ค่าเช่าภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญามีจาํนวนเงินรวมปีละ 16.5 ลา้นบาท  อยา่งไรก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย
เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2555 คณะกรรมการของบริษทัย่อยมีมติให้ลดค่าเช่าสําหรับปี 2555 ลงคร่ึงหน่ึงให้กบับริษทั เน่ืองจากผลกระทบจาก
เหตุการณ์อุทกภยั 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
5. ลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีอ้ืน่  เจ้าหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิจ่าย - สุทธิ 
 
การวเิคราะห์อายลุูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 

• อยูใ่นกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 462,366  236,183  776,214  303,080 

• คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี        

       - นอ้ยกวา่ 6 เดือน 648,875  98,741  1,626,507  815,486 
       - มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 151,427  15,264  318,131  734,589 
       - มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป           -             -   52,238            -  
รวม 1,262,668  350,188  2,773,090  1,853,155 
หกั เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (3,334)  (5,730)  (2,467)  (1,427) 
สุทธิ 1,259,334  344,458  2,770,623  1,851,728 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ลูกหน้ีการคา้กิจการร่วมคา้ 3 แห่งท่ีคา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ีมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป  มี
จาํนวนเงินรวม 370.4 ลา้นบาท และ 734.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั  ฝ่ายบริหารเช่ือวา่จะเกบ็หน้ีจากกิจการร่วมคา้ดงักล่าวไดเ้ตม็จาํนวน เน่ืองจาก 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมียอดคงคา้งเงินทดรองจากกิจการร่วมคา้ดงักล่าวจาํนวนเงินรวม 924.9 ลา้นบาท และ 839.5         
ลา้นบาท ตามลาํดบั  ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวใ้นบญัชี 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคไดแ้สดงยอดลูกหน้ีการคา้สุทธิจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการรับชาํระเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21 
 
เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
เจา้หน้ีการคา้ 1,068,581  1,386,482  920,650  663,205 
ตัว๋เงินจ่าย 875,680  801,087  264,368  261,158 
รวม 1,944,261  2,187,569  1,185,018  924,363 
หกั เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา (237,789)  (539,674)  (225,486)  (286,739) 
สุทธิ 1,706,472  1,647,895  959,532  637,624 
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กลุ่มบริษทัยนิูคไดแ้สดงยอดเจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่ายสุทธิจากเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผูรั้บเหมาซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการจ่ายชาํระเงินค่า
ก่อสร้างตามสญัญาตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21 
บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
6. สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 
บา้นรอการขาย 4,780  4,780  5,309  5,309 
งานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 453,762  453,762  453,762  453,762 
งานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการก่อสร้าง 9,905  529,803  5,085  424,652 
วสัดุก่อสร้าง 73,200  464,284  -  - 
รวม 541,647  1,452,629  464,156  883,723 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (หมายเหตุ 20) -  (116,000)  -  (116,000) 
รวม 541,647  1,336,629  464,156  767,723 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งานระหวา่งก่อสร้างสาํหรับโครงการอสงัหาริมทรัพย ์(รวมท่ีดิน) ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงินรวม 453.8 ลา้นบาท ไดน้าํไปจดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวและระยะสั้นจากสถาบนั
การเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และ 13  และบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคไดโ้อนสิทธิรับเงินคา่งวดงานตามโครงการรับเหมาก่อสร้าง
จาํนวนเงินรวม 7,617.9 ลา้นบาท และ 57,478.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 
 
เน่ืองจากคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติในการประชุมเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2552 ใหช้ะลอโครงการอสังหาริมทรัพย ์(เรสซิเดน้ท ์อิน เดอะ 
ปาร์ค) ของบริษทั  โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์โครงการอสงัหาริมทรัพยต่์าง ๆ ในปัจจุบนัไดช้ะลอตวัลง  นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารคาดวา่จะ
มีโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในบริเวณใกลเ้คียงกบัโครงการของบริษทัซ่ึงอาจจะส่งผลดีต่อโครงการของบริษทัในอนาคต   มูลค่า
บา้นรอการขายและท่ีดินบนโครงการอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัซ่ึงมีราคาทุนรวม 459.1 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555   มีราคาประเมิน 
(ราคาตลาดยติุธรรม) ตามรายงานของบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระ (บริษทั โปร แอพไพรซลั จาํกดั) ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 เป็นจาํนวนเงิน
รวม 498.9 ลา้นบาท  
 
7. เงนิลงทุนในเงนิฝากประจําที่มีข้อจํากดัในการใช้ 
 
บญัชีน้ี  ไดแ้ก่  เงินลงทุนในเงินฝากประจาํของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคกบัธนาคารในประเทศบางแห่ง  ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75    
ต่อปี ถึง ร้อยละ 1.875 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และร้อยละ 0.75 ต่อปี ถึง ร้อยละ 2.50 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัไดน้าํบญัชีเงินฝากประจาํจาํนวนเงินประมาณ 89.1 ลา้นบาท และ 89.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไป
จาํนาํไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคารในประเทศหลายแห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 และ 2554  บริษทัไดน้าํบญัชีเงินฝากประจาํจาํนวนเงินประมาณ 1.5 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัใหไ้วต่้อศาลตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 28 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 กิจการร่วมคา้ไดน้าํบญัชีเงินฝากประจาํจาํนวนเงิน 222.7 ลา้นบาท และ 175.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไป
จาํนาํไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 
 
บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและกจิการร่วมค้า 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ มีดงัน้ี 
 
                   พนับาท  
    สดัส่วนเงินลงทุน              วิธีราคาทุน  
 จดทะเบียน ประเภทของ ทุนชาํระแลว้              (ร้อยละ)   (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  
   ในประเทศ         ธุรกิจ     (ลา้นบาท)       2555       2554        2555       2554  
บริษทัย่อย        
- บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง 

และ  
อสงัหาริมทรัพย ์

 
 

500 

 
 

99.99 

 
 

99.99 

 
 

288,000 

 
 

288,000 
- บริษทั กิจการร่วมคา้ ยคิูว-เอสอาร์ซี จาํกดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง 2 89.99     89.99  1,800 1,800 
- บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั ประเทศไทย บริการ 5 99.99 - 5,000       -  
- บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั ประเทศไทย ผลิต 5 99.99 - 5,000       -  
- บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง 5 99.99 - 5,000       -  
- บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจาํกดั ประเทศไทย บริการ 5 99.99 - 5,000       -  
กจิการร่วมค้า        
- กิจการร่วมคา้ สยามซินเทค็-ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง - - 5.00       -        -  
- กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง - 85.00 85.00       -        -  
- กิจการร่วมคา้ ยเูอน็-เอสจี ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง - 50.00 50.00       -        -  
- กิจการร่วมคา้ เอสเอช-ยเูอน็ ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง - 50.00 50.00       -        -  
- กิจการร่วมคา้ ไอทีดี - ยนิูค ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง - 40.00     40.00        -        -  
- กิจการร่วมคา้ เอส ย ู ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง - 60.00 -       -        -  
รวม      309,800 289,800 

 
ในปี 2555 บริษทัลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ย 4 แห่งจาํนวนเงินรวม 50 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยทั้ง 4 แห่ง มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 จาํนวนเงินรวม 20 ลา้นบาท  ดงันั้น บริษทัจึงแสดงจาํนวนท่ีจ่ายเกินกว่าทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีจาํนวนเงิน 30 
ลา้นบาท เป็น “เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555   อยา่งไรกต็าม บริษทั
ยอ่ยเหล่าน้ีไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจาํนวนเงินรวม 30 ลา้นบาท กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2556 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
9. ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

       เคร่ือง       
   อาคาร    ตกแต่ง       
   สาํนกังาน    ติดตั้งและ       
   ชัว่คราวและ  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองใช ้    งานระหวา่ง   
 ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 486,571  116,024  910,243  38,764  116,718  85,630  1,753,950 
เพิ่มข้ึน 1,800  36,308  275,350  10,335  21,587  14,448  359,828 
จาํหน่าย        -          -          -          -   (3,017)         -   (3,017) 
โอนเขา้ (โอนออก)        -   4,265  81,364         -          -   (87,171)  (1,542) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 488,371  156,597  1,266,957  49,099  135,288  12,907  2,109,219 
เพิ่มข้ึน        -   5,612  176,070  10,553  16,443  24,416  233,094 
จาํหน่าย        -          -   (130)  (79)  (5,176)  (9,399)  (14,784) 
โอนเขา้ (โอนออก)        -   8,159  894         -          -   (9,053)         -  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 488,371  170,368  1,443,791  59,573  146,555  18,871  2,327,529 
              

ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554        -   35,430  437,934  27,594  67,067         -   568,025 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี        -   14,160  147,045  5,869  20,481         -   187,555 
จาํหน่าย        -          -          -          -   (2,791)         -   (2,791) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554        -   49,590  584,979  33,463  84,757         -   752,789 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี   10,643  162,814  5,778  18,101         -   197,336 
จาํหน่าย        -          -   (10)  (34)  (5,167)         -   (5,211) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555        -   60,233  747,783  39,207  97,691         -   944,914 
              

ค่าเผือ่การด้อยค่า              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 15,000         -          -          -          -          -   15,000 
เพิ่มข้ึน (หมายเหตุ 20)        -          -   122,600         -          -          -   122,600 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 15,000         -   122,600         -          -          -   137,600 
ลดลง (หมายเหตุ 20)        -          -   (122,600)         -          -          -   (122,600) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 15,000         -          -          -          -          -   15,000 
              

มูลค่าสุทธิตามบัญชี              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 473,371  107,007  362,925  15,636  10,926  12,907  982,772 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน        -          -   196,453         -   39,605         -   236,058 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 473,371  107,007  559,378  15,636  50,531  12,907  1,218,830 
              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 473,371  110,135  419,192  20,366  5,909  18,871  1,047,844 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน        -          -   276,816         -   42,955         -   319,771 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 473,371  110,135  696,008  20,366  48,864  18,871  1,367,615 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

       เคร่ือง       
   อาคาร    ตกแต่ง       
   สาํนกังาน    ติดตั้งและ       
   ชัว่คราวและ  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองใช ้    งานระหวา่ง   
 ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 55,898  91,186  871,025  37,431  116,718  85,630  1,257,888 
เพิ่มข้ึน        -   29,315  273,655  3,208  21,587  14,448  342,213 
จาํหน่าย        -          -          -          -   (3,017)         -   (3,017) 
โอนเขา้ (โอนออก)        -   4,265  81,364         -          -   (87,171)  (1,542) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 55,898  124,766  1,226,044  40,639  135,288  12,907  1,595,542 
เพิ่มข้ึน   3,256  49,846  9,660  15,931  6,185  84,878 
จาํหน่าย        -          -   (130)  (79)  (5,176)  (9,399)  (14,784) 
โอนเขา้ (โอนออก)        -   8,159  894         -          -   (9,053)         -  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 55,898  136,181  1,276,654  50,220  146,043  640  1,665,636 
              

ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554        -   20,984  399,141  26,925  67,067         -   514,117 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี        -   5,799  146,696  5,147  20,481         -   178,123 
จาํหน่าย        -          -          -          -   (2,791)         -   (2,791) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554        -   26,783  545,837  32,072  84,757         -   689,449 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี        -   7,618  161,258  4,023  18,100    190,999 
จาํหน่าย        -          -   (10)  (34)  (5,167)         -   (5,211) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555        -   34,401  707,085  36,061  97,690         -   875,237 
              

ค่าเผือ่การด้อยค่า              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 15,000         -          -          -          -          -   15,000 
เพิ่มข้ึน (หมายเหตุ 20)        -          -   122,600         -          -          -   122,600 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 15,000         -   122,600         -          -          -   137,600 
ลดลง (หมายเหตุ 20)        -          -   (122,600)         -          -          -   (122,600) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 15,000         -          -          -          -          -   15,000 
              

มูลค่าสุทธิตามบัญชี              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 40,898  97,983  401,362  8,567  10,926  12,907  572,643 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน        -          -   156,245         -   39,605         -   195,850 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 40,898  97,983  557,607  8,567  50,531  12,907  768,493 
              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 40,898  101,780  413,324  14,159  5,909  640  576,710 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน        -          -   156,245         -   42,444         -   198,689 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 40,898  101,780  569,569  14,159  48,353  640  775,399 

 
บริษทัมีสัญญาเช่าการเงินหลายฉบบักบับริษทัลิสซ่ิงหลายแห่งเพื่อเช่าซ้ือเคร่ืองจกัรและยานพาหนะหลายรายการตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 
14  
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 งานระหวา่งก่อสร้างสาํหรับโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ (รวมท่ีดิน) ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าตาม
บญัชีในงบการเงินรวมจาํนวนเงิน 430.7 ลา้นบาท (ซ่ึงโอนมาจากสินคา้คงเหลือ) ไดน้าํไปจดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 
 
ท่ีดินแปลงหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 0.6 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์าํนวนเงิน 15.0 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดจ้าํนอง/จาํนาํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัใหไ้วต่้อศาลตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 28 
 
อาคารและเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีรวม 266.8 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไดจ้าํนอง/จาํนาํเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 13  นอกจากน้ีกรมธรรมป์ระกนัภยัสาํหรับเคร่ืองจกัรและอาคารไดมี้การโอนใหแ้ก่
ผูใ้หกู้ย้มืเป็นผูรั้บผลประโยชน ์
 
มูลค่าตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์บางรายการของบริษทั ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่บริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพย์
เหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีจาํนวนเงินรวมประมาณ 447.1 ลา้นบาท และ 338.6 ลา้นบาท (ของกลุ่มบริษทัยนิูคมี
จาํนวนเงินประมาณ 510.9 ลา้นบาท และ 377.5 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
 
10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 
 

       งบการเงินรวม 

ค่าลขิสิทธ์ิซอฟท์แวร์       (พนับาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554       5,856 
เพิ่มข้ึน       1,790 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554       7,646 
เพิ่มข้ึน       2,445 
ตดัจาํหน่าย       (2,179) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555       7,912 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 

       งบการเงินรวม 

ค่าลขิสิทธ์ิซอฟท์แวร์       (พนับาท) 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554       3,925 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี       628 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554       4,553 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี       885 
ตดัจาํหน่าย       (1,679) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555       3,759 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554       3,093 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555       4,153 

 
 

       งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าลขิสิทธ์ิซอฟท์แวร์       (พนับาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554       5,856 
เพิ่มข้ึน       750 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554       6,606 
เพิ่มข้ึน       2,445 
ตดัจาํหน่าย       (2,179) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555       6,872 
 

       

ค่าตัดจําหน่ายสะสม        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554       3,925 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี       578 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554       4,503 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี       677 
ตดัจาํหน่าย       (1,679) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555       3,501 
 

       

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554       2,103 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555       3,371 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
11. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 
 พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
ตัว๋เงินจ่ายธนาคาร 7.375-7.750  7.500  460,000  527,150  310,000  449,047 
รวม     460,000  527,150  310,000  449,047 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารในประเทศหลายแห่งจาํนวนเงินรวม 45 ลา้นบาท  บริษทัและกลุ่มบริษทั   
ยนิูคมีวงเงินสินเช่ืออ่ืนจากธนาคารในประเทศหลายแห่งจาํนวนเงินรวม 13,406.7 ลา้นบาท และ 45,197.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงคํ้าประกนั
ดว้ยเงินฝากประจาํของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคจาํนวนเงินรวม 311.8 ลา้นบาท และ 265.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 
7 และการโอนสิทธิรับเงินค่างวดงานตามโครงการก่อสร้างของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคจาํนวนเงินรวม 7,617.9 ลา้นบาท และ 57,478.1     
ลา้นบาท ตามลาํดบั  งานระหวา่งก่อสร้าง-โครงการอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัจาํนวนเงิน 453.8 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6  และ
คํ้าประกนัเพิ่มเติมโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
 
12. ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ 
 

 พนับาท 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชนข์องพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 7,256 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,429 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 272 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชนข์องพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  9,957 

 
จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,429 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 272 
รวม 2,701 

 
ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
อตัราคิดลด ร้อยละ 3.7544 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 5.0 
อตัรามรณะ ตามตารางอตัรามรณะ      

ปี 2551 (TMO2008) 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
13. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ  
 พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554 
เงินกูย้มืจากธนาคาร            
ในประเทศแห่งท่ีหน่ึง 6.500 - 7.125  6.750 - 7.250  293,804  361,604  293,804  361,604 
เงินกูย้มืจากธนาคาร            
ในประเทศแห่งท่ีสอง 6.250  6.500  86,947  148,897  86,947  148,897 
รวม     380,751  510,501  380,751  510,501 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (129,747)  (115,800)  (129,747)  (115,800) 
สุทธิ     251,004  394,701  251,004  394,701 

 
เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2553 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งท่ีหน่ึงจาํนวนรวม 575 ลา้นบาท เพื่อโครงการโรงหล่อแบบ 
(Yard Project) ของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  
ก)  วงเงิน Term loan (ค่าท่ีดิน) 
 (ใหเ้บิกจ่ายไม่เกินยอดหน้ีท่ีจะคืนเงินแก่

เจา้หน้ีธนาคารของบริษทัยอ่ย) 
 

209 - อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.75 ต่อปี ในปีแรก  

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.50 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.50 ลา้นบาท 

    
ข) วงเงิน Term loan (ค่าก่อสร้าง) 
 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ

มูลค่างานท่ี เ กิด ข้ึนจริงในแต่ละงวดตาม
รายงานของบริษทัประเมิน) 

76 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าต่อปี งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 0.91 ลา้นบาท 

    
ค) วงเงินสินเช่ือเพื่อใชซ้ื้อเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ

มูลค่างานท่ีเกิดข้ึนจริงตามรายงานของบริษทั
ประเมิน) 

188 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าต่อปี งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.24 ลา้นบาท 

    
ง) วงเงินคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 2 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
    
จ) วงเงินสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 100 กาํหนดโดยธนาคาร - 
รวม 575   
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
เงินกูย้มืน้ีค ํ้าประกนัดว้ยการจาํนองท่ีดินพร้อมโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6  รวมถึงส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 9 และคํ้าประกนัเพิ่มเติมโดยบริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8  นอกจากน้ี 
บริษทัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารดงักล่าวก่อนการจ่ายเงินปันผล 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2554 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งท่ีสองจาํนวนเงินรวม 400 ลา้นบาท เพื่อลงทุนในเคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์สาํหรับใชใ้นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน ช่วงหวัลาํโพง – บางแค และช่วงบางซ่ือ – ท่าพระ (สัญญา 3) : โครงการ
รถไฟฟ้าและสถานียกระดบัช่วง เตาปูน – ท่าพระของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
              ประเภทของสินเช่ือ วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย                 ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  
วงเงินค่าเคร่ืองจกัร    
ก) กลุ่มท่ี 1  
 

145 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี 

งวดรายเดือนจาํนวน 36 เดือน เดือนละ 4.0 
ลา้นบาท 

ข) กลุ่มท่ี 2 55 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี 

งวดรายเดือนจาํนวน 45 เดือน ชาํระงวดแรก
ในวนัครบกาํหนดระยะเวลา 10 เดือนนบั
จากวนัท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก เดือนละ 1.55 
ลา้นบาท 

ค) วงเงินสินเช่ืออ่ืน 200 กาํหนดโดยธนาคาร - 
รวม 400   

 
เง่ือนไขการผอ่นชาํระเงินกูต้ามความกา้วหนา้ของสญัญางานก่อสร้างดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี 1 
- เม่ือมูลค่าของงานสะสมเท่ากบัร้อยละ 33 ของมูลค่างานตามสญัญาจา้ง ผูกู้จ้ะตอ้งชาํระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกวา่ 48.0 ลา้นบาท 
- เม่ือมูลค่าของงานสะสมเท่ากบัร้อยละ 66 ของมูลค่างานตามสญัญาจา้ง ผูกู้จ้ะตอ้งชาํระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกวา่ 96.0 ลา้นบาท 
กลุ่มท่ี 2 
- เม่ือมูลค่าของงานสะสมเท่ากบัร้อยละ 33 ของมูลค่างานตามสญัญาจา้ง ผูกู้จ้ะตอ้งชาํระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกวา่ 11.0 ลา้นบาท 
- เม่ือมูลค่าของงานสะสมเท่ากบัร้อยละ 66 ของมูลค่างานตามสญัญาจา้ง ผูกู้จ้ะตอ้งชาํระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกวา่ 27.5 ลา้นบาท 
 
เงินกูย้มืจากธนาคารน้ีเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั  นอกจากน้ี บริษทัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารดงักล่าวก่อนท่ีจะนาํทรัพยสิ์น
ดงักล่าวไปจาํหน่าย จ่ายโอน หรือ ก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นใดๆ และก่อนการจ่ายเงินปันผล 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
14. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 
 
บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีสัญญาเช่าการเงินหลายฉบบักบับริษทัลิสซ่ิงหลายแห่งเพื่อเช่าซ้ือเคร่ืองจกัรและยานพาหนะหลายรายการตามที่
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9   สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาเช่าส้ินสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กนัจนถึงปี 2560 กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์ซ้ือภายใตส้ัญญา
เช่าการเงินน้ีจะโอนเป็นของบริษทัต่อเม่ือบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคชาํระเงินทั้งหมดใหแ้ก่บริษทัลิสซ่ิงดงักล่าวแลว้  โดยสรุปไดด้งัน้ี 
 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2555  2554  2555  2554 
2555  1,100  130,487  -   130,487 
2556  100,745  58,395  68,168  58,395 
2557  65,074  23,060  32,497  23,060 
2558  48,161  3,554  15,584  3,554 
2559  33,575  -   2,212  -  
2560  186  -   186  -  
รวมจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  248,841  215,496  118,647  215,496 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (20,022)  (11,319)  (6,121)  (11,319) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า  228,819  204,177  112,526  204,177 
หกั หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         
– สุทธิจากดอกเบี้ยรอตดับญัชี  (97,325)  (122,685)  (68,396)  (122,685) 
สุทธิ  131,494  81,492  44,130  81,492 

 
15. เงนิจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
 
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผูรั้บเหมาเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผูรั้บเหมาในอตัราร้อยละต่าง ๆ กนัของจาํนวนเงินในสัญญา  เงินจ่ายล่วงหน้าแก่
ผูรั้บเหมาน้ีจะถูกหกัจากจาํนวนเงินท่ีเรียกเกบ็จากผูรั้บเหมาตามอตัราร้อยละท่ีตกลงกนั 
 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการในอตัราร้อยละต่าง ๆ กนัของจาํนวนเงินรวมตามสัญญา
รับเหมาก่อสร้าง    เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้น้ีจะถูกหกัจากจาํนวนเงินท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้ตามอตัราร้อยละท่ีตกลงกนั  
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
16. ทุนเรือนหุ้น 
 
ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 
คร้ังท่ี 

 
 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
 จาํนวนท่ีใชสิ้ทธิ 

(หน่วย) 
 คิดเป็นจาํนวนเงิน  

(ลา้นบาท) 
 จาํนวนหุน้สามญั 

(หุน้) 
  

วนัท่ีจดทะเบียน 
1/2554  31 มีนาคม 2554  39,862,700  39.86  39,862,700  11 เมษายน 2554 
2/2554  30 มิถุนายน 2554    5,021,700    5.02    5,021,700  12 กรกฎาคม 2554 
3/2554  30 กนัยายน 2554  1,017,600  1.02  1,017,600  10 ตุลาคม 2554 
4/2554  30 ธนัวาคม 2554  82,790,825  82.79  82,790,825  12 มกราคม 2555 
คร้ังสุดทา้ย  6 มกราคม 2555  25,846,464  25.85  25,846,464  12 มกราคม 2555 
รวม  154,539,289  154.54  154,539,289   
 

เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2555  ใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 1,710,696 หน่วย ไดห้มดอาย ุ
 

ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2555 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 781.3 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจาํนวน 781,250,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 779.5 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 779,539,289 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 
โดยลดจาํนวนหุ้นสามญัท่ีไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธ์ิมาใชสิ้ทธิ  บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 
เมษายน 2555 
 
17. จ่ายเงนิปันผล 
 
เงินปันผลจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  อตัราหุน้ละ จาํนวนหุน้สามญั จาํนวนเงินปันผล  
           อนุมติัโดย           (บาท)          (หุน้)       (พนับาท)            วนัท่ีจ่าย  
2554      
เงินปันผลสาํหรับ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้     
ผลการดาํเนินงานของบริษทั  ประจาํปี 2554 เม่ือวนัท่ี     
ปี 2553 5 เมษายน 2554 0.06 625,000,000 37,500 4 พฤษภาคม 2554 

 
18. กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงานที่จดทะเบียน 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพประเภทจ่ายสมทบสาํหรับพนกังานตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 การเขา้เป็น
สมาชิกกองทุนเป็นไปตามความสมคัรใจของพนกังาน  โดยพนกังานจ่ายสะสมและบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนกังาน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนตามขอ้กาํหนดของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) 
ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นเงินรวมประมาณ 2.5 ลา้นบาท และ 2.0 ลา้นบาท สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 และ 2554 ตามลาํดบั 
บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
19. สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนสาํรองอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี
หลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
และ 2554 บริษทัจดัสรรสาํรองตามกฎหมายจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ทุนสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
20.       เหตุการณ์อุทกภัย  
 
เน่ืองจากเหตุการณ์อุทกภยัอยา่งรุนแรงในหลายจงัหวดัในระหวา่งเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 กลุ่มบริษทัยนิูคไดรั้บผลกระทบจาก
เหตุการณ์อุทกภยัท่ีเกิดข้ึน  เน่ืองจากคลงัสินคา้และโครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษทัยนิูคตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีประสบอุทกภยั  ทั้งน้ี จากการสาํรวจ
เบ้ืองตน้ กลุ่มบริษทัยนิูคประมาณวา่เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีไดรั้บความเสียหายมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีรวม 122.6 ลา้นบาท และงานระหวา่ง
ก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-ตล่ิงชนัและโครงการระบบรถไฟฟ้า (สายสีนํ้าเงิน) ช่วงหวัลาํโพง-บางแค 
และช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ (สญัญาท่ี 3) ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวนเงินรวม 116.0 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัยนิูคจึงไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์เสียหายดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวม 238.6 ลา้นบาท ไวเ้ป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
 
อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัยนิูคไดย้ืน่เร่ืองเพื่อเรียกเงินชดเชยค่าซ่อมแซมจากบริษทัประกนัภยัสาํหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเสียหายจาํนวน
เงิน 122.6 ลา้นบาท และค่าซ่อมแซมสาํหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-ตล่ิงชนั และโครงการระบบรถไฟฟ้า 
(สายสีนํ้าเงิน) ช่วงหวัลาํโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ (สญัญาท่ี 3) ทั้งในส่วนท่ีไดส่้งมอบงานไปแลว้และงานระหวา่งก่อสร้างจาํนวน
เงินรวม 548.3 ลา้นบาท ซ่ึงผลท่ีสุดในเร่ืองดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของบริษทัประกนัภยัและยงัไม่สามารถทราบไดใ้นปัจจุบนั 
อยา่งไรกต็าม ผูบ้ริหารเช่ือวา่กลุ่มบริษทัยนิูคจะไดรั้บเงินชดเชยจากบริษทัประกนัภยัโดยไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญั 
 
เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2555 บริษทัประกนัภยัไดส่้งจดหมายยนืยนัท่ีจะจ่ายชดเชยค่าเสียหายดงักล่าวเบ้ืองตน้ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัยนิูคเป็น
จาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท ต่อมาในระหวา่งปี 2555 บริษทัประกนัภยัไดส้รุปค่าชดเชยความเสียหายรวมแก่กลุ่มบริษทัยนิูคเป็นจาํนวนเงินรวม 
473.1 ลา้นบาท ซ่ึงกลุ่มบริษทัยนิูคไดรั้บเงินจากบริษทัประกนัภยัแลว้จาํนวนเงินรวม 403.4 ลา้นบาท ในปี 2555  ในการน้ี บริษทัไดรั้บรู้
รายไดจ้ากการชดเชยความเสียหายจาํนวนเงิน 373.1 ลา้นบาท และ 100.0 ลา้นบาท ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ตามลาํดบั  และบนัทึกส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บชาํระเงินจาํนวนเงิน 69.7 ลา้นบาท และ 100.0 ลา้นบาท ไวเ้ป็น “รายได้
จากการชดเชยความเสียหายคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ตามลาํดบั 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคไดท้าํการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และงานระหวา่งก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ท่ีเสียหายแลว้
ในระหวา่งปี 2555  ดงันั้น กลุ่มบริษทัยนิูคจึงโอนกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจาํนวน 238.6 ลา้นบาท เป็นรายไดใ้น  
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
21. สัญญา 
 
ก) บริษทัและกิจการร่วมคา้ไดท้าํสญัญารับเหมาก่อสร้างสาํคญั ๆ ดงัน้ี 
 
บริษัท 
 
เลขท่ีสัญญา วนัท่ีสัญญา              รายละเอียดในสัญญา               คู่สัญญา            ระยะเวลา (เสร็จส้ินวนัท่ี)    เงินประกนัผลงาน        หลกัประกนั  
       
48/2551 วนัท่ี 25 

สิงหาคม 
2551 

สัญญาจา้งก่อสร้างระบบป้องกนันํ้า
ท่วมพื้นท่ีชุมชนเมืองสุพรรณบุรี  จ.
สุพรรณบุรี สัญญาท่ี 2 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง แลว้เสร็จภายใน 900 วนั นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน 

- หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารเลขท่ี 
ค.00019/108055/0050/51 
ในวงเงิน 16.25 ลา้นบาท 

       
สนย.61/2554   วนัท่ี 30 

กนัยายน 
2554 

สัญญาจา้งก่อสร้างทางต่างระดบัถนน
พฒันาการ-ถนนอ่อนนุช 

กรุงเทพมหานคร แลว้เสร็จภายใน 810 วนั นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน 
 

- หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารเลขท่ี 
ค.00019/108066/0275/54 
ในวงเงิน 44.39 ลา้นบาท 

       
PITB-745(R2)   วนัท่ี 21

พฤศจิกายน 
2554 

สัญญาจา้งงานก่อสร้างวางท่อประปา
และงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในโครงการ
ก่อสร้างทางต่างระดบัถนนพฒันาการ-
ถนนอ่อนนุช 

การประปานครหลวง แลว้เสร็จภายใน 30 วนัก่อนวนัส้ินสุด
งานกทม. 
 

- หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารเลขท่ี 
ค.00019/108066/0316/54
ในวงเงิน 2.13 ลา้นบาท 

       
ฝอบ.ค.10/2552 วนัท่ี 21

พฤศจิกายน 
2554 

สัญญาจา้งงานก่อสร้างบ่อพกัและท่อ
ร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น ร่วมกบัโครงการ
ก่อสร้างทางต่างระดบัถนนพฒันาการ-
ถนนอ่อนนุช 

การไฟฟ้านครหลวง แลว้เสร็จภายใน 733 วนั นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน 
 

- หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารเลขท่ี 
ค.00019/108066/0316/54 
ในวงเงิน 2.13 ลา้นบาท 

       
ยธ.02330/6/กท./08 วนัท่ี 29

สิงหาคม 
2555 

สัญญาจา้งผลิตหรือจดัหาสะพานเหลก็ 
พร้อมดดัแปลงตะม่อ,ถอดแลบะติดตั้ง
สะพานเหลก็ ท่ีกม.2+609,กม.15+922,
กม.16+444,กม.17+745,กม.18+102,
กม.18+583,กม.20+821 และกม.
23+229 รวม 8 แห่ง ในทางสายใต ้(ทาง
ล่อง) ตอนนายตรวจทางธนบุรี,ตอน
นายตรวจทางศาลายา แขวงบาํรุงทาง
บางซ่ือ กองบาํรุงทางเขตกรุงเทพศนูย์
บาํรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา 

การรถไฟแห่งประเทศไทย แลว้เสร็จภายใน 270 วนั นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน 
 

- หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารเลขท่ี 
ค.00019/108066/0203/55 
ในวงเงิน 1.3 ลา้นบาท 

       
กส.23/รฟฟ./
2555  

วนัท่ี 19
พฤศจิกายน 
2555 

สัญญาการจา้งก่อสร้างชานชาลา
เพิ่มเติมเพื่อการโดยสารในโครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง
บางซ่ือ-ตล่ิงชนั 

การรถไฟแห่งประเทศไทย แลว้เสร็จภายใน 270 วนั นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน 
 

- หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารเลขท่ี 
ค.00019/108066/0287/55 
ในวงเงิน 1.18 ลา้นบาท 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
กจิการร่วมค้า 
 
• กิจการร่วมคา้ ยนิูค - ชุนโว ไดท้าํสญัญารับเหมาก่อสร้างดงัน้ี   
 
       วนัท่ีสัญญา                 รายละเอียดในสัญญา               คู่สัญญา           ระยะเวลา (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงาน         หลกัประกนั  
วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2551 สัญญาจา้งก่อสร้างโครงการระบบขนส่ง

มวลชนทางรางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล : โครงการระบบรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - ตล่ิงชนั 

การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย 

แลว้เสร็จภายใน 1,100 วนั นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน 

ร้อยละ 10 หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารร้อยละ 10  ของ
มูลค่างาน 

 
• กิจการร่วมคา้ ยเูอน็-เอสจี ไดท้าํสญัญารับเหมาก่อสร้างดงัน้ี   

 
       วนัท่ีสัญญา                 รายละเอียดในสัญญา               คู่สัญญา           ระยะเวลา (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงาน         หลกัประกนั  
วนัท่ี 14 ตุลาคม 2553 สัญญาจา้งก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้าคลอง

พระองคไ์ชยานุชิต-อ่างเกบ็นํ้าบางพระและ
อาคารประกอบ สัญญาท่ี 2 โครงการผนันํ้าจาก
พื้นท่ีลุ่มนํ้าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัออก-อ่างเกบ็นํ้า
บางพระ จงัหวดัชลบุรี 

กรมชลประทาน ตอ้งทาํงานใหแ้ลว้เสร็จภายในกาํหนด 
720 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
แจง้ 

ร้อยละ 10 หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารเลขท่ี 
00019/108066/0207/53 
และเลขท่ี  C 
05139/21010013251 
จาํนวน 52.9 ลา้นบาท 

 
• กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็ ไดท้าํสญัญารับเหมาก่อสร้างดงัน้ี   
 
       วนัท่ีสัญญา                 รายละเอียดในสัญญา               คู่สัญญา           ระยะเวลา (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงาน         หลกัประกนั  
วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 
2554 

สัญญาจา้งก่อสร้างโครงการระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล : โครงการระบบรถไฟฟ้า (สายสีนํ้า
เงิน) ช่วงหวัลาํโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ-  
ท่าพระ (สัญญาท่ี 3) 

การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศ
ไทย 

แลว้เสร็จภายใน 1,640 วนั นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน 

ร้อยละ 10 หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารเลขท่ี 
00019/108066/0057/54
จาํนวน 1,128 ลา้นบาท 

 
• กิจการร่วมคา้ ไอทีดี - ยนิูค ไดท้าํสญัญารับเหมาก่อสร้างดงัน้ี   

 
       วนัท่ีสัญญา                 รายละเอียดในสัญญา               คู่สัญญา           ระยะเวลา (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงาน         หลกัประกนั  
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2554 สัญญาจา้งเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ

อเนกประสงคค์ลองใหญ่ จงัหวดัตราด 
กรมเจา้ท่า แลว้เสร็จภายใน 990 วนั นบัถดัจากวนั

ลงนามในสัญญา ภายในวนัท่ี 17 
มกราคม 2557 

ร้อยละ 5 หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารเลขท่ี ค. 
00019/108612/0013/54 
จาํนวน 25.9 ลา้นบาท  

 
• กิจการร่วมคา้ เอส ย ูไดท้าํสญัญารับเหมาก่อสร้างดงัน้ี   

 
       วนัท่ีสัญญา                 รายละเอียดในสัญญา               คู่สัญญา           ระยะเวลา (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงาน         หลกัประกนั  
วนัท่ี 18 มกราคม 2556 สัญญาจา้งเหมาก่อสร้างโครงการระบบขนส่ง

มวลชนในกรุงเทพ (สายสีแดง) สัญญาท่ี 1 งาน
โยธาสาํหรับสถานีกลางบางซ่ือและศนูยซ่์อม
บาํรุง 

การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย 

แลว้เสร็จภายใน 1,440 วนั นบัถดัจาก
วนัลงนามในสัญญา 

ร้อยละ 10 หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารเลขท่ี  
00019/108066/0013/56 
จาํนวน 2,982.7 ลา้นบาท  
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
ตามเง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งตน้   กลุ่มบริษทัยนิูคยอมรับประกนัความบกพร่องของโครงการที่ก่อสร้างเป็นเวลาหน่ึงปีหรือสองปีนบั
แต่วนัท่ีงานแลว้เสร็จ  อย่างไรก็ตาม  จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของผูบ้ริหารของบริษทัคาดว่าผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนมีจาํนวนไม่เป็น
สาระสาํคญั 
 
ตามเง่ือนไขของสญัญาขา้งตน้  กลุ่มบริษทัยนิูคจะถูกหกัเงินประกนัการปฏิบติัตามสญัญาโดยคู่สญัญาในอตัราร้อยละต่าง ๆ กนัของมูลค่างาน
ก่อสร้างท่ีกลุ่มบริษทัยนิูคเรียกเก็บ     โดยคู่สัญญาจะคืนเงินประกนัน้ีแก่กลุ่มบริษทัยนิูคเม่ืองานนั้น ๆ ไดแ้ลว้เสร็จและกลุ่มบริษทัยนิูค มิได้
ผดิสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใด  
 
ข) บริษทัและกิจการร่วมคา้ไดท้าํสญัญาสาํคญั ๆ ดงัน้ี 
 

         วนัท่ีสัญญา                 รายละเอียดในสัญญา               คู่สัญญา           ระยะเวลา (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงาน         หลกัประกนั  
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 
2554 

สัญญาวา่จา้ง งานจดัทาํ Construction 
Drawing และ Method Statement โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 : โครงสร้าง
ทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั ช่วงเตาปูน - 
ท่าพระ 

บจก.เจ เอม็ ไอ แปซิฟิค ตามแผนงานของโครงการ - - 

      
วนัท่ี 8 เมษายน 2554 สัญญาวา่จา้ง งานหล่อ Precast Safety Barrier 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 : 
โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั 
ช่วงเตาปูน - ตล่ิงชนั 

หจก.สุขอนนัต ์คอน
สตรัคชัน่ 

ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 5 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 5 ของมูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 23 เมษายน 2554 สัญญาวา่จา้ง งานจดัทาํ Shop Drawing และ 

Construction Method โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีนํ้าเงิน สัญญา 3 : โครงสร้างทางรถไฟฟ้า
และสถานียกระดบั ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.สแปน ตามแผนงานของโครงการ - - 

      
วนัท่ี 28 เมษายน 2554 สัญญาวา่จา้ง งานตรวจวดัคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน 
สัญญา 3 : โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานี
ยกระดบัช่วงเตาปูน-ท่าพระ 

บจก.เอส ที เอส กรีน เร่ิมงาน 1 พฤษภาคม 2554 ระยะเวลา
ในการดาํเนินงาน 55 เดือน 

- - 

      
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2554 สัญญาซ้ือขาย งานจดัหาตูผ้นงัสาํเร็จรูป(ตู ้

คอนเทนเนอร์) โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้า
เงิน สัญญา 3 : โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและ
สถานียกระดบั ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.ว.ีพี. สตรัคเจอรัล 
พาแนลล ์

ตามแผนงานของโครงการ - หนงัสือคํ้าประกนัสินคา้
ของแผน่เหลก็รีดลอน 
และการร่ัวซึมและระบบ
ปรับอากาศ กาํหนด
ระยะเวลารับประกนั 1 ปี 

      
วนัท่ี 15 มิถุนายน 2554 สัญญาวา่จา้ง งานร้ือยา้ยและวางท่อประปา

ใหม่ทดแทน โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน 
สัญญา 3 : โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานี
ยกระดบั ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.สยามคอนสตรัคชัน่
กรุ๊ป 

ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 10 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 10 ของมูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2554 สัญญาวา่จา้ง งานร้ือยา้ยและวางท่อ

สายโทรศพัทแ์ละส่ือสารใหม่ทดแทนใน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 : 
โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั 
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.สายใยแผน่ดิน ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 10 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 10 ของมูลค่าสินคา้ 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 

         วนัท่ีสัญญา                 รายละเอียดในสัญญา               คู่สัญญา           ระยะเวลา (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงาน         หลกัประกนั  
      
วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2554 สัญญาซ้ือขาย งานจดัซ้ือท่อ HDPE โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 : โครงสร้าง
ทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั ช่วงเตาปูน 
– ท่าพระ 

บจก.เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป ตามแผนงานของโครงการ - หนงัสือรับรองคุณภาพ
สินคา้ 

      
วนัท่ี 18 สิงหาคม 2554 สัญญาวา่จา้ง งานติดตั้งระบบไฟฟ้า , ประปา

ชัว่คราวตามสายทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสี
นํ้าเงิน สัญญา 3 : โครงสร้างทางรถไฟฟ้า
และสถานียกระดบั ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

หจก.เจ พีเซาทเ์ทิร์น ตั้งแต่วนัท่ี 22 สิงหาคม 2554 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 

ร้อยละ 5 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 5 ของมูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 22 สิงหาคม 2554 สัญญาซ้ือขาย งานจดัซ้ือ Communication 

Cable โครงการสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 
โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.สยาม แปซิฟิค 
อิเลค็ทริค ไวร์แอนด ์
เคเบิล 

ตามแผนงานของโครงการ - หนงัสือรับรองคุณภาพ
สินคา้ 

      
วนัท่ี 30 สิงหาคม 2554 สัญญาวา่จา้ง งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อย

สายไฟฟ้า โครงการสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 
โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.รุ่งทรัพยเ์จริญกิจทูล
เนอร์ร่ิง 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2554กาํหนด
แลว้เสร็จตามแผนงานการก่อสร้างท่ีได้
ตกลงร่วมกนั 

ร้อยละ 10 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 10 ของมูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 1 กนัยายน 2554 สัญญาซ้ือขาย งานจดัซ้ือ Metal Bellow 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 : 
โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั 
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.สยามซินดิเคท
เทคโนโลย ี

ตามแผนงานของโครงการ - หนงัสือรับประกนั
คุณภาพสินคา้  

      
วนัท่ี 3 กนัยายน 2554 สัญญาวา่จา้ง งานเสาเขม็ทดสอบและการ

ทดสอบเสาเขม็ โครงการสายสีนํ้าเงิน สัญญา 
3 โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.ไทยบาวเออร์ ตามแผนงานของโครงการ - - 

      
วนัท่ี 25 กนัยายน 2554 สัญญาวา่จา้ง งานจดัทาํหวัเจาะและ

ส่วนประกอบสาํหรับงานก่อสร้างบ่อพกัและ
ท่อร้อยสายไฟฟ้า โครงการสายสีนํ้าเงิน 
สัญญา 3 โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานี
ยกระดบัช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.แมก็ซ์ดริลทูลเนอร์
ร่ิง(ไทยแลนด)์ 

ตามแผนงานของโครงการ - - 

      
วนัท่ี 26 กนัยายน 2554 สัญญาวา่จา้ง งานจดัหาวสัดุและบริการงาน 

Post Tention โครงการสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 
โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.เฟรส์ซีเนท (ไทย
แลนด)์ 

ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2554จนถึง
วนัท่ีกาํหนดตามแผนงาน 

ร้อยละ 10 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 10 ของมูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 4 ตุลาคม 2554 สัญญาวา่จา้ง งาน Instrumentation and 

Monitoring System โครงการสายสีนํ้าเงิน 
สัญญา 3 โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานี
ยกระดบัช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.เอส ที เอส อินสตรู
เมน้ท ์

ตามแผนงานของโครงการ - - 

      
วนัท่ี 6 ตุลาคม 2554 สัญญาวา่จา้ง งานเสาเขม็เจาะ (Working 

Bored Pile and Barrette Pile ) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 : โครงสร้าง
ทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั ช่วงเตาปูน - 
ท่าพระ 

บจก.ไทยบาวเออร์ ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 5 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 5 ของมูลค่าสินคา้ 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 

         วนัท่ีสัญญา                 รายละเอียดในสัญญา               คู่สัญญา           ระยะเวลา (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงาน         หลกัประกนั  
      
วนัท่ี 10 ตุลาคม 2554 สัญญาซ้ือขาย งานจดัซ้ือท่อดนั (Jacking 

Pipe) โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 
3 โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ  

บจก.ไทยเรือง
อุตสาหกรรม 

ตามแผนงานของโครงการ - หนงัสือรับรอง / 
รับประกนัคุณภาพสินคา้  

      
วนัท่ี 17 ตุลาคม 2554 สัญญาวา่จา้ง งานร้ือยา้ยและวางท่อประปา

ใหม่ทดแทน โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน 
สัญญา 3 โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานี
ยกระดบัช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.สยามคอนสตรัคชัน่
กรุ๊ป 

ตามแผนงานของโครงการ - - 

      
วนัท่ี 25 ตุลาคม 2554 สัญญาซ้ือขาย งานจดัหาฐานรองโครงสร้าง 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สญัญา 3 
โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.แอ๊ดวา๊นซ์ โพลิเมอร์ 
เจ.ที. 

ตามแผนงานของโครงการ - หนงัสือรับประกนั
คุณภาพวสัดุ ตามเง่ือนไข 
, ขอ้กาํหนดการ
รับประกนัของโครงการ 

      
วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2554 สัญญาซ้ือขาย งานจดัซ้ือบ่อพกัคอนกรีต

เสริมเหลก็ โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน 
สัญญา 3 โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานี
ยกระดบัช่วงเตาปูน - ท่าพระ  

บจก.ไทยเรือง
อุตสาหกรรม 

ตามแผนงานของโครงการ - หนงัสือรับประกนัสินคา้
ของบริษทัฯ 

      
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 สัญญาวา่จา้ง งานร้ือยา้ยและก่อสร้างท่อร้อย

สายโทรศพัทแ์ละส่ือสารใหม่แทนเฉพาะงาน 
UNDER GROUND ZONE 1 โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 โครงสร้าง
ทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบัช่วงเตาปูน – 
ท่าพระ 

บจก.แสงศิริเอม็แอลเค ตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2554 กาํหนด
แลว้เสร็จวนัท่ี 31 มกราคม 2555 

ร้อยละ 5 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 5 ของมูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2554 สัญญาวา่จา้ง งานร้ือยา้ยและก่อสร้างท่อร้อย

สายโทรศพัทแ์ละส่ือสารใหม่แทนเฉพาะงาน 
UNDER GROUND ZONE 3 และงานร้ือยา้ย
สายอากาศ ZONE 1-5 โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีนํ้าเงิน สัญญา 3 โครงสร้างทางรถไฟฟ้า
และสถานียกระดบัช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.เกรท คอมมูนิวเคชัน่ 
เน็ทเวอร์ค 

ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 กาํหนด
แลว้เสร็จวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2555 

ร้อยละ 5 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 5 ของมูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2555 สัญญาวา่จา้งงานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อย

สายไฟฟ้าร่วม โครงการก่อสร้างทางต่าง
ระดบัถนนพฒันาการ-ถนนอ่อนนุช 

บจก.ไปป์ ไลน ์เอน็จิ
เนียร่ิง 

ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 10 หนงัสือคํ้าประกนัคํ้าจาก
ธนาคารร้อยละ 10 ของ
มูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2555 สัญญาวา่จา้งงานก่อสร้างวางท่อประปาและ

งานท่ีเก่ียวขอ้ง  ในโครงการก่อสร้างทางต่าง
ระดบัถนนพฒันาการ-ถนนอ่อนนุช 

หจก.ดี.ว.ีเอส.คอน
สตรัคชัน่ 

ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 5 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 5 ของมูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 สัญญาวา่จา้งงานหล่อ  Precast  Segmental 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 
โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

หจก.พชัรวรา ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 5 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 5 ของมูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 สัญญาวา่จา้งงานหล่อ  Precast  Segmental 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 
โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.อนุพร คอน
สตรัคชัน่ 

ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 5 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 5 ของมูลค่าสินคา้ 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 

         วนัท่ีสัญญา                 รายละเอียดในสัญญา               คู่สัญญา           ระยะเวลา (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงาน         หลกัประกนั  
      
วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2555 สัญญาวา่จา้งงานปูยาง  Asphaltic  Concrete  

for  Local  Road โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้า
เงิน สัญญา 3 โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและ
สถานียกระดบัช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.ไทยสเลอร่ีซีล ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 10 หนงัสือคํ้าประกนัคํ้าจาก
ธนาคารร้อยละ 10 ของ
มูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 30 ตุลาคม 2555 สัญญาวา่จา้งงานก่อสร้าง โครงสร้าง Pile 

Cap และ Column บริเวณ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 โครงสร้างทาง
รถไฟฟ้าและสถานียกระดบัช่วงเตาปูน - ท่า
พระ 

หจก.พชัรวรา ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 5 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 5 ของมูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 30 ตุลาคม 2555 สัญญาวา่จา้งงานก่อสร้าง โครงสร้าง Pile 

Cap และ Column บริเวณ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 โครงสร้างทาง
รถไฟฟ้าและสถานียกระดบัช่วงเตาปูน - ท่า
พระ 

บจก.อนุพร  คอน
สตรัคชัน่ 

ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 5 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 5 ของมูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 สัญญาวา่จา้งงานหล่อ  Precast  Segmental 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 
โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.สยาม เค เอส ซี คอน
สตรัคชัน่ 

ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 5 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 5 ของมูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2555 สัญญาจดัซ้ือสายไฟฟ้าแรงสูง โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 โครงสร้าง
ทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบัช่วงเตาปูน - 
ท่าพระ 

บจก.สายไฟฟ้าบางกอก
เคเบิ้ล 

ตามแผนงานของโครงการ - - 

      
วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 สัญญาจดัซ้ือท่อร้อยสายชนิด Filament – 

wound โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน 
สัญญา 3 โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานี
ยกระดบัช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.จี อาร์ อี คอมโพสิท ตามแผนงานของโครงการ - - 

      
วนัท่ี 3 กนัยายน  2555 สัญญาจดัซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 โครงสร้าง
ทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบัช่วงเตาปูน - 
ท่าพระ 

บมจ.กนักุลเอน็จิเนียร่ิง ตามแผนงานของโครงการ - - 

      
วนัท่ี 4 มกราคม  2555 สัญญาวา่จา้งงานก่อสร้าง  Elevated  Railway  

(งานโครงสร้าง  Pile โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีนํ้าเงิน สัญญา 3 โครงสร้างทางรถไฟฟ้า
และสถานียกระดบัช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

หจก.พชัรวรา ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 5 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 5 ของมูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2555 สัญญาวา่จา้งงานร้ือยา้ยและก่อสร้างท่อร้อย

สายโทรศพัทแ์ละส่ือสาร โครงการรถไฟฟ้า
สายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 โครงสร้างทาง
รถไฟฟ้าและสถานียกระดบัช่วงเตาปูน - ท่า
พระ 

บจก.แสงศิริเอม็แอลเค ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 10 หนงัสือคํ้าประกนัคํ้าจาก
ธนาคารร้อยละ 10 ของ
มูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 4 มกราคม  2555 สัญญาวา่จา้งงานก่อสร้าง  Elevated  Railway  

(งานโครงสร้าง  Pile โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีนํ้าเงิน สัญญา 3 โครงสร้างทางรถไฟฟ้า
และสถานียกระดบัช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.พี.เค.พี ซพัพลาย ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 5 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 5 ของมูลค่าสินคา้ 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 

         วนัท่ีสัญญา                 รายละเอียดในสัญญา               คู่สัญญา           ระยะเวลา (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงาน         หลกัประกนั  
      
วนัท่ี 14 กนัยายน  2555 สัญญาวา่จา้งงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้า

ใตดิ้น โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 
3 โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.พี เทคไลน ์ ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 10 หนงัสือคํ้าประกนัคํ้าจาก
ธนาคารร้อยละ 10 ของ
มูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 10 กนัยายน  2555 สัสัญญาวา่จา้งงานร้ือยา้ยและวางท่อประปา

ใหม่ทดแทน โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน 
สัญญา 3 โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานี
ยกระดบัช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

หจก.ดบัเบิลย ูพี เอส เอน็
จิเนียร่ิง 

ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 10 หนงัสือคํ้าประกนัคํ้าจาก
ธนาคารร้อยละ 10 ของ
มูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 10 กนัยายน  2555 สัญญาวา่จา้งงานร้ือยา้ยสายอากาศ ZONE 1-

5 ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 
โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.เกรท  คอมมูนิเคชัน่ 
เน็ทเวอร์ค 

ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 5 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 5 ของมูลค่าสินคา้ 

      
วนัท่ี 27 มกราคม  2555 สัญญาจดัซ้ือท่อร้อยสาย  ชนิด  Filament 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน สัญญา 3 
โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ 

บจก.เจริญวฒันา ไฟเบอร์ 
แอนด ์เคมีเคิล 

ตามแผนงานของโครงการ ร้อยละ 5 เงินสดหรือหนงัสือคํ้า
ประกนัจากธนาคารร้อย
ละ 5 ของมูลค่าสินคา้ 

 
ตามเง่ือนไขของสัญญาขา้งตน้  กลุ่มบริษทัยนิูคหกัเงินประกนัการปฏิบติัตามสัญญาจากผูรั้บเหมาในอตัราร้อยละต่าง ๆ กนัของมูลค่างาน
ก่อสร้างท่ีผูรั้บเหมาเรียกเก็บ  โดยกลุ่มบริษทัยนิูคจะคืนเงินประกนัน้ีแก่ผูรั้บเหมาเม่ืองานนั้น ๆ ไดแ้ลว้เสร็จและผูรั้บเหมามิไดผ้ิดสัญญาขอ้
หน่ึงขอ้ใด  
 
ขอ้มูลสาํคญัสาํหรับสญัญารับเหมาก่อสร้างท่ีอยูร่ะหวา่งทาํ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2555  2554  2555  2554 
รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายได ้         
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม   6,634,000  9,595,007  3,346,923  4,438,743 

ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้างท่ีรับรู้         
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม   5,435,256  8,198,507  2,384,773  3,366,205 

จาํนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัมีสิทธิเรียกร้องจาก         
ผูว้า่จา้งสาํหรับงานก่อสร้าง (ลูกหน้ีท่ียงัไม่เรียกเกบ็         
และงานระหวา่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้าง)  2,122,840  2,159,399  83,802  549,242 

 



43 

 
บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
22. การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบแสดงฐานะการเงินรวมไดร้วมเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด  ลูกหน้ีการคา้   เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้  เงินทด
รองแก่กิจการร่วมคา้  เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา   เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้  เงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้  นโยบายการบญัชีสาํหรับการบนัทึก
และการวดัมูลค่าของรายการเหล่าน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุ 3 
 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจดัหาเงินทุนให้มีจาํนวนเพียงพอและทนัเวลาเพื่อจ่ายชาํระหน้ีสําหรับภาระผูกพนัตามท่ี
กาํหนดไวใ้นงบการเงิน  จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัยนิูค  ขอ้มูลเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่ากลุ่มบริษทั     
ยนิูคไม่มีปัญหาความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  
 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคมีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ    
ดงันั้นผูบ้ริหารจึงพิจารณาทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อลดความเส่ียงน้ีเป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสม 
 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บักลุ่มบริษทัยนิูค   กลุ่มบริษทั 
ยนิูคไดมี้นโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้ 
 
ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงฐานะการเงินรวมสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) เป็นมูลค่า
สูงสุดท่ีเกิดจากความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ยเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในทอ้งตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัยนิูคทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต กลุ่มบริษทัยนิูคมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ยอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  
 
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ผูบ้ริหารพิจารณาวา่ความเส่ียงจากอตัราดอกเบี้ยมีนอ้ย กลุ่มบริษทัยนิูคจึงไม่ไดท้าํสัญญาเพื่อป้องกนัความ
เส่ียงดงักล่าว 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี้ย และสาํหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   
 2555 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกว่า 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 145,716 1,099 146,815 0.25-1.75 
ลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ - - - - 1,259,334 1,259,334 - 
เงินทดรอง - - - - 4,679 4,679 - 
ลกูหน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 46,352 46,352 - 
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมี        
   ขอ้จาํกดัในการใช ้ 313,298       -     x       -     x       -     3          -     3       313,298 1.75-1.875 

รวม 313,298       -     x       -     x 145,716 1,311,464 1,770,478  
        

   หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น        
   จากสถาบนัการเงิน - - - 460,000 - 460,000 7.375-7.750 
เจา้หน้ีการคา้ - - - - 1,706,472 1,706,472 - 
เงินทดรอง - - - - 245,612 245,612 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 126,762 126,762 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 129,747 251,004 - - - 380,751 6.25-7.125 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   97,325 131,494       -     x       -     3          -     3       228,819 4.78-8.37 
รวม 227,072 382,498       -     x 460,000 2,078,846 3,148,416  
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 

  งบการเงินรวม   
 2554 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกว่า 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 194,773 969 195,742 0.25-1.50 
ลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ - - - - 344,458 344,458 - 
เงินทดรอง - - - - 132,696 132,696 - 
ลกูหน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 115,792 115,792 - 
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมี        
   ขอ้จาํกดัในการใช ้ 266,481       -     x       -     x       -     3          -     3    266,481 0.75-2.50 

รวม 266,481       -     x       -     x 194,773 593,915 1,055,169  
        

   หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น        
   จากสถาบนัการเงิน - - - 527,150 - 527,150 7.50 
เจา้หน้ีการคา้ - - - - 1,647,895 1,647,895 - 
เงินทดรอง - - - - 8,762 8,762 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 119,168 119,168 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 115,800 394,701 - - - 510,501 6.50-7.25 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 122,685  81,491       -     x       -     3          -     3       204,176 4.38-6.84 
รวม 238,485 476,192       -     x 527,150 1,775,825 3,017,652  
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2555 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกว่า 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 57,265 851 58,116 0.25-1.75 
ลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ - - - - 2,755,370 2,755,370 - 
ลกูหน้ีอ่ืน - - - - 15,253 15,253 - 
เงินทดรอง - - - - 18,483 18,483 - 
ลกูหน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 1,710 1,710 - 
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมี        
   ขอ้จาํกดัในการใช ้ 90,554       -     x       -     x       -     3          -     3         90,554 1.75-1.875 

รวม 90,554       -     x       -     x 57,265 2,791,667 2,939,486  
        

   หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น        
   จากสถาบนัการเงิน - - - 310,000 - 310,000 7.375-7.750 
เจา้หน้ีการคา้ - - - - 959,532 959,532 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - 17,972 17,972 - 
เงินทดรอง - - - - 931,593 931,593 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 87,060 87,060 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 129,747 251,004 - - - 380,751 6.25-7.125 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   68,396   44,130       -     x       -     3          -     3       112,526 4.78-8.37 
รวม 198,143 295,134       -     x 310,000 1,996,157 2,799,434  
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2554 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกว่า 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 136,970 676 137,646 0.25-1.50 
ลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ - - - - 1,851,729 1,851,729 - 
เงินทดรอง - - - - 124,874 124,874 - 
ลกูหน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 31,619 31,619 - 
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมี        
   ขอ้จาํกดัในการใช ้ 91,343       -     x       -     x       -     3          -     3         91,343 0.75-2.50 

รวม 91,343       -     x       -     x 136,970 2,008,898 2,237,211  
        

   หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น        
   จากสถาบนัการเงิน - - - 449,047 - 449,047 7.50 
เจา้หน้ีการคา้ - - - - 637,623 637,623 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - - - - 17,244 17,244 - 
เงินทดรอง - - - - 869,000 869,000 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 98,011 98,011 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 115,800 394,701 - - - 510,501 6.5-7.25 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 122,685  81,491       -     x       -     3          -     3       204,176 4.38-6.84 
รวม 238,485 476,192       -     x 449,047 1,621,878 2,785,602  

 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
มูลค่ายติุธรรมหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลี่ยนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจใน
การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  กลุ่มบริษทัยนิูคใชว้ิธีการและ
สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินทดรองแก่กิจการร่วมคา้และเงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา: มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชซ่ึ้งมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัซ่ึงเป็นอตัราทอ้งตลาด: มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ซ่ึงไม่มีราคาขายในตลาด: มูลค่ายติุธรรมท่ีสามารถคาํนวณไดอ้ยา่งมีเหตุผลคาํนวณจากสินทรัพย์
สุทธิของเงินลงทุนดงักล่าวซ่ึงมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่ายและเงินรับล่วงหนา้จาก
ลูกคา้ : มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบี้ ยคงท่ี มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายติุธรรมอยา่งเป็นสาระสําคญั   เน่ืองจากมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี้ยตามทอ้งตลาด 
 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัซ่ึงเป็นอตัราทอ้งตลาด: มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  
 
23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดแ้ก่ 
 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2555  2554  2555  2554 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ  910,982  (668,048)  419,567  (421,053) 
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  1,229,873  2,386,973  980,634  514,044 
ค่าแรงและค่างานจา้งเหมา  954,689  1,297,543  596,046  888,400 
ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างอ่ืน  358,025  499,136  317,377  293,161 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  248,715  215,067  247,084  196,399 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  18,276  19,138  18,276  19,138 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  198,220  188,183  191,675  178,701 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  186,440  114,838  146,655  86,540 
รวมค่าใชจ่้าย  4,105,220  4,052,830  2,917,314  1,755,330 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
24. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

  พนับาท 
                                                    ประเภทของค่าตอบแทน   2555  2554 

เงินเดือน   11,793  11,498 
โบนสั  2,840  4,570 
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  1,692  1,173 
เบ้ียประชุม  1,686  1,630 
เงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพส่วนของบริษทั  230  208 
อ่ืนๆ  35  59 
รวม  18,276  19,138 

 
25. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2555  2554  2555  2554 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน         
สาํหรับปีปัจจุบนั  83,207  67,213  68,428  55,601 

 
การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

 อตัราภาษี  พนับาท  อตัราภาษี  พนับาท  อตัราภาษี  พนับาท  อตัราภาษี  พนับาท 

กาํไรก่อนภาษี   463,480    51,237    530,491    22,340 

ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของประเทศไทย ร้อยละ 23  106,600  ร้อยละ 30  15,371  ร้อยละ 23  122,013  ร้อยละ 30  6,702 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (54,914)    (30)    (54,914)    (30) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   31,521    51,872    1,329    48,929 

รวม   83,207    67,213    68,428    55,601 

 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จมีจาํนวนเงินมากกวา่จาํนวนกาํไรก่อนภาษีท่ีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของประเทศไทย  
เน่ืองจากความแตกต่างระหวา่งค่าใชจ่้ายทางบญัชีและภาษีบางรายการ 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
26. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับแต่ละปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี 
 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 คาํนวณไดด้งัน้ี 
 
  ลา้นหุน้ 
  2555  2554 
จาํนวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม  670.9  625.0 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งปี  108.4  32.8 
จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน)   779.3  657.8 

 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับแต่ละปีหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด และจาํนวนหุน้
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปีหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด  
 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ปรับลด) สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 คาํนวณไดด้งัน้ี 
 
  ลา้นหุน้ 
  2555  2554 
จาํนวนหุน้ตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในระหวา่งปี (ขั้นพื้นฐาน)  779.3  657.8 
ผลกระทบจากสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ  -   68.1 
จาํนวนหุน้ตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี (ปรับลด)  779.3  725.9 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
27. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน  
 
รายละเอียดขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัยนิูคในงบการเงินรวมสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มี
ดงัน้ี 
 2555 (ลา้นบาท) 

 รายได ้  รายไดจ้าก    ตดับญัชี   

 จากการ  การขาย    ระหวา่ง   

 รับเหมาก่อสร้าง  อสงัหาริมทรัพย ์  รวม  กนั  สุทธิ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ  5,559.7  -   5,559.7  (1,545.8)  4,013.9 
ตน้ทุนขายและบริการ (5,151.0)  -   (5,151.0)  1,542.9  (3,608.1) 

กาํไรขั้นตน้ 354.8  -   354.8  (2.9)  405.8 

รายไดอ่ื้น         19.0 
รายไดค่้าชดเชยความเสียหาย          
จากการประกนัภยั         373.1 
ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและบริหาร         (478.8) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร         (18.3) 
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ          
สินทรัพยท่ี์เสียหาย         238.6 
ตน้ทุนทางการเงิน         (75.9) 
ภาษีเงินได ้         (83.2) 

ขาดทุนสาํหรับปี         380.3 

 
 2554 (ลา้นบาท) 

 รายได ้  รายไดจ้าก    ตดับญัชี   

 จากการ  การขาย    ระหวา่ง   

 รับเหมาก่อสร้าง  อสงัหาริมทรัพย ์  รวม  กนั  สุทธิ 

รายไดจ้ากการขายและบริการ  5,945.3  3.0  5,948.3  (1,635.1)  4,313.2 
ตน้ทุนขายและบริการ (5,313.2)  (2.8)  (5,316.0)  1,651.9  (3,664.1) 

กาํไรขั้นตน้ 632.1  0.2  632.3  16.8  649.1 

รายไดอ่ื้น         21.7 
รายไดค่้าชดเชยความเสียหาย          
จากการประกนัภยั         100.0 
ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและบริหาร         (369.5) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร         (19.1) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์          
ท่ีเสียหาย         (238.6) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (92.3) 
ภาษีเงินได ้         (67.2) 
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ขาดทุนสาํหรับปี         (15.9) 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
28. อืน่ ๆ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  
 
ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีภาระผกูพนัตามสัญญาการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่าท่ีปรึกษาโครงการ ค่าก่อสร้างโครงการต่างๆ 

และการบริการตามสญัญารับเหมาและใบสัง่ซ้ือวสัดุก่อสร้างเป็นจาํนวนเงินรวม 728.3 ลา้นบาท และ 2,486.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ข) บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการที่ธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนงัสือคํ้าประกนัต่อหน่วยงานรัฐบาล
และบริษทัในประเทศหลายแห่งเป็นจาํนวนเงินรวม 1,957.3 ลา้นบาท และ 8,282.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ค) บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 18.5 ลา้นบาท และ 32.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

ง) บริษทัอาจจะถูกสาํนกัการโยธา กรุงเทพมหานคร ยดึเงินคํ้าประกนัการยืน่ซองในการประมูลจา้งก่อสร้างโครงการถนนหทยัราษฎร์   
(สุวินทวงศ์-สายไหม) จาํนวนเงิน 61.3 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัไม่ไดเ้ขา้ร่วมการเสนอราคาในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2551 ตาม
ระเบียบในการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพราะผูแ้ทนบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายให้เขา้ร่วมเสนอราคาประสบอุบติัเหตุทาง
รถยนต ์ ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยของบริษทั  และบริษทัไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางใหเ้พิกถอนคาํสั่งยดึเงินคํ้า
ประกนัดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2556 ผลท่ีสุดของคดีดงักล่าวยงัไม่สามารถทราบไดใ้นขณะน้ี 

 

จ)  บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจาํนวน 7 คดี  ซ่ึงผลท่ีสุดของคดีดงักล่าวไม่สามารถทราบไดใ้นขณะน้ี โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  

 
 มูลฟ้อง 

(ลา้นบาท) 
  

สถานะของคดี 
  

หมายเหตุ 
คดีท่ี 1 29.0  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลฎีกา 
 คํ้าประกนัโดยท่ีดินแปลงหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 บริษทั

ไดต้ั้งค่าเผือ่ผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวตาม
คาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไวใ้นบญัชีจาํนวนเงิน 21.9 ลา้นบาท 

      

คดีท่ี 2 1.4  อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา 

 คํ้ าประกนัโดยส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในเงินฝากประจําท่ีมี
ขอ้จาํกดัในการใชจ้าํนวนเงิน 1.5 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุ 7  และบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดี
ฟ้องร้องดังกล่าวตามคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไว้ในบัญชี
จาํนวนเงิน 1.9 ลา้นบาท 

      

คดีท่ี 3 0.7  อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา 

 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษทัตอ้งชดใช้เป็นจาํนวนเงิน 1 ใน 3 
ของทุนทรัพยท่ี์ฟ้อง  และบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวตามคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไว้
ในบญัชีจาํนวนเงิน 0.2 ลา้นบาท 

      

คดีท่ี 4 2.0  อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์ 

 ศาลชั้นตน้พิจารณายกฟ้อง 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 

 มูลฟ้อง 
(ลา้นบาท) 

  
สถานะของคดี 

  
หมายเหตุ 

      

คดีท่ี 5 0.8  อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์ 

 ศาลชั้นตน้พิพากษาให้บริษทัตอ้งชดใชเ้ป็นจาํนวนเงิน 0.4 ลา้น
บาท ของ อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่ไดต้ั้งค่าเผื่อผลเสียหายไวใ้น
บญัชี เน่ืองจากผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัจะชนะคดีในศาลอุทธรณ์ 

      

คดีท่ี 6-7 2.9  อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลชั้นตน้ 

 บริษทัไม่ไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่ผลเสียหายสาํหรับมูลหน้ีดงักล่าว 

 
จ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาคดีหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 0.3 ลา้นบาท ซ่ึงอยูใ่นระหว่างการพิจารณา

ของศาลอุทธรณ์ ผลท่ีสุดของคดีดงักล่าวไม่สามารถทราบไดใ้นขณะน้ี  อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลเสียหายจากการ
ฟ้องร้องดงักล่าวไวใ้นบญัชีจาํนวนเงินรวม 0.5 ลา้นบาท 

 
ฉ) บริษทัมีขอ้พิพาทกบัผูร่้วมคา้รายหน่ึงและไดท้าํการยืน่ขอ้พิพาทดงักล่าวต่ออนุญาโตตุลาการตามเง่ือนไขของสัญญากิจการร่วมคา้  ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คดีอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ ผลท่ีสุดของเร่ืองดงักล่าวไม่
สามารถทราบไดใ้นปัจจุบนั 

 
29. การบริหารจัดการส่วนทุน     
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัยนิูคมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคก์ารบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองและรักษาไวซ่ึ้ง
ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2555  2554  2555  2554 

         
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  2.0 : 1  2.6 : 1  1.7 : 1  2.4 : 1 

   
 
กลุ่มบริษทัยนิูคไม่มีการเปล่ียนแปลงในวตัถุประสงค ์นโยบายและกระบวนการจดัการส่วนทุนของกลุ่มบริษทัยนิูคในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
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วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
30. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้     
 
กลุ่มบริษทัยนิูคยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก/ปรับปรุงใหม่ท่ียงัไม่มีการบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ดงัต่อไปน้ี  
 
    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   เร่ือง  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2556 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 1 มกราคม 2556 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2556 
 
ปัจจุบนัผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก/ปรับปรุงใหม่
ดงักล่าวต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัยนิูค ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  12 เร่ือง ภาษเีงินได้ 
 
การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ระบุใหกิ้จการตอ้งบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้กิจการตอ้งจ่าย หรือไดรั้บ ตามลาํดบั
ในอนาคต ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกบัฐานภาษี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น และขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ปัจจุบนักลุ่มบริษทัยนิูคไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคจะถือปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  เป็นตน้ไป ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารประมาณผลกระทบต่องบแสดงฐานะทาง
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงจะมีผลทาํใหสิ้นทรัพยร์วมและกาํไรสะสมเพิ่มข้ึนประมาณ 5.0 ลา้น
บาท 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆท่ีใชใ้นการรายงาน ซ่ึงเป็น
สกลุเงินท่ีพิจารณาวา่เป็นสกลุเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) 
กาํหนดให้กิจการ ระบุสกุลเงินท่ีใชร้ายงานและแปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงาน
ผลกระทบจากการแปลงค่าดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ไดใ้ห้
คาํนิยามสาํหรับเงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ เงินตราสกลุอ่ืน นอกเหนือจากสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 
 
ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินท่ีใชร้ายงานของกลุ่มบริษทัยนิูคเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 
2552) สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดรั้บผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และ กาํไร
สะสมของกลุ่มบริษทัยนิูค 
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วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
ผูบ้ริหารเช่ือวา่การนาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 มาถือปฏิบติัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะ
ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัยนิูค 
 
31. การอนุมัติงบการเงนิ 
 
คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 






