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สารจากคณะกรรมการบริษัท
เรี ยน

ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

โดยที่ การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างช้าๆ ประกอบกับ ข้อจํากัดในการฟื้ นตัวของอุปสงค์
ในประเทศเกี่ยวกับการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ได้รับผลกระทบจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและ
เศรษฐกิจ ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐชะลอตัว จึงส่ งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวเท่ากับร้อยละ 0.7
ในปี 2557 บริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้มีการลงนามสัญญาจ้าง
ก่อสร้างโครงการระบบส่ งนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิ กับบริ ษทั ไทยเชื้ อเพลิงการบิน จํากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 วงเงินก่อสร้ าง 409,000,000.- บาท และ
กําหนดระยะเวลาก่ อสร้ างแล้วเสร็ จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สําหรั บโครงการที่อยู่ในระหว่างการ
ดําเนิ นกระบวนการลงนามในสัญญา ในปี 2558 ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ าสายสี เขียว ช่วงหมอชิ ต – สะพาน
ใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 และโครงการจ้างก่อสร้ างอุโมงค์ส่งนํ้าและอาคารประกอบ พร้ อมส่ วนประกอบอื่ น
อุโมงค์ส่งนํ้า ช่ วงแม่งดั – แม่กวง สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริ มาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชี ยงใหม่ อนึ่ ง คณะรั ฐมนตรี ได้มีมติเมื่ อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 อนุ มตั ิให้แก้ไขแบบรายละเอี ยด
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสี แดง) ช่วงบางซื่ อ – รังสิ ต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ งาน
สัญญาที่ 1 เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวได้ระหว่างร้อยละ 3.5 - 4.5 ด้วยนโยบายของทางภาครัฐใน
การกระตุน้ เศรษฐกิจโดยการพัฒนาการท่องเที่ยว และการลงทุนเพิ่มขึ้นของทางภาครัฐ และด้วยมาตรการใน
การโปรโมทเรื่ องการเชื่ อมโยงและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จของภูมิภาคอย่างยัง่ ยืน ทางรั ฐบาลจี งเร่ ง
ดําเนินการประมูลของการบริ หารจัดการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม เช่น โครงการรถไฟทางคู่
โครงการรถไฟฟ้ า โครงการมอเตอร์เวย์ โครงการปรับปรุ งท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ระยะที่ 2 ดังนั้น บริ ษทั ยู
นิ ค เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ที่มีความพร้อมด้านบริ หารจัดการอย่างมืออาชี พที่มี
ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในงานก่อสร้าง จึงให้ความสนใจที่จะเข้าร่ วมแข่งขันการประกวดราคาของ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่ องอย่างมัน่ คงพร้อมด้วยความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้
ในนามคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า สถาบันการเงิน
พันธมิตรทางธุรกิจ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนพนักงานบริ ษทั ทุกท่านที่ได้สนับสนุนการดําเนินงานของบริ ษทั
ด้วยดีตลอดปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีความเชื่อมัน่ ว่าจะกําหนดยุทธศาสตร์ เพิ่มศักยภาพ สามารถดําเนินธุรกิจให้กา้ ว
ไปข้างหน้าต่ อไปอย่างต่ อเนื่ องมัน่ คงและยัง่ ยืน ภายใต้สภาพเศรษฐกิ จและสังคมที่ สลับซับซ้อน ผันผวน
เปราะบาง และสุ่ มเสี่ ยง โดยมุ่งเน้นที่จะดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งหลาย และคงไว้ซ่ ึงการเป็ นผูน้ าํ ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยและภูมิภาค
ขอแสดงความนับถือ

( นายนที พานิชชีวะ )
ประธานกรรมการ
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Newsletter from the Board of Directors
Dear Shareholders of Unique Engineering and Construction Public Company Limited
Due to the slow recovery of global economic combining with the restrictions on
the recovery of domestic demand on public spending, which are affected by concerns
about overall political and economic situations, and slowdown of government spending,
as a result of that Thailand's economy in year 2014 grew by 0.7 percent.
In year 2014, Unique Engineering and Construction Public Co., Ltd has signed the
Contract for The Suvarnabhumi Airport, Hydrant Network Project – Phase 2 with Thai
Aviation Refuelling Co., Ltd on April 1, 2014 for the value of Baht 409,000,000.- and
the period of construction will be completed by 28 February 2017. In addition, the
Company unofficially wins the bidding for the MRT Green Line Project Contract 2 :
Civil Works Saphan Mai – Kukot Section and Mae Ngat – Mae Kuang Diversion Tunnel
Project (Contract 2). Moreover, the Company has received additional works from the
revision of the Detailed Design on the Construction of Mass Transit System Project in
Bangkok (Red Line) (I) Contract 1: Civil Works for Bang Sue Grand Station and Depots
to accommodate the railway operations.
In year 2015, Thailand’s economy is expected to grow between 3.5 - 4.5 percent
with the intention of the Government to the boost up Thailand's economic by expansion
from tourism and boosting public investment. Moreover, with the policy to promote
connectivity and regional economic development on a sustainable basis, the Government
is accelerating all basic Logistic Infrastructure projects, which includes Double Track
Projects, Mass Transit Lines, Motorways, Ports, Suvanabhumi Airport - phase 2, etc.
With advanced technology, skillful and high experience personnel in construction
industry, the Company will undoubtedly and actively participate in the bidding in all
Government’s infrastructure projects in order to sustain the continuing growth and strong
financial wealth of the Company to ensure fullest and fairest benefits for the shareholders.
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 supports over the past year. 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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รายงานกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้รับ
การแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2555 โดยมีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี
กล่าวคือ ตั้งแต่วนั ที่ 10 สิ งหาคม 2555 จนถึงวันที่ 9 สิ งหาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ น
กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ่ งมีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยเฉพาะด้านการเงิน การ
บัญชี และกฎหมาย โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสม
ประสงค์ มัคคสมัน และนางสาววริ นทรา วงศ์ส่องจ้า เป็ นกรรมการตรวจสอบ และมีนายปริ ญญา พรสวัสดิ์
ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฎิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระเป็ นไป
ตามขอบเขต อํา นาจ หน้า ที่ ที่ ร ะบุ ใ นกฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งได้รั บ การอนุ ม ัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั และได้จดั ให้มีการประชุมทั้งสิ้ น 5 ครั้ง โดยมีผสู ้ อบบัญชี ผูบ้ ริ หารและฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในเข้าร่ วมประชุมรวม 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารื อกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
บริ หารจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอีก 1 ครั้ง ตามระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญ
ตามขอบเขต อํานาจ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมุ่งเน้นเรื่ องระบบการควบคุมภายในการสอบทาน
รายงานทางการเงิน การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุ รกิจ การปฎิบตั ิตามกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด รวมทั้งการปกป้ องผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายและการเสนอแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และผลตอบแทน โดยผลการปฎิบตั ิงานมีสาระสําคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
1. สอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั โดยมีผบู ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
เข้าร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้มน่ั ใจว่า มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปและมีการเปิ ดเผยอย่างเพียงพอเป็นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของ
ผูใ้ ช้งบแสดงฐานะการเงิ นของบริ ษทั รวมถึ งมีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ ยวโยงกันอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส งบแสดงฐานะการเงินบริ ษทั
ประจําปี 2557 ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน
ของบริ ษ ทั แสดงรายการโดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรในสาระสํา คัญ ตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รอง
โดยทัว่ ไป และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. สอบทานประสิ ทธิ ภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการในด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
และฝ่ ายบริ ห าร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นว่า บริ ษ ทั มี การควบคุ ม ภายในที่
เพียงพอและมีประสิ ทธิผล
3. สอบทานการทํารายการระหว่างบริ ษทั กับบุคคลเกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวเป็ นการดําเนินการตามธุรกิจของบริ ษทั และมี
การเปิ ดเผยอย่ า งถู ก ต้อ งครบถ้ว นตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
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กฎระเบียบและข้อกําหนด ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สอบทานการปฎิ บตั ิ งานของบริ ษทั เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี การปฎิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ คณะกรรมการกํา กับตลาดทุ น และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย นโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ดี จริ ยธรรมธุ รกิ จ หรื อกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั
5. พิจารณาเห็ นควรให้มีการหมุ นเวียนผูส้ อบบัญชี สําหรั บปี 2558 เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทาง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยคัด เลื อ กคุ ณ อภิ ช าติ สายะสิ ต ผูส้ อบบัญชี รั บ
อนุ ญาต เลขที่ 4229 นางสาววลี รัตน์ อัครศรี สวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 4411 และ
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 3899 เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยประจําปี 2558 พร้ อมทั้งกําหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
6. กํากับดูแลการปฎิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานและให้ความเห็นชอบ
ความเหมาะสมของขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2557 รวมทั้งผลตอบแทน
ของพนักงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน และรับทราบผลการตรวจสอบและติดตามการปฎิบตั ิ
ตามข้อ สั ง เกตของข้อ เสนอแนะของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ม ั่น ใจว่ า สามารถ
ปฎิบตั ิงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีกลไกถ่วงดุล
และตรวจสอบที่เพียงพอและเหมาะสม
7. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พบว่า
กฎบัตรทั้งสองยังคงมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ฝ่ายบริ หารมีการพัฒนาคุณภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั อย่างเป็ น
ระบบต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการกํากับดูแลที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ระบบดังกล่าวดําเนินการได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

( ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล )
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
สารจากคณะกรรมการบริษทั
รายงานการกํากับด ูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้า
ส่วนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไป

1

สร ุปข้อมูลทางการเงิน

8

ลักษณะการประกอบธ ุรกิจ

11

โครงสร้างเงินท ุน

25

คําอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

26

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

1

ส่วนที่ 2

เอกสารแนบ
งบการเงิน และหมายเหต ุประกอบงบการเงิน

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

:

ประเภทธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่

:
:

ทะเบียนบริษัท
Home Page
E-mail
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:
:

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
(Unique Engineering and Construction Public Company Limited)
รับเหมาก่อสร้ างงานและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เลขที่ 200 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 หมู่ 4 ถนน แจ้ งวัฒนะ
ตําบล ปากเกร็ด อําเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
0107548000447
www.unique.co.th
headoffice@unique.co.th
0-2582-1888
0-2582-3197

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 1 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่ อย

กิจการร่ วมค้ า

99.99%

บริษัท ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้ นท์ จํากัด

85.00%

กิจการร่ วมค้ า ยูนิค - ชุนโว

89.99%

บริษัท กิจการร่ วมค้ า ยูควิ -เอสอาร์ ซี จํากัด

50.00%

กิจการร่ วมค้ า ยูเอ็น – เอสจี

99.99%

บริษัท ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จํากัด

50.00%

กิจการร่ วมค้ า เอสเอช – ยูเอ็น

99.99%

บริษัท ยูนิค ฟาวน์ เดชั่น จํากัด

40.00%

กิจการร่ วมค้ า ไอทีดี – ยูนิค

99.99%

บริษัท ยูนิค ทัลเนลลิ่ง จํากัด

40.00%

กิจการร่ วมค้ า เอส ยู

99.99%

บริษัท ยูนิค พลัส เทคโนโลยี จํากัด

90.00%

กิจการร่ วมค้ า พี ยู

99.99%

บริษัท ยูนิค บิลท์ จํากัด

99.99%

บริษัท ยูนิค ซิสเท็ม จํากัด

99.99%

บริษัท โกลเด้ น เอสเตท พลัส จํากัด

99.99%

บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จํากัด

99.99%

บริษัท ยูนิค พรู เดนซ์ จํากัด

99.97%

บริษัท ยูนิค เมทัล จํากัด

99.97%

บริษัท ยูนิค แพรคติก้า จํากัด

99.97%

บริษัท ยูนิค เอ็กซพลอเรชั่น จํากัด

99.97%

บริษัท ยูนิค มาสเตอร์ จํากัด

99.97%

บริษัท ยูนิค อีควิปเม้ นท์ เซอร์ วิส จํากัด

99.99%

บริษัท ซัน เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็ นบุคคลรายย่อยที่มิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 2 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

บริษัทย่ อย
1.บริ ษัท ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้ นท์ จํากัด เดิมชื่อบริ ษัท โลยัลตี ้ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด ก่อตัง้
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2536 โดยกลุ่มตระกูลสุวิวฒ
ั น์ธนชัย ด้ วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้ างและอสังหาริ มทรั พย์ ต่อมาในเดื อนธันวาคม 2546 กลุ่มตระกูลสุวิวัฒน์ ธนชัยได้ ขายหุ้นส่วนใหญ่ ให้ กับ
้ การเพิ่มทุนในวันที่
นางสาวสุธาทิพย์ พงษ์ เจริ ญ และได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท เซ็นจูรี ดีเวลล็อปเม้ นท์ จํากัด รวมทังมี
24 มิถนุ ายน 2547 เป็ น 213 ล้ านบาท ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 213.0 ล้ านบาท ในครัง้ นัน้ นางสาวสุธาทิพย์
พงษ์ เจริ ญ ได้ ชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้ บริ ษัทย่อยเป็ นตัว๋ สัญญาใช้ เงินจํานวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เป็ นเงินจํานวน 211.4
ล้ านบาท ฉบับที่ 2 เป็ นเงินจํานวน 0.6 ล้ านบาท และบริ ษัทย่อยได้ สลักหลังตัว๋ สัญญาใช้ เงินฉบับที่ 1 เพื่อชําระคืนเงิน
กู้ยืม ให้ แก่กรรมการ (นายประสงค์ สุวิวัฒน์ ธ นชัย) ส่ว นตั๋วสัญญาใช้ เงิ น ฉบับ ที่ 2 บริ ษั ทย่อ ยได้ สลักหลัง เพื่ อ ให้
กรรมการของบริษัทย่อย (นางสาวสมใจ ประทุมทอง) กู้ยืม
ในวันที่ 25 มิถนุ ายน 2547 บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้นในบริ ษัทย่อยจากนางสาวสุธาทิพย์ พงษ์ เจริ ญ โดยชําระเงิน
ค่ า หุ้ นเป็ นจํ า นวน 1.0 ล้ า นบาท ต่ อ มาในวัน ที่ 20 กัน ยายน 2547 ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ย่ อ ยได้ มี ม ติ พิ เ ศษให้
นางสาวสมใจ ประทุมทอง เพิ่มทุนจดทะเบียนให้ บริ ษัทย่อยอีกจํานวน 287.0 ล้ านบาท เป็ น 500.0 ล้ านบาท โดย
นางสาวสมใจ ประทุมทอง ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริ ษัท ได้ ชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 287.0 ล้ านบาท
เป็ นตัว๋ สัญญาใช้ เงินจํานวน 2 ฉบับ ตัว๋ สัญญาใช้ เงินฉบับที่ 1 จํานวนเงิน 207.8 ล้ านบาท ซึง่ ต่อมาบริ ษัทย่อยได้ สลัก
หลังเพื่อจ่ายให้ กับผู้รับเหมารายใหญ่ ส่วนตัว๋ สัญญาใช้ เงินฉบับที่ 2 จํานวนเงิน 79.2 ล้ านบาท บริ ษัทย่อยได้ สลัก
หลังเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายใหม่ (นางสาวสมใจ ประทุมทอง) กู้ยืม และในวันที่ 21 ธันวาคม 2547 บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้นของ
บริ ษัทย่อยในส่วนของนางสาวสมใจ ประทุมทอง 2.87 ล้ านหุ้น ในราคา 287.0 ล้ านบาท (โดยบริ ษัทฯได้ ชําระค่าหุ้น
ให้ แก่นางสาวสมใจ ประทุมทองเป็ นตัว๋ สัญญาใช้ เงินไม่มีดอกเบี ้ย จํานวน 4 ฉบับ ฉบับที่1 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2547
ครบกําหนดวันที่ 29 ธันวาคม 2547 จํานวนเงิน 43.5 ล้ านบาท ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2547 ครบกําหนดวันที่
30 มีนาคม 2548 จํานวนเงิน 115.0 ล้ านบาท ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2547 ครบกําหนดวันที่ 31 มีนาคม 2548
จํานวนเงิน 115.0 ล้ านบาท ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2547 ครบกําหนดวันที่ 1 เมษายน 2548 จํานวนเงิน 13.5
ล้ า นบาท ซึ่ง ปั จจุบัน บริ ษั ท ได้ ชํา ระเงิ นตามตั๋ว สัญ ญาใช้ เงิ น ดังกล่า วเรี ยบร้ อยแล้ ว ) จึง ส่งผลให้ บริ ษั ท ถื อ หุ้น ใน
บริษัทย่อยร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว 500.0 ล้ านบาทของบริษัทย่อยจนถึงปั จจุบนั
2.บริษัท กิจการร่วมค้ า ยูคิว-เอสอาร์ ซี จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2554 และเป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัท ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 89.99 เพื่อประมูลงานในอนาคต โดยมีทนุ จดทะเบียนและชําระ
แล้ ว 2.0 ล้ านบาท จนถึงปั จจุบนั บริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่ได้ เริ่ มดําเนินพาณิชยกิจใด ๆ ที่อยู่ของบริษัทย่อยนี ้ตามที่
จดทะเบียนตังอยู
้ เ่ ลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
3.บริ ษัท ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 และเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 99.99 เพื่อดําเนินธุรกิจให้ บริ การเครื่ องจักร โดยมีทนุ จดทะเบียนและชําระ
แล้ ว 5.0 ล้ านบาท ที่อยู่ของบริ ษัทย่อยนี ้ตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่ 200 หมู่ 4จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์
ชัน้ 15 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 3 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

4. บริ ษัท ยูนิค ฟาวน์เดชัน่ จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 และเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 99.99 เพื่อดําเนินธุรกิจเสาเข็มเจาะ เข็มตอก และ ทําฐานราก โดยมีทนุ จด
ทะเบียนและชําระแล้ ว 5.0 ล้ านบาท ที่อยู่ของบริ ษัทย่อยนี ้ตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์
เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
5.บริษัท ยูนิค ทันเนลลิง่ จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 และ
เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานดันท่อลอด โดยมีทนุ จดทะเบียนและ
้ เ่ ลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาว
ชําระแล้ ว 5.0 ล้ านบาท ที่อยูข่ องบริษัทย่อยนี ้ตามที่จดทะเบียนตังอยู
เวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
6.บริ ษัท ยูนิค พลัส เทคโนโลยี จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555
และเป็ นบริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท
ซึ่ง ถื อ หุ้น ร้ อยละ 99.99 เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารเกี่ ยวกับ งานระบบสาธารณูป โภคและ
้ ่เลขที่
โทรคมนาคม โดยมีทนุ จดทะเบียนและชําระแล้ ว 5.0 ล้ านบาท ที่อยู่ของบริ ษัทย่อยนี ้ตามที่จดทะเบียนตังอยู
200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 ประเทศไทย
7. บริ ษัท ยูนิค บิลท์ จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 และเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 99.99 เพื่อให้ บริ การเกี่ยวกับงานด้ านก่อสร้ างอาคาร โดยมีทุนจดทะเบียน
และชําระแล้ ว 5.0 ล้ านบาท ที่อยู่ของบริ ษัทย่อยนี ้ตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่ 200 หมู่ 4จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
8. บริ ษัท ยูนิค ซิสเท็ม จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 และเป็ น
บริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท ซึ่ ง ถื อ หุ้น ร้ อยละ 99.99 เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ งานระบบ ไฟฟ้ า ประปา และงานระบบ
สาธารณูปโภค โดยมีทนุ จดทะเบียนและชําระแล้ ว 5.0 ล้ านบาท ที่อยู่ของบริ ษัทย่อยนี ้ตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่
200 หมู่ 4จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 ประเทศไทย
9. บริ ษัท โกลเด้ น เอสเตท พลัส จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
และเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 เพื่อให้ บริ การเกี่ยวกับการผลิตทราย โดยมีทนุ จดทะเบียนและ
ชําระแล้ ว 200.0 ล้ านบาท ที่อยู่ของบริ ษัทย่อยนี ้ตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่ 200 หมู่ 4จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
10.บริ ษัท ยูนิค อินโนเวชั่น จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556
และเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 99.99 เพื่อให้ บริ การเกี่ยวกับการผลิตคอนกรี ตสําเร็ จรู ป และผลิต
ชิ ้นงานหล่อคอนกรี ต. โดยมีทนุ จดทะเบียน และชําระแล้ ว 400.0 ล้ านบาท ที่อยู่ของบริ ษัทย่อยนี ้ตามที่จดทะเบียน
ตังอยู
้ ่เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
11. บริษัท ยูนิค พรูเดนซ์ จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 และ
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึ่งถื อหุ้นร้ อยละ 99.99 เพื่อให้ บริ การเกี่ ยวกับงาน คํานวณต้ นทุน ควบคุมต้ นทุน และ
ประมาณการราคาโดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว 5.0 ล้ านบาท ที่อยู่ของบริ ษัทย่อยนีต้ ามที่จดทะเบียนตังอยู
้ ่
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เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 ประเทศไทย
12. บริษัท ยูนิค เมทัล จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 และเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 99.97 เพื่อให้ บริ การเกี่ยวกับงานเชื่อมและประกอบชิ ้นงานเหล็ก โดยมีทนุ จด
ทะเบียน และชําระแล้ ว 1.0 ล้ านบาท ที่อยู่ของบริ ษัทย่อยนี ้ตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์
เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
13. บริษัท ยูนิค แพรคติก้า จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 และ
้ ้นงานต่าง ๆ โดยมีทนุ จดทะเบียน
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 99.97 เพื่อให้ บริ การเกี่ยวกับงานติดตังชิ
และชําระแล้ ว 1.0 ล้ านบาท ที่อยู่ของบริ ษัทย่อยนี ้ตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่ 200 หมู่ 4จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
14. บริ ษัท ยูนิค เอ็กพลอเรชัน่ จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556
และเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 99.97 เพื่อให้ บริ การเกี่ยวกับงานสํารวจ โดยมีทุนจดทะเบียน และ
ชําระแล้ ว 1.0 ล้ านบาท ที่อยู่ของบริ ษัทย่อยนี ้ตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่ 200 หมู่ 4จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาว
เวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
15. บริษัท ยูนิค มาสเตอร์ จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 และ
เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัท ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 99.97 เพื่อให้ บริการเกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ และ วิธีการก่อสร้ าง
โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว 1.0 ล้ านบาท ที่อยู่ของบริ ษัทย่อยนี ้ตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่ 200 จัสมิน
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 หมู่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเทศไทย
16. บริ ษัท ยูนิค อีควิปเม้ นท์ เซอร์ วิส จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
2556 และเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึ่งถือหุ้นร้ อยละ 99.97 เพื่อให้ บริ การเกี่ยวกับงานซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ . โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว 1.0 ล้ านบาท ที่อยู่ของบริ ษัทย่อยนีต้ ามที่จดทะเบียน
ตังอยู
้ ่เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
17. บริ ษัท ซัน เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจํากัดในประเทศเมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2557 และเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ซึง่ ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 เพื่อรองรับการประมูลงานในอนาคต โดยมี
้ ่เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ ว 25.0 ล้ านบาท ที่อยู่ของบริ ษัทย่อยนี ้ตามที่จดทะเบียนตังอยู
อินเตอร์ เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศ
ไทย
ในปี 2547 – 2548 บริษัท ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้ นท์ จํากัด ได้ รับงานก่อสร้ างจากบริ ษัทยูนิค
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) รวม 5 โครงการ และสําหรับธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัท ยูนิค เรี ยล
เอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อ ปเม้ นท์ จํ า กัด รั บงานก่อ สร้ างอสังหาริ มทรั พ ย์ จากบริ ษั ท ยูนิค เอ็นจิ เนี ยริ่ ง แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) เพียงรายเดียวจํานวน 1 โครงการคือ โครงการหมู่บ้าน เรสซิเดนท์ อิน เดอะ พาร์ ค ซึง่ ที่ดิน
เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท ยูนิค
เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) (บริ ษัทซื ้อโครงการดังกล่าว
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ในปี 2545) โดยบริ ษัทย่อยรับงานก่อสร้ างทังบ้
้ านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ในเฟส 1 ทังสิ
้ ้น 55 ยูนิต ซึ่งงานก่อสร้ างแล้ ว
เสร็จในเดือนธันวาคม 2548
ทังนี
้ ้ หลังจากการรับเหมาก่อสร้ างโครงการทัง้ 5 โครงการจาก บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่
จํากัด (มหาชน) ได้ แล้ วเสร็ จ บริ ษัท ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้ นท์ จํากัด จะมุ่งเน้ นเพียงการดําเนินธุรกิจ
ด้ านอสังหาริมทรัพย์เท่านัน้ โดยมีโครงการในอนาคต 1 โครงการคือ โครงการ ยูนิค พาร์ ค
กิจการร่ วมค้ า (Joint Venture)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกิจการร่วมค้ าเพื่องานรับเหมาก่อสร้ างโครงการคือ
1.กิจการร่ วมค้ า ยูนิค ชุนโว (“กิจการร่ วมค้ า”) เป็ นนิติบุคคลที่จัดตังขึ
้ น้ ในประเทศไทย กิจการร่ วมค้ าเริ่ ม
ประกอบกิจการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 โดยก่อตังขึ
้ ้นจากการรวมตัวระหว่าง Chun Wo Construction &
Engineering Co., Ltd. (ส่วนแบ่งร้ อยละ 15) และบริ ษัท (ส่วนแบ่งร้ อยละ 85) ผู้ร่วมค้ าจะได้ สว่ นแบ่งตามสัดส่วน
ดังกล่าวจากยอดรายได้ ของกิจการร่ วมค้ าและผู้ร่วมค้ าจะรับผิดชอบโครงการและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในส่วนของตนเอง
เท่านัน้ ที่อยู่ของกิจการร่ วมค้ าตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปาก
เกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย กิจการร่ วมค้ าดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้ างโครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิง่ ชัน กับการรถไฟแห่งประเทศไทย
2.กิจการร่วมค้ า ยูเอ็น – เอสจี (“กิจการร่ วมค้ า”) เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2553 โดยก่อตังขึ
้ ้นจากการรวมตัวระหว่างห้ างหุ้นส่วนจํากัด สามประสิทธิ์ และบริ ษัท โดยมีสว่ นแบ่งเท่ากัน (ร้ อยละ
50) ผู้ร่วมค้ าจะได้ สว่ นแบ่งตามสัดส่วนดังกล่าวจากยอดรายได้ ของกิจการร่วมค้ าและผู้ร่วมค้ าจะรับผิดชอบโครงการ
้ ่เลขที่ 200 หมู่ที่4 ถนน
และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในส่วนของตนเองเท่านัน้ ที่อยู่ของกิจการร่ วมค้ าตามที่จดทะเบียนตังอยู
แจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย กิจการร่ วมค้ าดําเนินธุรกิจหลัก
เกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้ างโครงการผันนํ ้าจากพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าเจ้ าพระยาฝั่ งตะวันออก-อ่างเก็บนํ ้าบางพระ จังหวัดชลบุรี
กับกรมชลประทาน
3.กิจการร่ วมค้ า เอสเอช-ยูเอ็น (“กิจการร่ วมค้ า”) เป็ นนิติบุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย เมื่ อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2553 โดยก่อตังขึ
้ ้นจากการรวมตัวระหว่างบริ ษัท กับ Sinohydro Corporation Limited โดยมีสว่ นแบ่ง
เท่ากัน (ร้ อยละ 50) ผู้ร่วมค้ าจะได้ ส่วนแบ่งตามสัดส่วนดังกล่าวจากยอดรายได้ ของกิจการร่ วมค้ าและผู้ร่วมค้ าจะ
รับผิดชอบโครงการและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในส่วนของตนเองเท่านัน้ ที่อยู่ของกิจการร่วมค้ าตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ ่เลขที่
200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย กิจการร่ วมค้ า
ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้ างโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ ้าเงินช่วง หัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อท่าพระ สัญญาที่ 3 กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
4.กิ จ การร่ ว มค้ า ไอที ดี -ยูนิ ค (“กิ จ การร่ ว มค้ า ”) เป็ นนิ ติ บุค คลที่ จัด ตัง้ ขึ น้ ในประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่ 25
พฤศจิกายน 2553 โดยก่อตังขึ
้ ้นจากการรวมตัวระหว่างบริษัท กับ บริ ษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเม้ นต์ จํากัด(มหาชน)
โดยมีส่วนแบ่งร้ อยละ 40 และร้ อยละ 60 ตามลําดับ ผู้ร่วมค้ าจะได้ ส่วนแบ่งตามสัดส่วนดังกล่าวจากยอดรายได้ ของ
กิจการร่ วมค้ า และผู้ร่วมค้ าจะรับผิดชอบโครงการและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในส่วนของตนเองเท่านัน้ ที่อยู่ของกิจการร่ วม
ค้ าตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ เ่ ลขที่ อาคารอิตลั ไทยทาวเวอร์ ชัน้ 37 เลขที่ 2034/132-161 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบาง

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 6 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

กะปิ เขตห้ ว ยขวาง กทม. 10310 กิ จ การร่ ว มค้ า ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หลัก เกี่ ย วกับ การรั บ เหมาก่ อ สร้ างท่ า เที ย บเรื อ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ ในจังหวัดตราด กับกรมเจ้ าท่า
5.กิจการร่วมค้ า เอสยู (“กิจการร่วมค้ า”) เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2555 โดยก่อตังขึ
้ ้นจากการรวมตัวระหว่างบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) (ส่วน
แบ่งร้ อยละ 60) และบริษัท (ส่วนแบ่งร้ อยละ 40) ผู้ร่วมค้ าจะได้ สว่ นแบ่งตามสัดส่วนดังกล่าวจากยอดรายได้ ของ
กิจการร่วมค้ าและผู้ร่วมค้ าจะรับผิดชอบโครงการและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในส่วนของตนเองเท่านัน้ ที่อยูข่ องกิจการร่วม
ค้ าตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ เ่ ลขที่ 200 หมูท่ ี่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเทศไทย
กิจการร่วมค้ าดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้ างโครงการระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพ
(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต สัญญาที่ 1 งานโยธาสําหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซอ่ มบํารุง
้ ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม
6. กิจการร่วมค้ าพี ยู(“กิจการร่วมค้ า”) เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
2557 โดยก่อตังขึ
้ ้นจากการรวมตัวระหว่างบริษัทแพร่ธํารงวิทย์ จํากัด กับ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) โดยมีสว่ นแบ่งร้ อยละ 10 และ 90 ตามลําดับผู้ร่วมค้ าจะได้ สว่ นแบ่งตามสัดส่วนดังกล่าว
จากยอดรายได้ ของกิจการร่วมค้ าและผู้ร่วมค้ าจะรับผิดชอบโครงการและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในส่วนของตนเองเท่านัน้ ที่
อยูข่ องกิจการร่วมค้ าตามที่จดทะเบียนตังอยู
้ เ่ ลขที่ 200 หมูท่ ี่ 4 ถนนแจ้ งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย กิจการร่วมค้ ามีวตั ถุประสงค์ ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้ าง
ระบบชลประทานฝั่ ง ซ้ ายสัญญาที่ 1 โครงการห้ วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปราจีนบุรี

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 7 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

สรุ ปข้ อมูลทางการเงิน
งบการเงินรวม
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

พันบาท

%

พันบาท

%

พันบาท

%

146,815.08

2.38

358,904.21

2.84

627,467.80

3.62

-

232,687.10

1.84

333,354.78

1.92

78,171.14

1.27

470,881.43

3.73

242,333.94

1.40

2,112,934.76

34.28

3,532,654.67

28.00

4,071,691.63

23.49

สินค้ าคงเหลือ

541,647.39

8.79

556,189.83

4.41

1,052,691.86

6.07

เงินลงทุนในเงินฝากประจําที่มีข้อจํากัดในการใช้

313,298.49

5.08

360,774.63

2.86

1,129,868.02

6.52

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

1,367,615.44

22.19

3,752,709.06

29.74

4,414,749.41

25.47

รวมสินทรัพย์

6,162,881.17

100.00 17,333,758.14

100.00

งบดุล
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี ้การค้ า - กิจการอื่น
ลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบ
กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี

-

460,000.00
-

100.00 12,617,361.37
7.46
-

938,980.02
-

7.44
-

2,095,119.11
-

12.08
-

129,746.87

2.11

92,800.00

0.74

150,000.00

0.87

1,706,472.53

27.69

3,222,187.71

25.54

2,378,533.17

13.72

เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

723,058.79

11.73

2,378,678.01

18.85

2,072,584.87

11.96

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ

251,004.20

4.07

158,204.20

1.25

454,404.20

2.62

79.36 11,681,631.08

67.39

เจ้ าหนี ้การค้ าและตัว๋ เงินจ่าย

รวมหนี ้สิน
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว

4,098,519.26

66.50 10,013,115.30

779,539.29

12.64

1,081,508.57

8.57

1,081,508.57

6.24

กําไรสะสม

1,190,726.30

19.32

1,730,616.09

13.71

2,108,162.97

13.71

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2,064,361.91

33.50

2,604,246.07

20.64

5,652,053.36

32.61

หมายเหตุ งบดุลแสดงเฉพาะรายการที่สําคัญ

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 8 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ปี 2555
พันบาท
งบกําไรขาดทุน
รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ าง
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

ปี 2556
%

4,387,072.87
-

99.57
-

พันบาท

%

6,709,232.25

0.09
1.45

18,976.54

0.43

99,035.16

รวมรายได้

4,406,049.41

100.00

ต้ นทุนรับเหมาก่อสร้ าง

3,608,141.79

81.89

รวมต้ นทุนขาย

-

-

พันบาท

%

98.46 8,108,702.16

6,180.00

รายได้ อื่น

ต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์

ปี 2557

98.88

-

-

91,445.71

1.12

6,814,447.41

100.00 8,200,147.87

100.00

5,431,531.05

79.71 6,635,345.94

80.92

5,309.15

0.08

-

-

3,608,141.79

81.89

5,436,840.20

79.78 6,635,345.94

80.92

กําไรขันต้
้ น

797,907.63

18.11

1,377,607.21

20.22 1,564,801.93

19.08

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร

497,077.85

11.28

505,268.02

ค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที่เสียหาย (สุทธิ)

624,085.60

7.61

-

-

-

-

-

238,600.00

5.42

-

-

-

-

ต้ นทุนทางการเงิน

75,949.95

1.72

140,175.21

2.06

308,717.30

3.76

ภาษี เงินได้

83,206.94

1.89

145,508.41

2.14

129,727.42

15.82

บวกกลับรายการค่าเผื่อการด้ อยค่าของสินทรัพย์ที่เสียหาย

กําไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
กําไรสุทธิ

-

7.41

-

-

380,272.89

กําไรสุทธิตอ่ หุ้น

8.63

-

-

586,655.56

8.61

-

-

502,271.61

6.13

0.492

0.753

0.589

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

พันบาท

พันบาท

พันบาท

หมายเหตุ งบกําไรขาดทุน แสดงเฉพาะรายการที่สําคัญ

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

444,582.65

1,557,683.84

(1,635,977.27)

กระแสเงินสดจากการลงทุน

(117,454.72)

(1,327,833.30)

(1,394,286.20)

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

(376,055.12)

(17,761.41)

3,298,827.06)

(48,927.19)

212,089.13

268,563.59

กระแสเงินสดสุทธิ
หมายเหตุ งบกระแสเงินสด แสดงเฉพาะรายการที่สําคัญ

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 9 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ
รอบปี สิน้ สุด ณ 31
ธ.ค. 2555

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (รับเหมาก่อสร้ าง)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (อสังหาริ มทรัพย์)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (รับเหมาก่อสร้ าง)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (อสังหาริ มทรัพย์)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชําระหนี ้
Cash cycle

รอบปี สิน้ สุด ณ 31
ธ.ค. 2556

รอบปี สิน้ สุด ณ 31
ธ.ค. 2557

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

1.22
0.98
0.12
1.51
238.62
5.08
43.42
70.83
8.29
2.15
167.34
142.11

0.98
0.86
0.26
2.54
141.68
9.90
58.55
0.01
36.35
6.15
30,931.25
4.41
81.60
96.42

1.17
0.99
(0.16)
1.07
337
18.92
15.38
19
23
2.36
152
203

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขันต้
้ น
(%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
(%)
อัตรากําไรอื่น
(%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
(%)
อัตรากําไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
(%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Fully Diluted)
(%)

10.11
13.38
n/a
82.42
9.43
20.98
20.98

19.04
12.80
n/a
178.56
8.61
25.17
25.17

18.17
11.47
n/a
(173.82)
6.13
12.17
12.17

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
(%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
(เท่า)

6.41
44.61
0.68

8.33
47.71
0.97

3.35
30.15
0.55

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
1.99
3.84
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย
(เท่า)
7.95
13.15
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
(เท่า)
1.31
1.10
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
(%)
12.20
21.33
หมายเหตุ: ในส่วนอัตราส่วนทางการเงินใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 คํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษัท

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 10 -

2.07
(3.88)
(1.13)
40.89

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
กลุม่ ธุรกิจ

รายได้ งาน
รับเหมาก่อสร้ าง

ดําเนินการโดย

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ปี 2555
มูลค่า

ปี 2556

ร้ อยละ

(ล้ านบาท)

มูลค่า

ปี 2557

ร้ อยละ

(ล้ านบาท)

มูลค่า

ร้ อยละ

(ล้ านบาท)

1,340.52

33.24

2,765.82

40.59

784.87

9.57

บริ ษัท ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์
ดีเวลล็อปเม้ นท์ จํากัด

99.99

-

-

-

-

-

-

บริ ษัท ยูนิค ฟาวน์เดชัน่ จํากัด

99.99

-

-

527.34

7.74

1,284.14

15.66

บริ ษัท ยูนิค ทันเนลลิ่ง จํากัด

99.99

-

-

134.99

1.98

253.96

3.10

บริ ษัท ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จํากัด

99.99

-

-

192.33

2.82

803.32

9.80

บริ ษัท ยูนิค ซิสเท็ม จํากัด

99.99

-

-

5.83

0.09

14.44

0.18

บริ ษัท โกลเด้ น เอสเตท พลัส
จํากัด
บริ ษัท ยูนิค บิลท์ จํากัด

99.99

-

-

65.60

0.96

224.33

2.74

99.99

-

-

8.96

0.13

94.72

1.16

บริ ษัท ยูนิค อินโนเวชัน่ จํากัด

99.99

-

-

103.30

1.52

585.18

7.14

บริ ษัท ยูนิค พรูเดนซ์ จํากัด

99.99

-

-

4.56

0.07

10.22

0.12

บริ ษัท ยูนิค แพรคติก้า จํากัด

99.97

-

-

31.44

0.46

125.89

1.54

บริ ษัท ยูนิค เอ็กซพลอเรชัน่ จํากัด

99.97

-

-

7.79

0.11

25.08

0.31

บริ ษัท ยูนิค เมทัล จํากัด

99.97

-

-

4.51

0.07

406.51

4.96

บริ ษัท ยูนิค อีควิปเม้ นท์ เซอร์ วิส
จํากัด
กิจการร่วมค้ า ยูนิค ชุนโว

99.97

-

-

4.65

0.07

32.28

0.39

85

276.71

6.86

16.18

0.24

-

-

กิจการร่วมค้ า ยูเอ็น – เอสจี

50

436.61

10.83

31.17

0.46

7.90

0.10

กิจการร่วมค้ า เอสเอช – ยูเอ็น

50

1,960.08

48.60

869.43

12.76

517.71

6.31

กิจการร่วมค้ า ไอทีดี – ยูนิค

40

-

-

-

-

127.95

1.56

กิจการร่วมค้ า เอส-ยู

40

-

-

1,935.33

28.40

2,810.20

34.27

4,310.27

99.53

6,709.23

98.46

8,108.70

98.88

-

-

6.18

0.09

-

-

18.98

0.47

99.04

1.45

91.45

1.12

4,032.90

100.00

6,814.45

100.00

8,200.15

100.00

รวมรายได้ จากการก่อสร้ าง
รายได้ งาน บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
อสังหาริ มทรัพย์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
รายได้ อื่นๆ กลุม่ บริ ษัทยูนิค
รายได้ รวม

%
สัดส่วน
เงิน
ลงทุน

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 11 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : รายได้ จากอสังหาริ มทรัพย์เป็ นรายได้ จากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
รายได้ อื่นในปี 2555 เป็ นรายได้ จากดอกเบี ้ยเงินฝาก การขายวัสดุก่อสร้ าง และบริ การผู้รับเหมารายย่อย, และขายสินทรัพย์
รายได้ อื่นในปี 2556 เป็ นรายได้ จาก จากการขายวัสดุก่อสร้ าง และบริ การผู้รับเหมารายย่อย และ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ อื่นในปี 2557 เป็ นรายได้ จาก จากการขายวัสดุก่อสร้ าง และบริ การผู้รับเหมารายย่อย และ ดอกเบี ้ยรับ
กลุม่ บริ ษัทยูนิค คือ บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) บริ ษัทย่อยและกิจการร่วมค้ า

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 12 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

การตลาดและภาวะการแข่ งขันของธุรกิจรั บเหมาก่ อสร้ าง
สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรมและแนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมในปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้ อยละ 0.7 โดยที่สาขาก่อสร้ างลดลงร้ อยละ 3.8 การลงทุนรวม
ลดลงจากปี 2556 ร้ อยละ 2.8 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 1.9 อันเป็ นผลกระทบต่อเนื่องจากความ
ขัดแย้ งทางการเมือง และภาวการณ์ ขาดรัฐบาลบริ หารประเทศส่งผลให้ การลงทุนภาครัฐหดตัวลงร้ อยละ 11.3
ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2557 อย่างไรก็ตาม หลังจากการเกิดรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 และได้ มีการจัดตัง้
รัฐบาลใหม่ ในเดือน สิงหาคม 2557 ทางกระทรวงต่างๆ ได้ เสนอนโยบายใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี ทําให้ เศรษฐกิจไทย
ในไตรมาส 4 ปี 2557 ได้ ฟืน้ ตัวอย่างช้ า ๆ โดยสาขาก่อสร้ างได้ ขยายตัวครัง้ แรกในรอบ 6 ไตรมาส ร้ อยละ 3.7 เทียบ
กับการลดลงร้ อยละ 2.7 ในไตรมาสสามปี 2557 โดยที่ทงการก่
ั้
อสร้ างภาครัฐและ ภาคเอกชนขยายตัว กอปรกับ
ปั จจัยบวกที่ราคานํ ้ามันในตลาดโลกลดลง สําหรับการใช้ จ่ายของภาครัฐเร่ งขึ ้นบ้ างจากช่วงก่อนหน้ า แต่เม็ดเงินที่
เข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจยังได้ ตํ่ากว่าคาด
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าน่าจะขยายตัวร้ อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
- การฟื น้ ตัวอย่างช้ าๆ ของภาคการส่งออกตามการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลก
- การฟื น้ ตัวของการลงทุนภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว
- การเร่งรัดการใช้ จ่ายและการดําเนินโครงการลงทุนที่สําคัญ ๆ ของภาครัฐ
- การเริ่มกลับมาขยายตัวของปริ มาณการผลิตและจําหน่ายรถยนต์ และ
- การลดลงของราคานํ ้ามันในตลาดโลก
โดยในไตรมาสแรกของปี 2558 อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรวมภาครัฐอยู่ที่ร้อยละ 29.8 ซึง่ อยุ่ในเกณฑ์
ที่ดีแต่อตั ราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจยังตํ่ากว่าเป้าหมาย ซึ่งทําให้ รัฐบาล
้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
กําหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ การเบิกจ่ายงบประมาณทังปี
ทัง้ นี ร้ ั ฐในช่วงไตรมาส 1 ของปี งบประมาณ 2558 ทางรัฐบาลได้ กําหนดยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานคมนาคมขนส่งของไทย 3 ล้ านล้ านบาทเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยให้ กลายเป็ นศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค
้ ปี 2558 – 2565 โดยจะใช้ เวลาเพียง 8ปี จากเดิมที่
และรองรับ AEC ที่กําลังจะเกิดขึ ้นปลายปี 58 ใช้ เงินลงทุนตังแต่
เตรี ยมขยายเป็ น 10 ปี เพราะรัฐบาลเห็นว่าเป็ นโครงการที่จําเป็ นต้ องทําเร่ งด่วน ซึ่งจะเริ่ มลงทุนก่อน 6.7 หมื่นล้ าน
้
รองลงมา
ขณะที่ภาพรวมการลงทุนจะเน้ นไปที่ระบบรางกว่า 2 ล้ านล้ านบาท หรื อ เกิน 60% ของงบลงทุนทังหมด
เป็ นการลงทุนทางถนน ทางอากาศ และ ทางนํ ้า โดยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
- พัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ทังรางคู
้
ท่ วั่ ประเทศ และรถไฟความเร็วปานกลาง ใช้ งบลงทุนไม่ตํ่ากว่า
1.6 ล้ านบาท
- พัฒนาโครงข่ายรถไฟในเมืองหลวง มีแผนสร้ างรถไฟฟ้าในกรุ งเทพฯ และ ปริ มณฑล 10 เส้ นทาง ลงทุน
มากกว่า 4 – 5 แสนล้ านบาท
- พัฒนาระบบขนส่งทางถนน เช่น การขยายทางหลวงเป็ น 4 ช่องจราจร และ การพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ และ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์ เวย์) ลงทุนรวมมากกว่า 4 แสนล้ านบาท
- พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงการปรับปรุง
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็ นต้ น น่าจะใช้ เงินลงทุนรวมประมาณ 1.3 แสนล้ านบาท
- พัฒนาระบบขนส่งทางนํ ้า ทังทางทะเลและแม่
้
นํ ้า ใช้ เงินลงทุนรวม 7.6 หมื่นล้ านบาท
- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 13 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

จึงส่งผลให้ ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้ างปี 2558 น่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการก่อสร้ าง
สาธารณูปโภคพื ้นฐานสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ หลักตามขนาดของโครงการก่อสร้ างดังนี ้
1.โครงการก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐาน
ลักษณะของงานจะเป็ นงานที่ไม่มีความซับซ้ อนและไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขัน้ สูงในการก่อสร้ าง เช่น
การก่อ สร้ างถนนพื น้ ทางแอสฟั ลติ ก คอนกรี ต ถนนพื น้ ทางคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก ซึ่ง มัก เป็ นโครงการ ณ บริ เวณ
- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 14 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ต่างจังหวัด โครงการเหล่านี ้จึงมีการแข่งขันด้ านราคาที่สงู เนื่องจากมีบริ ษัทที่มีคณ
ุ สมบัติเข้ าร่วมในการประมูลงาน
จากทางหน่วยงานราชการเป็ นจํานวนมาก ผู้รับเหมาก่อสร้ างกลุ่มนีม้ กั จะเป็ นบริ ษัทในท้ องถิ่นและมีขนาดตังแต่
้
ปานกลางถึงขนาดใหญ่

โครงการก่ อสร้ างถนนวัดนครอินทร์ และเชื่อมต่ อถนนติวานนท์ – ถนนเพชรเกษม – ถนนรัตนาธิเบศร์
สั ญญาที่ เอ็มเอส 3 : งานก่ อสร้ างถนนเหนือใต้ ระหว่ างกิโลเมตรที่ 0+000 – กิโลเมตรที่ 6+300 (ถนนวัดนครอินทร์ )

โครงการถนนจตุรทิศ - ตะวันออก (ช่ วง ก .)
2.โครงการก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ลักษณะของงานจะเป็ นงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เช่นงานที่ใช้ เหล็ก
เป็ นโครงสร้ าง ทางยกระดับ สะพาน หรื ออุโมงค์ และโครงการซึ่งมีพื ้นที่ในการทํางานจํากัด เช่นงานก่อสร้ างบนผิว
- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 15 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

จราจร งานก่อสร้ างอุโมงค์ใต้ ดิน ซึง่ งานประเภทนี ้จะมีอยู่มากในกรุงเทพมหานครและเขตปริ มณฑล ซึง่ โครงการใน
ปั จจุบนั และในอนาคตของรัฐบาลส่วนใหญ่จะเป็ นโครงการในลักษณะนี ้ทังสิ
้ ้น ซึ่งเป็ นตลาดที่บริ ษัท ดําเนินงานอยู่
โครงการเหล่านี ้จะมีจํานวนคูแ่ ข่งที่น้อยกว่าโครงการประเภทแรกและจะมีผลกําไรที่สงู กว่างานประเภทแรกถ้ าบริ ษัท
ประยุก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ใ ห้ เ หมาะสม นอกจากนี จ้ ํ า นวนผู้รั บ เหมาที่ มีคุณ สมบัติ เ ข้ า ร่ ว มในการประมูล น้ อ ยกว่า
เนื่องจากงานที่มีความยากและต้ องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เงินทุน ประสบการณ์และความสามารถในการ
บริหารโครงการที่สงู

โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สั ญญาที่ 3
3. โครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ (Mega Project)
3.1 โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิง่ ชัน

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 16 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 17 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

3.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง – บางแค และช่วง บางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่
3 : โครงสร้ างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดับ ช่วงเตาปูน – ท่าพระ

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 18 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

3.3 โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต สัญญาที่ 1 งานโยธาสําหรับ
สถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซอ่ มบํารุง

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 19 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

3.4 โครงการก่อสร้ างทางหลวงหมายเลข 302 สายบางใหญ่ – แคราย ส่วนที่ 2
(สะพานพระนัง่ เกล้ า)

3.5 โครงการก่อสร้ างทางพิเศษสายรามอินทรา – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 20 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

3.6 โครงการปรับปรุงทางแยกถนนดินแดง – ถนนวิภาวดีรังสิต (อุโมงค์ดินแดง)


นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ หรื อบริการที่สาํ คัญ
กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1.ความชํานาญในการก่ อสร้ างที่ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีในการก่ อสร้ างที่เหมาะสม
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง สามารถแบ่งออกเป็ นงานก่อสร้ างที่ไม่มีความซับซ้ อนและไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยี
ขันสู
้ งในการก่อสร้ าง และงานก่อสร้ างที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
บริ ษัทเป็ นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้ างดําเนินธุรกิจโดยวิศวกรผู้บริ หารที่มีประสบการณ์ การก่อสร้ างมาเป็ น
ระยะเวลายาวนาน ได้ รับการยอมรับในวงการก่อสร้ างว่าเป็ นบริ ษัทก่อสร้ างด้ านสาธารณูปโภคพื ้นฐานชันนํ
้ าราย
หนึ่งของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในงานรับเหมาก่อสร้ างที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งและมีความชํานาญในการ
เลือกใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทังนี
้ บ้ ริ ษัทมีทีมวิศวกรที่มีความสามารถรู้ ความชํานาญในงานเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมสามารถสร้ างงานที่มีคุณภาพ ประหยัดระยะเวลาในการทํางาน ลดต้ นทุนการผลิตและได้ ผลงานที่ตรง
ตามความต้ องการของ ผู้วา่ จ้ าง
2.ความสามารถในการบริ หารโครงการที่อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่การจราจร
หนาแน่ น
บริ ษัทมีความเชี่ ยวชาญในงานก่อสร้ างในเขตกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล ซึ่งเป็ นงานที่มีความ
ลําบากในการปฏิบตั ิงาน เช่น การก่อสร้ างบนผิวการจราจรที่จํากัด และต้ องมีความสามารถในการบริ หารการจราจร
ที่ดีควบคู่กนั ไป ประกอบกับการก่อสร้ างในเวลากลางคืนเป็ นส่วนใหญ่ งานเหล่านี ้เป็ นงานที่บริ ษัทมีความชํานาญ

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 21 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

และ
มีประสบการณ์ มายาวนาน ดังจะเห็นได้ จากโครงการในอดีตที่ผ่านมาของบริ ษัทเป็ นงานรับเหมา
ก่อสร้ างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็ นส่วนใหญ่
3.ความสัมพันธ์ อันดีกับลูกค้ า
ในอดีตที่ผ่านมา บริ ษัทมีนโยบายในการรักษาความสัมพันธ์ อันดีกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงาน
้ ษัทสามารถดําเนินงานก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จตามกําหนดเวลา สร้ าง
รัฐวิสาหกิจ ที่เป็ นลูกค้ ามาโดยตลอด รวมทังบริ
ผลงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพตรงตามที่ลกู ค้ ากําหนด รวมทังได้
้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นผู้รับเหมาระดับสูงสุดใน
หลายหน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เป็ นลูกค้ าหลักของบริ ษัท ทําให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจ
มอบหมายงาน ดังเห็นได้ จากลูกค้ าที่ว่าจ้ างบริ ษัทโดยต่อเนื่อง อาทิเช่น กรุ งเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทาง
หลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง และ การรถไฟแห่งประเทศไทย
เป็ นต้ น
4.การพัฒนาความรู้ และความสามารถของบุคลากรอย่ างสมํ่าเสมอ
บริ ษั ท ให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การพัฒ นาความรู้ ความสามารถของบุค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ พัฒ นา
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้ เกิดความคล่องตัวและมีคณ
ุ ภาพ โดยบริ ษัทมีการรับนิตยสารด้ านเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศและจัดให้ มีการอบรมภายในบริ ษัท รวมทัง้ เข้ าร่ วมงานสัมมนาระดับชาติเพื่อเรี ยนรู้ เทคโนโลยีการ
ก่อสร้ างใหม่ๆ นอกจากนี ้ในงานที่จําเป็ นต้ องอาศัยเทคโนโลยีการก่อสร้ างจากต่างประเทศ บริ ษัทจะทําการคัดเลือก
และว่าจ้ างบริ ษัทต่างชาติที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเป็ นที่ปรึกษาและจะใช้ บคุ ลากรของบริ ษัทที่ความรู้และความ
เข้ าใจในเทคโนโลยีเป็ น
ผู้ควบคุมดูแลโครงการแทน ช่วยให้ บุคลากรของบริ ษัทได้ รับการถ่ายทอดทาง
เทคโนโลยี (Technology Transfer) และเกิดการพัฒนาเพื่อให้ ทดั เทียมในระดับนานาชาติ
5.ความเชี่ยวชาญในงานก่ อสร้ างโครงสร้ างเหล็ก
บริ ษั ท มี ชื่อ เสียงและประสบการณ์ ย าวนานในงานก่อสร้ างที่ มีเ หล็กเป็ นวัตถุดิบ หลัก โดยได้ รับ ความ
้ ้
ไว้ วางใจจากผู้ว่าจ้ างในงานดังกล่าว ดังจะเห็นได้ จากงานโครงการโครงสร้ างเหล็กที่บริ ษัทได้ รับอย่างต่อเนื่อง ทังนี
เนื่องจากบริ ษัทมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ (Design) และการเลือกใช้ เทคโนโลยีในการประกอบและการ
เชื่อมเหล็ก (Steel Fabrication Technique) เช่น ในการประกอบชิ ้นส่วนโครงสร้ างเหล็กที่ได้ รับการออกแบบมาแล้ ว
จะต้ องมีการพิจารณาถึงขันตอนการประกอบ
้
(Fabrication sequences) เพื่อให้ การเชื่อมชิ ้นส่วนกระทําได้ ง่ายและ
สามารถควบคุมคุณภาพความแข็งแรงตามแบบ การจัดขันตอนการประกอบจะส่
้
งผลไปถึงการกําหนดเทคนิคการ
ประกอบ เช่น การตัดชิ ้นงานประกอบ การเตรี ยมผิวของการเชื่อม วิธีการเชื่อมเป็ นระบบ Automatic welding, Semi
– automatic หรื อ Manual เป็ นต้ น และการสร้ างแท่นหรื อเครื่ องมือเฉพาะทางช่วยการประกอบ ทังนี
้ ้บริ ษัทจะว่าจ้ าง
บริ ษัทอื่นดําเนินการประกอบและเชื่ อมเหล็กบนวิธีการออกแบบและเทคโนโลยีของบริ ษัท ทําให้ ได้ ผลงานตาม
มาตรฐานโลก (American Institute of Steel Construction: AISC )ที่ตรงกับความต้ องการของผู้ว่าจ้ างตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ตัวอย่างผลงานก่อสร้ างโครงการโครงสร้ างเหล็กที่มีชื่อเสียงเช่น โครงการสะพานรถยนต์ข้าม
ทางแยกถนนรามคําแหง - ถนนพระราม 9 เป็ นต้ น

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 22 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

โครงการระบบรถโดยสารประจําทางด่ วนพิเศษ (BRT) เส้ นทางที่ 2 (ช่ องนนทรี – สะพานกรุ งเทพ)

โครงการก่ อสร้ างสะพานรถยนต์ ข้ามแยกในถนนศรีนครินทร์

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 23 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัท คือ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เนื่ องจากเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่ไม่มี
ความเสี่ยงในการชํ าระเงิน ทัง้ นี บ้ ริ ษัทมีความสัมพันธ์ อันดีกับลูกค้ ามาโดยตลอด ได้ รับความไว้ วางใจจากทัง้
ภาครัฐบาล และรัฐวิสาหกิจให้ ดําเนินการก่อสร้ างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้บริ ษัทจะเลือกรับ
งานรับเหมาก่อสร้ างในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑทลที่มีการจราจรหนาแน่น เนื่องจากมีความชํานาญใน
การบริ หารจัดการในเขตพืน้ ที่ดังกล่าวและมีคู่แข่งน้ อยราย โดยมีลูกค้ าที่เป็ นราชการและรัฐวิสาหกิจรายใหญ่
ประกอบด้ วย กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการประปานคร
หลวง

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 24 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

โครงสร้ างเงินทุน
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน ชํ าระแล้ ว จํานวน 1,018,016,253 บาท โดยเป็ นหุ้น
สามัญ มีมลู ค่าที่ตราไว้ หหุ้นละ 1 บาท
ผู้ถือหุ้น
กลุม่ ผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ชื่อผู้ถือหุ้น
1 กลุ่มสุวิวัฒน์ ธนชัย
นายเกรี ยงศักดิ์ สุวิวฒ
ั น์ธนชัย
นายไพฑูรย์ ศิวะพรชัย
นางถนอมศรี สุดโต*
รวมจํานวนหุ้นของกลุ่มสุวิวัฒน์ ธนชัย
2 บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
3 นายธวัช เสริ มคชสีห์
4 STATE STREET BANK EOROPELIMITED
5 นางสาวสมใจ ประทุมทอง
6 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANGKING CORPORATION
LIMITED,FUND SERVICES DEPARTMENT
7 กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ ว โดย บลจ.ยูโอบี(ประเทศไทย)จํากัด
8 RBC INVESTOR SERVICES TRUST
9 นายสุรเดช ยิ ้มแย้ ม
10 HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESMENT FUNDS ASIA EX
JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES
หมายเหตุ * (อดีตภรรยานายประสงค์ สุวิวฒ
ั น์ธนชัย)

จํานวนหุ้น

%

292,564,828
4,676,070
50,191,401
347,432,299
89,829,070
56,797,488
46,703,580
46,216,976
19,115,500

27.064
0.433
4.643
32.140
8.310
5.254
4.320
4.275
1.768

16,214,100

1.500

13,952,610
12,258,793
11,658,450

1.291
1.134
1.078

นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิที่
เหลือหลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุ
้ มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
จําเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
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คําอธิบาย และการวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ในการอ่านคําอธิ บายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นักลงทุนควรศึกษาข้ อมูลทาง
การเงิน งบการเงินรวมของบริ ษัท รวมทังหมายเหตุ
้
ประกอบงบของบริ ษัทที่ได้ รับการตรวจสอบแล้ วที่นําเสนอไว้ ในเอกสาร
ฉบับนีป้ ระกอบข้ อมูลทางการเงินที่แสดงไว้ ในตารางภายใต้ หวั ข้ อนี ้ เป็ นข้ อมูลของงบการเงินรวมที่แสดงรายการสําคัญ
และแสดงการวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินที่สําคัญ
11.3.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างและธุรกิจการขายอสังหาริ มทรัพย์
โดยรายได้ หลักของบริ ษัทกว่าร้ อยละ 99 มาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง และในปี 2557 บริ ษัทมีสญ
ั ญางานก่อสร้ างกับ
หน่วยงานภาครัฐหลายโครงการทําให้ ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ ้น ได้ แก่
- สัญญาก่อสร้ างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1
- สัญญาก่อสร้ างระบบท่อส่งนํ ้าคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บนํ ้าบางพระและอาคารประกอบ
- สัญญาก่อสร้ างโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ ้าเงินช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระสัญญาที่ 3
- สัญญาก่อสร้ างท่าเทียบเรื ออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด
- โครงการก่อสร้ างทางต่างระดับพัฒนาการ-อ่อนนุช
- โครงการระบบส่งนํ ้ามันเชื ้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ
ซึง่ เป็ นผลให้ ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยดีขึ ้นอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
11.3.2 ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
รายได้
รายได้ ของบริ ษัทประกอบด้ วย รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ าง รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ และรายได้
อื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) ในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างเท่ากับ 6,709.23 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 98.46
ของรายได้ รวม เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 เท่ากับ 2,322.16 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 52.93 เนื่องจาก การรับรู้รายได้
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1, โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้ เงิน ช่วงหัว
ลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ สัญญาที่ 3, โครงการก่อสร้ างทางต่างระดับพัฒนาการ-อ่อนนุช และโครงการ
ก่อสร้ างอาคารตรวจบัตรโดยสาร ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ในปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างเท่ากับ 8,108.70 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
98.88 ของรายได้ รวม เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 เท่ากับ 1,399.47 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 20.85 เนื่องจาก การ
รับรู้รายได้ โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1, โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ ้าเงิน
ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ สัญญาที่ 3, โครงการก่อสร้ างทางต่างระดับพัฒนาการ-อ่อนนุช และ
โครงการก่อสร้ างท่าเทียบเรื ออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด
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2) ในปี 2557 บริ ษั ทไม่มีร ายได้ จากการขายอสัง หาริ มทรั พ ย์ ส่ว นในปี 2556 บริ ษั ท มี ร ายได้ จ ากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ 6.18 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.09 ของรายได้ รวม จากโครงการที่เปิ ดขายในปี 2549
3) ในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ อื่นๆ เท่ากับ 99.04 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.45 ของรายได้ รวม โดย
ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ 25.19 ล้ านบาท รายได้ อื่นๆ 73.85 ล้ านบาท
ในปี 2557 บริ ษั ท มี ร ายได้ อื่ น ๆ เท่า กับ 91.45 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นสัด ส่ว นร้ อยละ 1.12 ของรายได้ ร วม โดย
ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ 24.19 ล้ านบาท รายได้ อื่นๆ 67.26 ล้ านบาท
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายของบริษัทประกอบด้ วยต้ นทุนหลักคือต้ นทุนรับเหมาก่อสร้ าง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ในปี 2556 บริ ษัทมีต้นทุนรับเหมาก่อสร้ างเท่ากับ 5,431.53 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 79.71 ของรายได้ รวม
เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 50.54 เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากบริ ษัทได้ งานโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบาง
ซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1 และโครงการก่อสร้ างอาคารตรวจบัตรโดยสาร ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต ในปี 2556
ในปี 2557 บริ ษัทมีต้นทุนรับเหมาก่อสร้ างเท่ากับ 6,635.35 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 80.92 ของรายได้ รวม
เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 22.16 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากบริ ษัทได้ ก่อสร้ างงานโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1 และโครงการก่อสร้ างท่าเทียบเรื ออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด
กําไรขัน้ ต้ น
ในปี 2556 บริ ษัทมีอัตรากํ าไรขัน้ ต้ นเท่ากับร้ อยละ 20.22 เพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 18.11 เมื่อเที ยบกับปี 2555
เนื่องจากการรับรู้รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างเพิ่มกว่าปี 2555 ร้ อยละ 52.93
ในปี 2557 บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 19.08 ลดลงจากร้ อยละ 20.22 เมื่อเทียบกับปี 2556
เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้ าง และ ต้ นทุนค่าก่อสร้ างปรับตัวสูงขึ ้น เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ ้น จํานวนมาก ทําให้
เกิดความต้ องการวัสดุ และ แรงงานเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ต้นทุนมีการปรับตัวสูงขึน้
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2556 บริ ษัท มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 505.27 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 เท่ากับ 8.19
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.65 เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ ้าเงินช่วงหัวลําโพง – บางแค และช่วง บางซื่อ – ท่า
พระ สัญญาที่ 3 : โครงสร้ างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดับ ช่วงเตาปูน – ท่าพระ และโครงการก่อสร้ างทางต่างระดับ
พัฒนาการ-อ่อนนุช อยู่ในช่วงเร่ งดําเนินการ และมีการเริ่ มก่อสร้ างโครงการระบบรถไฟชานเมือง
(สายสีแดง)
ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1, โครงการก่อสร้ างอาคารตรวจบัตรโดยสาร ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต จึงมีผลให้ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินงาน และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึน้ แต่ค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่มาก
เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2557 บริ ษัท มีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 624.09 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2556 เท่ากับ
118.86 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.52 เนื่องจากโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต งาน
สัญญาที่ 1, โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ ้าเงินช่วงหัวลําโพง – บางแค และช่วง บางซื่อ – ท่าพระ สัญญาที่ 3 : โครงสร้ างทาง
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รถไฟฟ้าและสถานียกระดับ ช่วงเตาปูน – ท่าพระ และโครงการก่อสร้ างทางต่างระดับพัฒนาการ-อ่อนนุช โครงการก่อสร้ าง
ท่าเทียบเรื ออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด จึงมีผลให้ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินงาน และค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานเพิ่มขึ ้น แต่คา่ ใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นไม่มาก เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ในปี 2556 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายทางการเงินเท่ากับ 140.18 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 เท่ากับ 64.23 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 84.56 เมื่อเทียบกับปี 2555 เนื่องจากบริ ษัทมีโครงการก่อสร้ างเพิ่มขึ ้น คือโครงการระบบรถไฟชานเมือง
(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1 และโครงการก่อสร้ างอาคารตรวจบัตรโดยสาร ภายนอกอาคารผู้โดยสาร
ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จึงทําให้ มีคา่ ใช้ จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ ้น
ในปี 2557 บริษัทมีคา่ ใช้ จ่ายทางการเงินเท่ากับ 308.72 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 เท่ากับ 168.53 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 120.23 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากบริ ษัทมีโครงการก่อสร้ างรระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบาง
ซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1 โครงการก่อสร้ างท่าเทียบเรื ออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด จึงทําให้ มีค่าใช้ จ่ายทาง
การเงินเพิ่มขึ ้น
กําไรสุทธิ
สําหรับในปี 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ เท่ากับ 586.66 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 53.04 เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิ ปี
2555 ซึง่ เท่ากับ 383.33 ล้ านบาท เนื่องจากมีการรับรู้รายได้ จากโครงการรับเหมาก่อสร้ างเพิ่มขึ ้นมาก และบริ ษัทสามารถ
ควบคุมต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับในปี 2557 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ เท่ากับ 502.27 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 14.38 เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิ ปี
2556 ซึง่ เท่ากับ 586.66 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)
ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1 โครงการก่อสร้ างท่าเทียบเรื ออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด จึงทําให้ มีต้นทุน
และค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2556 เท่ากับร้ อยละ 25.17 เพิ่มขึ ้น เมื่อเทียบกับปี 2555เนื่องจากบริ ษัท
และบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ดีมีกําไรเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2557 เท่ากับร้ อยละ 12.17 ลดลงจากปี 2556 เนื่องจากในระหว่างปี 2557
บริษัทมีขายหุ้นเพิ่มทุน และจดทะเบียนทุนที่ออกและชําระแล้ วเพิ่มขึ ้น
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11.3.3 ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ สิ ้น ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 12,617.36 ล้ านบาท และ 17,333.76 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยเพิ่มขึ ้น 4,716.40 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 37.38 โดยสินทรัพย์หลักที่มีการเปลี่ยนแปลงประกอบด้ วย
รายละเอียดดังนี ้
1. ลูกหนีก้ ารค้ า
ณ สิ ้นปี 2556 บริษัทมีลกู หนี ้การค้ าเท่ากับ 3,180.05 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 152.52 เมื่อเทียบกับปี 2555
เนื่องจากมีความสําเร็จของงานโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1,โครงการ
สัญญาก่อสร้ างโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ ้าเงินช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระสัญญาที่ 3 และโครงการ
ก่อสร้ างทางต่างระดับพัฒนาการ-อ่อนนุช ซึง่ มีระยะเวลาในการเรี ยกเก็บหนี ้ดังนี ้
ณ สิ ้นปี 2557 บริษัทมีลกู หนี ้การค้ าเท่ากับ 4,550.51 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 43.10 เมื่อเทียบกับปี 2556
เนื่องจากมีความสําเร็จของงานโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1,โครงการ
สัญญาก่อสร้ างโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ ้าเงินช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระสัญญาที่ 3 และโครงการ
ก่อสร้ างทางต่างระดับพัฒนาการ-อ่อนนุช ซึง่ มีระยะเวลาในการเรี ยกเก็บหนี ้ดังนี ้

กิจการอื่น
 อยู่ในกําหนดระยะเวลา

ณ สิน้ ปี 2555

(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ สิน้ ปี 2556
ณ สิน้ ปี 2557

462.36

1,414.08

1,125.50

- น้ อยกว่า 6 เดือน

648.88

773.54

2,301.67

- มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน

151.43

773.75

391.08

- มากกว่า 12 เดือนขึ ้นไป

-

241.24

785.88

 หักเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า

(3.34)

(22.56)

(53.62)

1,259.33

3,180.05

4,550.51

 ค้ างชําระเกินกําหนด

รวม

บริ ษัทมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย ณ สิ ้นปี 2557 และ ใน ปี 2556 เท่ากับ 336.58 วัน และ 141.68 วัน ตามลําดับ
การที่ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาของโครงการรับเหมาก่อสร้ าง ซึง่ เป็ นลักษณะ Cycle คือ
เมื่อเริ่ มโครงการก็จะมีการรับเงินค่างานได้ ตามปริ มาณงานและมีการเพิ่มขึ ้นลดลงตามระยะเวลาของการส่งงานเช่นกัน
และในปี 2557 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ ้น บริษัทคาดว่าจะไม่มีปัญหาในการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี ้เหล่านี ้ใน
อนาคต เนื่องจากลูกหนี ้การค้ าส่วนใหญ่เป็ นหน่วยงานราชการที่มีประวัติการชําระหนี ้ในอดีตที่ดี
ในส่วนโครงการอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทไม่มีลูกหนี เ้ นื่ องจากโครงการเรสซิเดนท์ อิน เดอะ พาร์ ค เฟส1 เป็ น
โครงการสร้ างเสร็จก่อนขายและลูกค้ าจะทําการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยตรง
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2. ลูกหนีก้ ารค้ าที่ยังไม่ เรี ยกเก็บ
ลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บของบริ ษัทคือลูกหนี ้ที่บริ ษัทได้ ทํางานตามสัญญาการจ้ างงานแล้ วแต่ยงั ไม่สามารถ
เรี ยกเก็บหนี ไ้ ด้ ซึ่งเกิดได้ หลายกรณี ขึน้ อยู่กับเงื่ อนไขการกํ าหนดการเบิกจ่ายค่างานของผู้ว่าจ้ าง เช่น บริ ษัทจะทําการ
เบิกจ่ายค่างานได้ เมื่อชิน้ งานแล้ วเสร็ จและได้ ตามปริ มาณที่กําหนดไว้ ในแต่ละงวด หรื อลักษณะของงานที่เสร็ จแล้ วเป็ น
ชิ ้นส่วนที่ยงั ไม่ได้ ประกอบจึงยังไม่สามารถส่งมอบงานได้
ลูกหนี ้การค้ าที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 3,532.66 ล้ านบาท และ 4,071.69
ล้ านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 25.51 ทังนี
้ เ้ มื่อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้ อยละ 28.00 และร้ อยละ
23.49 ของสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ
ทังนี
้ ้ การมีลกู หนี ้การค้ าที่ยงั ไม่ครบกําหนดเรี ยกเก็บเป็ นลักษณะปกติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง บริ ษัทคาดว่า
จะไม่มีปัญหาในการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี ้เหล่านี ้ในอนาคต เนื่องจากลูกหนี ้การค้ าส่วนใหญ่เป็ นหน่วยงานราชการที่มี
ประวัติการชําระหนี ้ในอดีตที่ดีและบริษัทไม่เคยประสบปั ญหาเรื่ องหนี ้สูญเลย
3. สินค้ าคงเหลือ
ณ สิ ้นปี 2556 และปี 2557 บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือเท่ากับ 556.19 ล้ านบาท และ 1,052.69 ล้ านบาท ตามลําดับ
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 89.27 จากปี 2556 ทังนี
้ เ้ มื่อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 4.41 และร้ อยละ 6.07 ของ
สินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ บริษัทมีรายละเอียดของสินค้ าคงเหลือดังนี ้

ณ สิน้ ปี 2555
4.78
453.76

ณ สิน้ ปี 2556
453.76

(หน่วย: ล้ านบาท)
ณ สิน้ ปี 2557
453.76

วัสดุก่อสร้ าง

9.91
73.20

11.36
91.07

42.40
556.53

รวม

541.65

556.19

1,052.69

บ้ านรอการขาย
งานระหว่างก่อสร้ าง – โครงการอสังหาริ มทรัพย์
งานระหว่างก่อสร้ าง - โครงการก่อสร้ าง

ความคืบหน้ าของงานระหว่างก่อสร้ างของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ แบ่งออกเป็ นบ้ านที่อยู่ระหว่างก่อสร้ างและ
ที่ดินซึง่ อยูร่ ะหว่างการพัฒนาและที่ดินรอการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง
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(หน่วย: ล้ านบาท)
ชื่อโครงการ
รายละเอียดโครงการ
มูลค่ าเงินลงทุนของ มูลค่ าตาม
โครงการ
บัญชี
โดยประมาณ
1) บ้ านที่อยู่ระหว่ างก่ อสร้ างในโครงการอสังหาริมทรั พย์ ทบ่ี ริษัทเป็ นเจ้ าของโครงการ
 เรสซิเดนท์ อิน เดอะ พาร์ ค1 - บ้ านแฝด
1 ยูนิต
(โครงการเก่า)
- ทาวน์เฮาส์ 3.5 ชัน้ 2 ยูนิต
17.63
17.54
- ทาวน์เฮาส์ 2.5 ชัน้ 2 ยูนิต
- บ้ านเดี่ยว
1 ยูนิต
รวม
17.63
17.54
2) ที่ดนิ ซึง่ อยู่ระหว่ างการพัฒนาและที่ดนิ รอการพัฒนาที่บริษัทเป็ นเจ้ าของโครงการ
 ที่ดินเปล่า
- ที่ดินเปล่า (รอการพัฒนา)
753.80
436.22
รวม
753.80
436.22
รวมทัง้ หมด
771.43
453.76
หมายเหตุ: 1 บ้ านดังกล่าวอยู่ระหว่างปรับปรุงและต่อเติม

4. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และเครื่ องจักรภายใต้ การขายและเช่ าซือ้ กลับคืน – สุทธิ
ในปี 2557 บริ ษัทได้ ซื ้อเครื่ องจักร และยานพาหนะเพิ่มเติม ทําให้ บริ ษัทมี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สุทธิ เท่ากับ 4,414.75 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 เท่ากับ 662.04 ล้ านบาท คิดเป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.64
สภาพคล่ อง
1. กระแสเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
รายการ
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ปี 2555
444,582.65

ปี 2556
1,557,683.84

ปี 2557
(1,635,139.46)

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน

(117,454.72)

(1,327,833.30)

(1,395,124.00)

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(376,055.12)

(17,761.41)

3,298,827.06

ในปี 2556 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริ ษัทแสดงการได้ มาของเงินสดเท่ากับ 1,557.68 ล้ านบาท
เนื่องจากการได้ เครดิตจากการซื ้อสินค้ า และการรับเงินล่วงหน้ าจากลูกค้ า
ในปี 2557 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริ ษัทแสดงการใช้ ไปของเงินสดเท่ากับ 1,635.14 ล้ านบาท
เนื่องจากมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบเพื่อใช้ ในงานก่อสร้ างมากขึ ้น
ในปี 2556 กระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุนใช้ ไปเท่ากับ 1,327.83 ล้ านบาท เนื่องจากการซื ้อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ ในการก่อสร้ าง เพื่อใช้ ในงานโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 31 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ในปี 2557 กระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุนใช้ ไปเท่ากับ 1,395.12 ล้ านบาท เนื่องจากการซื ้อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ ในการก่อสร้ าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1
ในปี 2556 กระแสเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริ ษัทเท่ากับ 17.76 ล้ านบาท เนื่องจาก ปี 2556 มีการ
ชําระหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน และชําระคืนเงินกู้ยืมเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ในปี 2557 กระแสเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริ ษัทเท่ากับ 3,298.82 ล้ านบาท เนื่องจาก ปี 2557
บริ ษัทมีรับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุน
2. อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
ในปี 2556 บริษัท มีอตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงเป็ น 0.98 เท่า ลดลง เนื่องจากมีเจ้ าหนี ้การค้ าและเงินรับ
ล่วงหน้ าจากลูกค้ าเพิ่มขึ ้น
ในปี 2557 บริ ษัท มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ ้นเป็ น 1.17 เท่า เพิ่มขึ ้น เนื่องจาก มีลกู หนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น
หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
1. หนีส้ นิ
ณ สิ ้นปี 2556 บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนเท่ากับ 8,473.46 เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 เท่ากับ 4,894.16 หรื อเพิ่มขึ ้นคิด
เป็ นร้ อยละ 136.74 เนื่องจากบริ ษัทมีการดําเนินการในโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ ้าเงินช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบาง
ซื่อ-ท่าพระสัญญาที่ 3, โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1, โครงการก่อสร้ าง
อาคารตรวจบัตรโดยสาร ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ทําให้ มีเจ้ าหนี ้การค้ า และตัว๋ เงินจ่ายเพิ่มขึ ้น
และมีเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าเพิ่มขึ ้น
ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีหนี ้สินหมุนเวียนเท่ากับ 9,657.16 เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 เท่ากับ 1,183.71 หรื อเพิ่มขึ ้นคิด
เป็ นร้ อยละ 13.97 เนื่องจากบริ ษัทมีการดําเนินการในโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ ้าเงินช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบาง
ซื่อ-ท่าพระสัญญาที่ 3, โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1, โครงการก่อสร้ าง
ท่าเทียบเรื ออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ทําให้ มีเจ้ าหนี ้การค้ า และตัว๋ เงินจ่ายเพิ่มขึ ้น และมีเงินรับล่วงหน้ าจาก
ลูกค้ าเพิ่มขึ ้น
รายละเอียดหนีส้ นิ
(หน่วย: ล้ านบาท)
ประเภทเงินกู้ยืม
1. เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

ณ สิน้ ปี 2555 ณ สิน้ ปี 2556
460.00
938.98

2. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ของบริษัท
2.1 เงินกู้ยืมจาก บมจ.
ธนาคารกรุ งไทย

251.00
-

158.20
-

3. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 32 -

ณ สิน้ ปี 2557
อัตราดอกเบีย้
2,095.12
ปี 2555 : ร้ อยละ 7.375-7.750 ต่อปี
ปี 2556 : ร้ อยละ 4.850-7.625 ต่อปี
ปี 2557 : ร้ อยละ 4.500-7.375 ต่อปี
ปี 2555 : ร้ อยละ 6.25-7.125 ต่อปี
ปี 2556 : ร้ อยละ 6.25-7.00 ต่อปี
454.40
ปี 2556 : ร้ อยละ 6.00-6.75 ต่อปี
-

-

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

1. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
ในปี 2554 บริษัทได้ มีเงินกู้ระยะสันลดลง
้
เนื่องจากได้ มีการชําระหนี ้สถาบันการเงิน
ในปี 2555 บริ ษัทได้ มีเงินกู้ระยะสันลดลง
้
เนื่องจากโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ได้ ดําเนินการ
แล้ วเสร็จ
้ ่มขึ ้น เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ ้าเงินช่วงหัวลําโพง-บางแค และ
ในปี 2556 บริษัทได้ มีเงินกู้ระยะสันเพิ
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระสัญญาที่ 3, โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1
ในปี 2557 บริษัทได้ มีเงินกู้ระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้น เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ ้าเงินช่วงหัวลําโพง-บางแค และ
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระสัญญาที่ 3, โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต งานสัญญาที่ 1 โครงการ
ก่อสร้ างท่าเทียบเรื ออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด
2. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัท
2.1 เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 บริ ษัทได้ รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจํานวนรวม 575 ล้ านบาท
เพื่อโครงการโรงหล่อแบบ (Yard) ของบริษัท ซึง่ ประกอบด้ วย
ประเภทของสิ นเชื่อ
ก) วงเงิน Term loan (ค่าที่ดิน)
(ให้เบิกจ่ายไม่เกินยอดหนี้ที่จะคืนเงินแก่
เจ้าหนี้ธนาคารของบริ ษทั ย่อย)

วงเงิน (ล้านบาท)
209

อัตราดอกเบี้ย
- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ
0.75 ต่อปี ในปี แรก
- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ
0.50 ต่อปี ในปี ต่อ ๆ ไป

ระยะเวลาการจ่ายชําระ
งวดรายเดือนจํานวน 84 เดือน
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 2.50 ล้านบาท

ข) วงเงิน Term loan (ค่าก่อสร้าง)
(ให้ เ บิ ก เงิ น กู้ไ ด้ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 70 ของ
มู ล ค่ า งานที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งในแต่ ล ะงวดตาม
รายงานของบริ ษทั ประเมิน)

76

อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าต่อปี

งวดรายเดือนจํานวน 84 เดือน
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 0.91 ล้านบาท

ค) วงเงินสิ นเชื่อเพื่อใช้ซ้ือเครื่ องจักรและอุปกรณ์
(ให้ เ บิ ก เงิ น กู้ไ ด้ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 70 ของ
มูลค่างานที่เกิดขึ้นจริ งตามรายงานของบริ ษทั
ประเมิน)

188

อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าต่อปี

งวดรายเดือนจํานวน 84 เดือน
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 2.24 ล้านบาท

2

อัตราร้อยละ 1 ต่อปี

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

100
575

กําหนดโดยธนาคาร

-

ง) วงเงินคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
จ) วงเงินสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
รวม

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 33 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

28 มิถุนายน 2554 บริ ษัทได้ รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจํานวนรวม 400 ล้ านบาท เพื่อ
ลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์สําสําหรับโครงการรถไฟฟ้าสีนํ ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (สัญญา
ที่ 3) และโครงการรถไฟฟ้าและสถานียกระดับช่วง เตาปูน-ท่าพระ ซึง่ ประกอบด้ วย

ประเภทของสิ นเชื่อ
วงเงินค่าเครื่ องจักร
ก) กลุ่มที่ 1

ข) กลุ่มที่ 2

วงเงิน (ล้านบาท)
145

55

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาการจ่ายชําระ

- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าร้อยละ 0.75 งวดรายเดือนจํานวน 36 เดือน
เดือนละ 4.0 ล้านบาท
ต่อปี
งวดรายเดือนจํานวน 45 เดือน
ชําระงวดแรกในวันที่ครบ
กําหนดระยะเวลา 10 เดือนนับ
- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าร้อย จากวันที่เบิกเงินกูค้ รั้งแรก เดือน
ละ 0.75 ต่อปี
ละ 1.55 ล้านบาท

บริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารในประเทศแห่งที่หนึ่งจํานวนรวม 1,898 ล้านบาท เพื่อ
ใช้ในการดําเนินกิจการจําหน่ายคอนกรี ตผสมเสร็ จและหล่อแบบคอนกรี ตของบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วย
ประเภทของสิ นเชื่อ
วงเงิน (ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาการจ่ายชําระ
211
ก) วงเงิน Term loan (ค่าที่ดิน)
อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 งวดรายเดือนจํานวน 96 เดือน
ต่อปี
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 2.25 ล้านบาท
(ให้เบิกเงินกูไ้ ด้ในสัดส่ วนร้อยละ 75 ของ
ราคาตามหนังสื อสัญญาขายที่ดินแต่ไม่เกิน
วงเงิน Term loan)
ข) วงเงิน Term loan (ค่าพัฒนาที่ดิน และ
สาธารณูปโภค)
(ให้เบิกเงินกูไ้ ด้ในสัดส่ วนร้อยละ 75 ของ
มูลค่างานที่เกิดขึ้นจริ งตามรายงานประเมิน
ราคาของบริ ษทั ประเมินราคาภายนอกที่
ธนาคารได้ข้ ึนทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินวงเงิน
Term loan)

413

อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 งวดรายเดือนจํานวน 96 เดือน
ต่อปี
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 4.5 ล้านบาท

ค) วงเงิน Term loan (ค่าก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้าง
และงานระบบ)
(ให้เบิกเงินกูไ้ ด้ในสัดส่ วนร้อยละ 75 ของ
มูลค่างานที่เกิดขึ้นจริ งตามรายงานประเมิน
ราคาของบริ ษทั ประเมินราคาภายนอกที่

137

อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 งวดรายเดือนจํานวน 84 เดือน
ต่อปี
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 2.2 ล้านบาท

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 34 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารได้ข้ ึนทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินวงเงิน
Term loan)
ประเภทของสิ นเชื่อ
ง) วงเงิน Term loan (ค่าเครื่ องจักร/อุปกรณ์/
ส่ วนประกอบ)
(ให้เบิกเงินกูไ้ ด้ในสัดส่ วนร้อยละ 75 ของ
ราคาประเมินตามรายงานประเมินราคาของ
บริ ษทั ประเมินราคาภายนอกที่ธนาคารได้ข้ ึน
ทะเบียนไว้)
จ) วงเงินเบิกเกินบัญชี
ฉ) วงเงินหนังสื อคํ้าประกัน

ช) วงเงินสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
รวม

วงเงิน (ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาการจ่ายชําระ
957
อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 งวดรายเดือนจํานวน 84 เดือน
ต่อปี
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 12.2 ล้านบาท

30
100

MOR

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

- อัตราร้อยละ 1 ต่อปี สําหรับ
หนังสื อคํ้าประกัน
- อัตราร้อยละ 1.8 ต่อปี สําหรับ
เลตเตอร์ออฟเครดิต
- MOR สําหรับตัว๋ สัญญาใช้เงิน
และสัญญาทรัสต์รีซีทส์

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

50
1,898

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 บริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่งได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารในประเทศแห่งที่หนึ่งจํานวนรวม 324.2 ล้านบาท
เพื่อใช้ในการดําเนินกิจการขุดและจําหน่ายทรายของบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วย

ประเภทของสิ นเชื่อ
วงเงิน (ล้านบาท)
236.2
ก) วงเงิน Term loan (ท่าเรื อ)
(ให้ เ บิ ก เงิ น กู้ไ ด้ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 75 ของ
ต้นทุนซื้ อตามหนังสื อสัญญาขายที่ดินในวัน
โอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน)

อัตราดอกเบี้ย
- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ
0.75 ต่อปี ในปี แรก
- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ
0.25 ต่อปี ในปี ต่อ ๆ ไป

ระยะเวลาการจ่ายชําระ
งวดรายเดือนจํานวน 72 เดือน
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 3.45 ล้านบาท

50.0
ข) วงเงิน Term loan (ที่ดินบ่อทราย)
(ให้ เ บิ ก เงิ น กู้ไ ด้ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 50 ของ
ต้นทุนซื้ อตามหนังสื อสัญญาขายที่ดินในวัน
โอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน)
ประเภทของสิ นเชื่อ
วงเงิน (ล้านบาท)
18.0
ค) วงเงินสิ นเชื่อเพื่อใช้ซ้ือเครื่ องจักรและอุปกรณ์
(ให้ เ บิ ก เงิ น กู้ไ ด้ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 50 ของ
มูลค่าที่เกิดขึ้นจริ งของการก่อสร้างกะพ้อล้าง

- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ
0.75 ต่อปี ในปี แรก
- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ
0.25 ต่อปี ในปี ต่อ ๆ ไป
อัตราดอกเบี้ย
- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ
0.75 ต่อปี ในปี แรก
- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ

งวดรายเดือนจํานวน 48 เดือน
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 1.15 ล้านบาท

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 35 -

ระยะเวลาการจ่ายชําระ
งวดรายเดือนจํานวน 36 เดือน
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 0.58 ล้านบาท

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

0.25 ต่อปี ในปี ต่อ ๆ ไป

ทราย และ/หรื อ เรื อดูดทราย ที่ได้สร้ างเสร็ จ
แล้ว ร้อยละ 100 ตามรายงานประเมินราคา
ของบริ ษทั ประเมินราคาภายนอกที่ธนาคารได้
ขึ้นทะเบียนไว้)
ง) วงเงินเบิกเกินบัญชี

15.0

จ) วงเงินหนังสื อคํ้าประกัน
รวม

5.0
324.2

MOR

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

อัตราร้อยละ 1 ต่อปี

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

2. ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ ้นปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีทนุ จดทะเบียน ทุนที่ออกและชําระแล้ ว มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และกําไร
ต่อหุ้นดังนี ้
(หน่วย: ล้ านบาท)
รายการ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
กําไรสะสม
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
กําไรต่อหุ้น

ณ สิน้ ปี
2555
779.54
779.54
1,190.73
1
0.492

ณ สิน้ ปี
2556
1,081.50
779.54
1,730.62
1
0.753

ณ สิน้ ปี
2557
1,081.50
1,081.02
2,108.16
1
0.589

กําไรต่อหุ้นของบริ ษัทในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 0.492 บาท, 0.753 บาท และ 0.589 บาท
ตามลําดับและ
ทุนเรื อนหุ้น
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นออกใหม่ดงั นี ้
- หุ้นจํานวน 52 ล้ านหุ้น เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
- หุ้นจํานวน 250 ล้ านหุ้น เสนอขายเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ บคุ คลในวงจํากัด
ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ให้ บริ ษัทนําไปจัดสรรเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่กําหนด และในระหว่างระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจํานงจองซื ้อ
หุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิที่ได้ รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจะกําหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ภายหลังจากที่บริ ษัททราบจํานวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้
บุคคลในวงจํากัด
- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 36 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 คณะกรรมการได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ดังนี ้
- ครัง้ ที่ 1 โดยจัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนสถาบันและนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จํานวนรวม 22 ราย รวมจํานวนหุ้น
้ ้น 182.3 ล้ านหุ้น ในราคาหุ้นละ 9.00 บาท
สามัญที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ทังสิ
- ครัง้ ที่ 2 โดยจัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนสถาบันและนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จํานวนรวม 5 ราย รวมจํานวนหุ้น
สามัญที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ทังสิ
้ ้น 67.7 ล้ านหุ้น ในราคาหุ้นละ 9.03 บาท
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 บริ ษัทได้ รับชําระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ครัง้ ที่ 1 เต็มมูลค่า
แล้ ว และมีสว่ นเกินมูลค่าหุ้นสามัญเป็ นจํานวนเงิน 1,426.8 ล้ านบาท (สุทธิจากค่าใช้ จ่ายในการจําหน่ายหุ้นจํานวน 31.4
ล้ านบาท) บริษัทได้ ยื่นเอกสารจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
ซึง่ หลักทรัพย์ดงั กล่าวสามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ในวันที่ 26 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 บริ ษัทได้ รับชําระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ครัง้ ที่ 2 เต็มมูลค่าแล้ ว
และมีสว่ นเกินมูลค่าหุ้นสามัญเป็ นจํานวนเงิน 532.2 ล้ านบาท (สุทธิจากค่าใช้ จ่ายในการจําหน่ายหุ้นจํานวน 11.6 ล้ าน
บาท) บริ ษัทได้ ยื่นเอกสารจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ซึ่ง
หลักทรัพย์ดงั กล่าวสามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริ ษัทมีการเปลี่ยนกําหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากเดิมใน
อัตราส่วน 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เป็ นอัตราส่วน 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 9.00 บาทต่อหุ้น
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 บริ ษัทได้ รับชําระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ครบถ้ วนแล้ ว และมีสว่ นเกินมูลค่าหุ้นสามัญเป็ นจํานวนเงิน 409.9 ล้ านบาท (สุทธิจากค่าใช้ จ่ายในการจําหน่ายหุ้นจํานวน
1.95 ล้ านบาท) บริ ษัทได้ ยื่นเอกสารจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2557 ซึ่งหลักทรัพย์ดงั กล่าวสามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน
2557
3. อัตราส่ วนโครงสร้ างเงินทุน
ในปี 2556 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3.84 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี 2555 เนื่องจากบริ ษัทมี
การสัง่ ซื ้อวัสดุและจ้ างเหมารวมทังการรั
้
บเงินล่วงหน้ าจากผู้ว่าจ้ างในโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ รังสิต งานสัญญาที่ 1
ในปี 2557 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.07 เท่า ลดลงจากปี 2556 เนื่องจากบริ ษัทมี
ผลประกอบการที่ดีขึ ้นตามลําดับซึง่ แสดงถึงสถานะที่มนั่ คงของบริษัททําให้ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นและมีสภาพคล่องดีขึ ้น
จึงทําให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2556

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 37 -
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4. ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ที่อาจจะเกิดขึน้
ในปี 2557 บริ ษัทมีภาระผูกพัน และหนี ส้ ินที่อาจจะเกิดจากคดีฟ้องร้ องดังนี ้ บริ ษัทถูกฟ้องร้ องเรี ยก
ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจํานวน 5 คดี (จํานวนเงินรวม 5.3 ล้ านบาท) โดย 4 คดี(จํานวนเงินรวม 3.3 ล้ านบาท) อยู่
ระหว่างการพิจารณของศาลฏี กา และบริ ษั ท ได้ ตัง้ ค่า เผื่อผลเสียหายที่อ าจจะเกิ ดขึน้ กับคดี ฟ้ องร้ องดังกล่าว ตามคํ า
พิพากษาของศาลอุธรณ์ ไว้ ในบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 3.3 ล้ านบาท สําหรับคดีที่ 1-4 ส่วนคดีที่ 5(จํานวนเงินรวม 2.0 ล้ าน
บาท) ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
บริ ษัทมีข้อพิพาทกับผู้ร่วมค้ ารายหนึ่ง และได้ ทําการยื่นข้ อพิพาทดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการตามเงื่อนไข
ของสัญญากิจการร่ วมค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ และศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ ผลที่สดุ ของเรื่ องดังกล่าวไม่สามารถทราบได้ ในปั จจุบนั
11.3.4 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในรอบปี บัญชี 2557 บริ ษัทได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั สํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด โดยเป็ น
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) สําหรับบริษัท ไม่เกินจํานวน 3,000,000.00 บาท

- ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 38 -

บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
เรี ยนผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้น
ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ ใช้ ดุลพินิจ
อย่ า งระมัด ระวัง และประมาณการที่ ดี ที่ สุด ในการจัด ทํ า รวมทัง้ ให้ มีก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล สํา คัญ อย่า งเพี ยงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
้
ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เพื่อ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
ทํ า หน้ า ที่ ส อบทานนโยบายการบัญ ชี และคุณ ภาพของรายงานทางการเงิ น และระบบการควบคุม ภายใน และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ ใน
รายงานประจําปี แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในบริ ษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถ
สร้ างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(นายนที พานิชชีวะ)
ประธานกรรมการ

(นางสาวกรภัทร์ สุวิวฒ
ั น์ธนชัย)
ประธานกรรมการบริหาร

- ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 1 -

งบการเงินรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษ ัท ย่อ ยและกิ จ การร่ ว มค้า และของเฉพาะบริ ษ ัท ยูนิ ค เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง แอนด์ คอนสตรั ค ชั่น จํา กัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้ว ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบาย
การบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงิน
รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึ งการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ ยวกับจํานวนเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของการประมาณการทาง
บัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ยูนิค
เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าและของเฉพาะบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสด
รวมและ กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

(นายอภิชาติ สายะสิ ต)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4229
บริ ษทั เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

บริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่ น จํากัด (มหาชน) บริษทั ย่ อยและกิจการร่ วมค้ า
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สิ นทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุ ทธิ
- บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า
- ผูร้ ่ วมค้า
- บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้ การค้าที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
เงินทดรองแก่บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า
เงินทดรองแก่ผรู ้ ่ วมค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผรู ้ ับเหมา - สุ ทธิ
รายได้ค่าชดเชยความเสี ยหายค้างรับจากการประกันภัย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ภาษีซ้ื อที่ยงั ไม่ได้ใบกํากับภาษี
- ลูกหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในเงินฝากประจําที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
ลูกหนี้ เงินประกันผลงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
- ภาษีซ้ื อขอคืน
- อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
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รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

627,467,803
333,354,782

358,904,212
232,687,101

397,996,993
304,258,816

107,002,506
4,197,610

4,308,177,110
242,333,947
4,071,691,632
80,523,586
1,052,691,860
210,228,549
-

2,709,164,200
470,881,432
3,532,654,668
35,904,293
556,189,834
65,023,058
-

7,285,525,940
17,749,379
502,298,332
1,478,499,188
869,098,533
183,785,783
53,196,560

4,800,978,376
222,189,726
348,951,955
991,677,686
465,016,312
39,099,613
68,244,848

195,794,355
73,452,801
88,634,885
42,278,559
11,326,629,869

68,613,526
106,519,308
149,720,729
53,145,080
8,339,407,441

123,797,885
26,594,345
14,188,879
31,322,343
11,288,312,976

52,097,770
30,122,435
48,797,240
26,134,867
7,204,510,944

1,129,868,024
104,555,082
4,414,749,405
5,491,006
27,965,120

360,774,628
33,506,625
3,752,060,351
5,418,500
9,457,920

856,892,040
20,092,833
984,795,020
768,457,775
4,708,601
8,328,761

92,668,567
5,451,911
644,797,870
953,152,303
4,509,060
6,210,445

116,613,191
195,406,595
12,479,846
6,007,128,269

55,983,829
37,950,005
22,802,073
4,277,953,931

41,260,007
8,074,328
2,692,609,365

9,154,276
1,715,944,432

17,333,758,138

12,617,361,372

13,980,922,341

8,920,455,376

3

บริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่ น จํากัด (มหาชน) บริษทั ย่ อยและกิจการร่ วมค้ า
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ อื่น และตัว๋ เงินจ่าย - สุ ทธิ
- บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่ วมค้า
- ผูร้ ่ วมค้า
- บริ ษทั อื่น
เงินทดรองจากบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า
เงินทดรองจากผูร้ ่ วมค้า
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - สุ ทธิ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้ อื่น
- ภาษีขายไม่ถึงกําหนด
- เงินปั นผลค้างจ่าย
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- อื่น ๆ
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ
เงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมา
ประมาณการหนี้ สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

6, 7, 8, 10, 12
6, 21
4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2556

2,095,119,106

938,980,017

1,999,275,927

651,880,017

104,173,500
12,918,826
2,274,359,672
2,068,290,692

98,806,787
857,465
3,123,380,927
1,207,187,618

990,636,467
1,794,605,572
3,375,649,345
-

491,196,446
2,764,779,607
1,979,755,256
-

9, 10, 14

150,000,000

92,800,000

67,800,000

92,800,000

10, 15
6, 16, 21

700,146,027
2,072,584,871
6,957,721

445,871,396
2,378,678,012
3,250,073

96,567,310
111,244,570
-

75,998,348
90,304,647
239,666

28

3,401,562
21,697,062
3,952,898
127,192,073
16,362,155
9,657,156,165

2,181,394
14,670,697
3,903,093
132,305,815
30,584,846
8,473,458,140

3,401,562
14,766,157
3,952,898
52,828,315
15,764,713
8,526,492,836

2,181,393
17,642,168
3,903,093
75,299,588
13,605,183
6,259,585,412

454,404,195
1,389,161,810
139,785,284
41,123,621
2,024,474,910
11,681,631,075

158,204,195
1,242,044,405
121,345,135
18,063,429
1,539,657,164
10,013,115,304

90,404,195
140,536,007
97,122,503
19,445,074
347,507,779
8,874,000,615

158,204,195
146,614,520
90,645,943
13,546,968
409,011,626
6,668,597,038

1,081,508,574

1,081,508,574

1,081,508,574

1,081,508,574

1,081,016,253
2,462,874,146

779,539,289
94,018,938

1,081,016,253
2,462,874,146

779,539,289
94,018,938

108,150,857
2,000,012,108
5,652,053,364
73,699
5,652,127,063

108,150,857
1,622,465,229
2,604,174,313
71,755
2,604,246,068

108,150,857
1,454,880,470
5,106,921,726
5,106,921,726

108,150,857
1,270,149,254
2,251,858,338
2,251,858,338

17,333,758,138

12,617,361,372

13,980,922,341

8,920,455,376

4

4

9, 10, 14
10, 15
4, 21
13

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
17, 30
- ทุนจดทะเบียน (หุ ้นสามัญ 1,081,508,574 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
- ทุนที่ออกและชําระแล้ว (หุ ้นสามัญ 1,081,016,253 หุ ้น ในปี 2557
และ 779,539,289 หุ ้น ในปี 2556 มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
- จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
20
- ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนของผู้ถือหุ้นที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

4

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

หมายเหตุ

2557

2556

4, 21
4, 21, 23

8,108,702,155
(6,635,345,938)
1,473,356,217

6,709,232,246
(5,431,531,046)
1,277,701,200

6,485,359,732
(5,539,862,427)
945,497,305

6,006,687,088
(4,902,518,171)
1,104,168,917

1,473,356,217

6,180,000
(5,309,151)
870,849
1,278,572,049

945,497,305

6,180,000
(5,309,151)
870,849
1,105,039,766

91,445,713
(594,519,915)
(29,565,689)
(308,717,301)

99,035,161
(484,056,204)
(21,211,817)
(140,175,214)

54,360,110
(418,236,990)
(26,356,056)
(168,020,130)

50,319,987
(493,703,908)
(21,211,817)
(88,819,955)

631,999,025

732,163,975

387,244,239

551,624,073

(129,727,416)

(145,508,411)

(77,787,329)

(111,604,419)

กําไรสํ าหรับปี

502,271,609

586,655,564

309,456,910

440,019,654

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

502,271,609

586,655,564

309,456,910

440,019,654

502,272,573
(964)
502,271,609

586,662,121
(6,557)
586,655,564

309,456,910
309,456,910

440,019,654
440,019,654

502,272,573
(964)
502,271,609

586,662,121
(6,557)
586,655,564

309,456,910
309,456,910

440,019,654
440,019,654

0.589

0.753

0.363

0.565

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง
กําไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
ต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์
กําไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รวมกําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายทัว่ ไปและบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

4, 23

4, 23
4, 23, 24

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

25

การแบ่ งปันกําไรสํ าหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐานส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

26

5

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว
779,539,289

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
94,018,938

งบการเงินรวม (บาท)
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นสํารอง
ที่เป็ นของ
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
บริ ษทั ใหญ่
78,125,000

1,112,601,322

2,064,284,549

(46,772,357)

(46,772,357)

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
77,358

รวม
2,064,361,907

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปี
- จ่ายเงินปั นผล

18

-

-

- จัดสรรสํารองตามกฏหมาย

20

-

-

- ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิม่ ขึ้น

-

-

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กาไรเบดเสรจรวมสาหรบป

-

-

-

779,539,289

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

94,018,938

30,025,857

108,150,857

(30,025,857)
-

-

(46,772,357)

-

-

-

-

954

954

586 662 121
586,662,121

586 662 121
586,662,121

(6 557)
(6,557)

586 655 564
586,655,564

1,622,465,229

2,604,174,313

71,755

2,604,246,068

(124,725,694)

(124,725,694)

-

(124,725,694)

2,670,332,172

-

2,670,332,172

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปี
- จ่ายเงินปั นผล

18

- เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนเรื อนหุ ้น

17

301,476,964

2,368,855,208

-

-

- ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิม่ ขึ้น

-

-

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,081,016,253

2,462,874,146

108,150,857

-

2,908

2,908

502,272,573

502,272,573

(964)

502,271,609

2,000,012,108

5,652,053,364

73,699

5,652,127,063

6

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว
779,539,289

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
กําไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่า
จัดสรรเป็ นสํารอง
หุ ้นสามัญ
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
94,018,938

78,125,000

รวม

906,927,814

1,858,611,041

(46,772,357)

(46,772,357)

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับปี
- จ่ายเงินปั นผล

18

-

-

- จัดสรรสํารองตามกฏหมาย

20

-

-

-

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

779,539,289

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

94,018,938

30,025,857
108,150,857

(30,025,857)

-

440,019,654

440,019,654

1,270,149,254

2,251,858,338

(124,725,694)

(124,725,694)

การเปลยนแปลงในสวนของผู
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผ้ถืออหุห้นสาหรบป
สําหรับปี
- จ่ายเงินปั นผล

18

- เงินสดรับจากการเพิม่ ทุนเรื อนหุ ้น

17

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

301,476,964
1,081,016,253

2,368,855,208
2,462,874,146

108,150,857

-

2,670,332,172

309,456,910

309,456,910

1,454,880,470

5,106,921,726

7

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับปี เป็ นเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ตัดจําหน่ายเงินทดรองแก่ผรู้ ่ วมค้า
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ ):
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
เงินทดรองแก่บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า
เงินทดรองแก่ผรู้ ่ วมค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผรู้ ับเหมา
รายได้ค่าชดเชยความเสี ยหายค้างรับจากการประกันภัย
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีซ้ือขอคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง):
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและตัว๋ เงินจ่าย
เงินทดรองจากบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า
เงินทดรองจากผูร้ ่ วมค้า
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมา
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

502,271,609

586,655,564

309,456,910

440,019,654

730,601,069
27,133
35,904,292
(1,459,629)
(678,383)
17,860,930
5,469,912
(24,077,774)
288,947,888
129,727,416

330,951,077
32,000
(4,994,000)
(71,907)
3,589,587
4,516,461
(18,535,651)
140,175,214
145,508,411

250,542,893
35,904,292
(1,343,465)
5,898,106
(13,224,159)
167,644,010
77,787,329

209,894,887
32,000
(4,994,000)
3,589,587
(2,237,023)
88,819,955
111,604,419

(1,370,465,425)
(539,036,964)
(80,523,585)
(479,149,228)
(145,205,491)
(71,048,457)
(124,390,083)
(52,417,135)
10,322,227

(1,920,711,139)
(1,419,719,908)
(31,225,173)
(14,542,440)
(19,759,943)
69,712,133
12,845,700
(116,708,503)
(80,984,033)
(43,945,613)

(2,280,107,217)
(153,346,377)
(522,725,794)
(388,831,011)
(144,686,170)
15,048,288
(14,640,922)
3,528,090
(43,285,985)
1,079,948

(2,431,617,882)
(270,235,042)
(973,194,782)
(859,902)
(17,125,948)
247,805,883
(3,741,696)
(14,790,414)
(46,372,922)
11,528,251

(831,593,181)
861,103,074
(306,093,141)
11,461
18,440,149
(270,650)
(209,417,497)
(1,635,139,463)

1,516,572,645
961,575,347
1,655,619,226
(31,503,278)
(5,416,573)
(162,023,274)
1,557,611,930

(470,734,014)
1,395,894,089
20,939,923
(14,777,942)
6,476,560
(121,405,319)
(1,878,907,937)

2,278,471,848
1,048,162,690
(11,241,626)
(1,484,117)
3,585,643
(119,700,150)
545,919,313
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินลงทุนในเงินฝากประจําที่มีขอ้ จํากัดในการใช้เพิม่ ขึ้น
เงินลงทุนระยะสั้นเพิม่ ขึ้น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าเพิม่ ขึ้น
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิม่ ขึ้น
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(769,093,396)
(99,989,298)
12,836,221
(564,408,050)
2,908
25,527,612
(1,395,124,003)

(47,476,143)
(232,615,194)
29,038,862
(1,092,260,259)
954
15,550,389
(1,327,761,391)

(764,223,473)
(300,061,206)
(339,997,150)
7,908,006
(44,282,757)
14,230,915
(1,426,425,665)

(2,114,343)
(4,197,610)
(304,999,100)
4,994,000
(199,236,053)
2,302,643
(503,250,463)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น
เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากผูถ้ ือหุ ้นเพือ่ เพิม่ ทุนเรื อนหุ ้น
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

1,156,139,089
89,791,152
(546,110,218)
473,800,000
(120,400,000)
2,670,332,172
(124,675,889)
(300,049,249)
3,298,827,057

478,980,017
(189,381,297)
(129,746,868)
(46,772,357)
(130,840,904)
(17,761,409)

1,347,395,910
89,791,152
(118,881,603)
(92,800,000)
2,670,332,172
(124,675,889)
(174,833,653)
3,596,328,089

341,880,017
(79,494,010)
(129,746,868)
(46,772,357)
(79,649,445)
6,217,337

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ

268,563,591

212,089,130

290,994,487

48,886,187

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี

358,904,212

146,815,082

107,002,506

58,116,319

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

627,467,803

358,904,212

397,996,993

107,002,506

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย :
- เงินสด
- เงินฝากธนาคาร
รวม

2,329,733
625,138,070
627,467,803

1,631,475
357,272,737
358,904,212

1,550,133
396,446,860
397,996,993

1,266,175
105,736,331
107,002,506

2. ซื้อสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดย :
- สัญญาเช่าการเงิน
- จ่ายเงินสด
รวม

947,502,254
564,408,050
1,511,910,304

1,648,478,257
1,092,260,259
2,740,738,516

133,372,052
44,282,757
177,654,809

189,581,158
199,236,053
388,817,211

3. โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นเป็ นทุนเรื อนหุ ้น

-

82,790,825

-

82,790,825

4. ในระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ก) บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้อขายหลายฉบับกับบริ ษทั ลีสซิ่งในประเทศแห่ งหนึ่งเพือ่ ขายสํานักงานชัว่ คราว เครื่ องมือและอุปกรณ์บางรายการในราคารวม 89.8
ล้านบาท ซึ่งมีจาํ นวนเท่ากับมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของสํานักงานชัว่ คราว เครื่ องมือและอุปกรณ์ดงั กล่าว ณ วันที่ทาํ สัญญาตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10
ข) กลุ่มบริ ษทั ยูนิคและบริ ษทั ได้โอนบัญชีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็ นต้นทุนโครงการก่อสร้างจํานวนเงิน 17.3 ล้านบาท และ 15.3 ล้านบาท ตามลําดับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1.

ทั่วไป

บริษัท
บริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2537 และได้แปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 หุน้ สามัญของบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง การพัฒนาที่ดินและก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ที่อยูข่ องบริ ษทั ตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 200 จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตําบลปากเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คือ กลุ่มสุ ววิ ฒั น์ธนชัย ซึ่งถือหุน้ ร้อยละ 32.1 และร้อยละ 42.5 ของทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ตามลําดับ
บริษัทย่ อย
จดทะเบียน
ในประเทศ
ประเทศไทย

วันที่จดทะเบียน
1 กันยายน 2536

ประเภทธุรกิจ
การรับเหมาก่อสร้าง การพัฒนา
ที่ดินและก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

บริ ษทั กิจการร่ วมค้า ยูคิว-เอสอาร์ซี จํากัด

ประเทศไทย

12 พฤษภาคม 2554

ประมู ล งานในอนาคต จนถึ ง
ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัทยัง ไม่ ไ ด้เ ริ่ ม
ดําเนินพาณิ ชยกิจใด ๆ

89.99

บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จํากัด

ประเทศไทย

3 ตุลาคม 2555

ให้บริ การเช่าเครื่ องจักร

99.99

บริ ษทั ยูนิค ฟาวน์เดชัน่ จํากัด

ประเทศไทย

8 ตุลาคม 2555

ผลิตวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

99.99

บริ ษทั ยูนิค ทันเนลลิ่ง จํากัด

ประเทศไทย

2 พฤศจิกายน 2555

การรับเหมาก่อสร้าง

99.99

บริ ษทั ยูนิค พลัส เทคโนโลยี จํากัด

ประเทศไทย

26 ธันวาคม 2555

ให้บริ การเกี่ยวกับงานระบบ
สาธารณูปโภคและ
โทรคมนาคม จนถึงปั จจุบนั
บริ ษทั ยังไม่ได้เริ่ มดําเนิน
พาณิ ชยกิจใดๆ

99.99

บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จํากัด

ประเทศไทย

14 มีนาคม 2556

ให้บริ การเกี่ยวกับงานรับเหมา
ก่อสร้างอาคาร

99.99

บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จํากัด

ประเทศไทย

22 มีนาคม 2556

การจําหน่ายทราย

99.99

ชื่อบริษัท
บริ ษทั ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์
จํากัด

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
99.99
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อบริษัท
บริ ษทั ยูนิค ซิ สเท็ม จํากัด

จดทะเบียน
ในประเทศ
ประเทศไทย

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
99.99

วันที่จดทะเบียน
22 มีนาคม 2556

ประเภทธุรกิจ
บริ การเกี่ยวกับงานระบบ
สาธารณูปโภค

บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จํากัด

ประเทศไทย

17 เมษายน 2556

ให้บริ การโรงหล่องานคอนกรี ต
และคอนกรี ตสําเร็ จรู ป

99.99

บริ ษทั ยูนิค พรู เดนซ์ จํากัด

ประเทศไทย

10 กรกฎาคม 2556

ให้บริ การควบคุมต้นทุนและ
ประเมินราคา

99.99

บริ ษทั ยูนิค เมทัล จํากัด

ประเทศไทย

4 กันยายน 2556

ให้บริ การเกี่ยวกับงานเชื่อม กลึง
และงานเหล็ก

99.97

บริ ษทั ยูนิค แพรคติกา้ จํากัด

ประเทศไทย

4 กันยายน 2556

ให้บริ การงานติดตั้งประกอบ

99.97

บริ ษทั ยูนิค เอ็กซพลอเรชัน่ จํากัด

ประเทศไทย

4 กันยายน 2556

ให้บริ การสํารวจ รังวัด วางผัง
และทําระดับ

99.97

บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส จํากัด

ประเทศไทย

3 ตุลาคม 2556

ให้บริ การซ่อมแซมและ
บํารุ งรักษาเครื่ องจักรและ
เครื่ องมือเครื่ องใช้

99.97

บริ ษทั ยูนิค มาสเตอร์ จํากัด

ประเทศไทย

3 ตุลาคม 2556

ให้บริ การด้านวิศวกรรมและ
สถาปั ตยกรรม จนถึงปั จจุบนั
บริ ษทั ยังไม่ได้เริ่ มดําเนิน
พาณิ ชยกิจใดๆ

99.97

บริ ษทั ซัน เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด

ประเทศไทย

19 พฤษภาคม 2557

เพื่อประมูลงานในอนาคต
จนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้
เริ่ มดําเนินพาณิ ชยกิจใดๆ

99.99

กิจการร่ วมค้า

ชื่อบริษัท
กิจการร่ วมค้า ยูนิค ชุนโว

จดทะเบียน
ในประเทศ
ประเทศไทย

วันที่จดทะเบียน
19 ธันวาคม 2551

ประเภทธุรกิจ
การรับเหมาก่อสร้างโครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง (สายสี
แดง) ช่วงบางซื่ อ-ตลิ่งชัน กับ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

กิจการร่ วมค้า ยูเอ็น – เอสจี

ประเทศไทย

5 ตุลาคม 2553

การรับเหมาก่อสร้างโครงการ
ผันนํ้าจากพื้นที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บนํ้า
บางพระ จังหวัดชลบุรี กับกรม
ชลประทาน

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
Chun Wo Construction &
Engineering Co., Ltd. (ส่ วนแบ่ง
ร้อยละ 15) และบริ ษทั (ส่ วนแบ่ง
ร้อยละ 85)
ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด สามประสิ ทธิ์
(ส่ วนแบ่งร้อยละ 50) และบริ ษทั
(ส่ วนแบ่งร้อยละ 50)

12

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อบริษัท
กิจการร่ วมค้า เอสเอช – ยูเอ็น

จดทะเบียน
ในประเทศ
ประเทศไทย

กิจการร่ วมค้า ไอทีดี – ยูนิค

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
Sinohydro Corporation Limited
(ส่ วนแบ่งร้อยละ 50) และบริ ษทั
(ส่ วนแบ่งร้อยละ 50)

วันที่จดทะเบียน
17 พฤศจิกายน
2553

ประเภทธุรกิจ
การรับเหมาก่อสร้างโครงการ
ระบบรถไฟฟ้ า (สายสี น้ าํ เงิน)
ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วง
บางซื่ อ-ท่าพระ (สัญญาที่ 3) กับ
การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย

ประเทศไทย

25 พฤศจิกายน
2553

การรับเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรื อ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ ใน
จังหวัดตราด กับกรมเจ้าท่า

บริ ษทั อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์
จํากัด (มหาชน) (ส่ วนแบ่งร้อยละ 60)
และบริ ษทั (ส่ วนแบ่งร้อยละ 40)

กิจการร่ วมค้า เอส ยู

ประเทศไทย

13 กันยายน 2555

การรับเหมาก่อสร้างโครงการ
ระบบขนส่ งมวลชนในกรุ งเทพ
(สายสี แดง) สัญญาที่ 1 งาน
โยธาสําหรับสถานีกลางบางซื่ อ
และศูนย์ซ่อมบํารุ ง

บริ ษทั ซิ โน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) (ส่ วน
แบ่งร้อยละ 60) และบริ ษทั (ส่ วน
แบ่งร้อยละ 40)

กิจการร่ วมค้า พียู

ประเทศไทย

10 มกราคม 2557

จนถึงปั จจุบนั กิจการร่ วมค้า
ดังกล่าวยังไม่เริ่ มดําเนินการใดๆ

บริ ษทั แพร่ ธาํ รงวิทย์ จํากัด (ส่ วน
แบ่งร้อยละ 10) และบริ ษทั (ส่ วน
แบ่งร้อยละ 90)

บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าดังกล่าวข้างต้น (ยกเว้นกิจการร่ วมค้า ไอทีดี-ยูนิค) มีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 200 จัสมิน อินเตอร์
เนชัน่ แนล ทาวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
ที่อยูข่ องกิจการร่ วมค้า ไอทีดี-ยูนิค ตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ อาคารอิตลั ไทยทาวเวอร์ ชั้นที่ 37 เลขที่ 2034/132-161 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.10310 ประเทศไทย
บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าดังกล่าวข้างต้นรวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ยูนิค”
2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินและหลักการจัดทํางบการเงินรวม

ก)

งบการเงินนี้ จดั ทําเป็ นเงินบาทและเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ทั้งนี้ งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการมีวตั ถุประสงค์ที่จดั ทําขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซ่ ึ งได้นาํ เสนอ
เพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข)

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุมเกิ ดขึ้นเมื่อบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
นโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงาน เพื่อได้มาซึ่ งประโยชน์จากกิ จกรรมของบริ ษทั ย่อย ในการพิจารณาเรื่ องการควบคุมได้
พิจารณาถึงสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่จะได้มาในปั จจุบนั ไม่ว่าพึงได้จากการใช้สิทธิ หรื อจากการแปลงสภาพตราสาร งบการเงินของ
บริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
กิจการร่ วมค้า
กิจการร่ วมค้าเป็ นกิจการที่บริ ษทั มีส่วนร่ วมในการควบคุมกิจกรรมเชิ งเศรษฐกิจตามที่ตกลงไว้ในสัญญา งบการเงินรวมได้รวม
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการร่ วมค้า โดยใช้วิธีรวมตามสัดส่ วนและนําเฉพาะส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั มารวมกับ
รายการชนิดเดียวกันตามเกณฑ์แต่ละบรรทัดนับแต่วนั ที่มีการร่ วมควบคุมจนถึงวันที่การร่ วมควบคุมสิ้ นสุ ดลง

งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า ดังนี้
สัดส่ วน (ร้อยละ)
2557
2556
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด

99.99

99.99

บริ ษทั กิจการร่ วมค้า ยูคิว-เอสอาร์ซี จํากัด

89.99

89.99

บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จํากัด

99.99

99.99

บริ ษทั ยูนิค ฟาวน์เดชัน่ จํากัด

99.99

99.99

บริ ษทั ยูนิค ทันเนลลิ่ง จํากัด

99.99

99.99

บริ ษทั ยูนิค พลัส เทคโนโลยี จํากัด

99.99

99.99

บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จํากัด

99.99

99.99

บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จํากัด

99.99

99.99

บริ ษทั ยูนิค ซิสเท็ม จํากัด

99.99

99.99
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จํากัด

99.99
99.99
สัดส่ วน (ร้อยละ)
2557
2556

บริ ษทั ยูนิค พรู เดนซ์ จํากัด

99.99

99.99

บริ ษทั ยูนิค เมทัล จํากัด

99.97

99.97

บริ ษทั ยูนิค แพรคติกา้ จํากัด

99.97

99.97

บริ ษทั ยูนิค เอ็กซพลอเรชัน่ จํากัด

99.97

99.97

บริ ษทั ยูนิค มาสเตอร์ จํากัด

99.97

99.97

บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วสิ จํากัด

99.97

99.97

บริ ษทั ซัน เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด

99.99

-

กิจการร่ วมค้า (รวมตามสั ดส่ วน)
Chun Wo Construction & Engineering Co., Ltd. และบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) (ชื่อ ตามที่จดทะเบียน “กิจการร่ วมค้า ยูนิค ชุนโว”)

85.00

85.00

ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด สามประสิ ทธิ์และบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
(ชื่อตามที่จดทะเบียน “กิจการร่ วมค้า ยูเอ็น – เอสจี”)

50.00

50.00

Sinohydro Corporation Limited และบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
(ชื่อตามที่จดทะเบียน “กิจการร่ วมค้า เอสเอช – ยูเอ็น”)

50.00

50.00

บริ ษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) (ชื่อตามที่ จดทะเบียน “กิจการร่ วมค้า ไอทีดี – ยูนิค”)

40.00

40.00

บริ ษทั ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง
แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) (ชื่อตามที่ จดทะเบียน “กิจการร่ วมค้า เอส ยู”)

40.00

40.00

บริ ษทั แพร่ ธาํ รงวิทย์ จํากัด และบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
(ชื่อตามที่จดทะเบียน “กิจการร่ วมค้า พีย”ู )

90.00

-

รายการบัญชีระหว่างกลุ่มบริ ษทั ยูนิคที่มีนยั สําคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
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วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 รายการของกิจการร่ วมค้าที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมมีดงั นี้
พันบาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
3.

2557
4,078,866
8,640
615,670
2,252,853
23,240
3,489,586
394,187

2556
4,144,455
13,278
397,874
3,107,508
28,855
2,897,720
615,344

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดในมือเป็ นเงินที่กลุ่มบริ ษทั ยูนิคเก็บไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป รายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแส
รายวันที่เป็ นเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงและพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดที่แน่นอน ซึ่งมีความเสี่ ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย
เงินลงทุนระยะสั้ น
เงินลงทุนในกองทุนรวมบันทึกในมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะบันทึกไว้ในกําไรขาดทุนสําหรับปี
ลูกหนีแ้ ละค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้สุทธิจากจํานวนที่ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (ถ้ามี) กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะตัดบัญชีลูกหนี้เป็ นหนี้สูญ
เมื่อสามารถระบุได้
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเท่ากับจํานวนหนี้ ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้จากลูกหนี้ ท้ งั หมด ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากการ
เรี ยกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กบั การวิเคราะห์ฐานะการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี้เป็ นเกณฑ์ ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าจะเก็บเงินจากลูกหนี้ดงั กล่าวได้ท้ งั หมด
ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั ยูนิคจึงไม่ได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชี
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
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วันที่ 31 ธันวาคม 2557

การตีราคาสิ นค้ าคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคตีราคาสิ นค้าคงเหลือในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
งานระหว่างก่อสร้าง – โครงการอสังหาริ มทรัพย์

-

วิธีราคาทุ น (ประกอบด้วยต้นทุ นของที่ ดิน ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่า งาน
ผูร้ ับเหมา ค่าบริ การ ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่น)

งานระหว่างก่อสร้าง – โครงการก่อสร้าง

-

วิธีราคาทุน (ประกอบด้วยต้นทุนของค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่างานผูร้ ับเหมา
ค่าบริ การ ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่น)

วัสดุก่อสร้าง

-

วิธีราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน)

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและกิจการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าที่มีการควบคุมร่ วมแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคาและค่าเสื่ อมสิ้น
ที่ดินแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่อสิ นทรัพย์ถูกขายหรื อตัดออกจากบัญชี ต้นทุนและค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะถูกตัดออกจากบัญชี
กําไรหรื อขาดทุนจากการขายหรื อตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์จะบันทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคคิดค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้

อาคาร
สํานักงานชัว่ คราวและส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

ปี
20
5, 10, 20
5, 10
3, 5
5

บ่อทรายบันทึกในราคาทุนหักค่าเสื่ อมสิ้ นสะสมซึ่งคํานวณโดยวิธีจาํ นวนผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์น้ นั
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สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริ ษทั ซื้อมาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแต่ละประเภท ยกเว้นในกรณี ที่ไม่อาจคาดระยะเวลาสิ้ นสุ ดของประโยชน์ที่จะได้รับซึ่ งสิ นทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนดังกล่าวจะไม่ถูกตัดจําหน่าย แต่จะได้รับการทดสอบว่าด้อยค่าหรื อไม่ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี้

ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟท์แวร์

ปี
3 และ 5

การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะพิจารณาการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน (ราคาขายสุ ทธิของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ หรื อมูลค่าจากการใช้ แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า) ตํ่ากว่าราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว โดยที่
การสอบทานจะพิจารณาสิ นทรัพย์แต่ละรายการหรื อพิจารณาจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการลดราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และบันทึกการปรับลดมูลค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จหรื อปรับลดส่ วนเกินทุน
จากการตีราคาของสิ นทรัพย์ในกรณี ที่สินทรัพย์เหล่านั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นมาก่อน กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าซึ่ งได้บนั ทึกไว้ในปี ก่อน ๆ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าการด้อยค่าดังกล่าวจะไม่มีอยูอ่ ีกต่อไป หรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลงโดย
บันทึกไว้ในบัญชีรายได้อื่น หรื อนําไปเพิ่มส่ วนเกินทุนจากการตีราคาของสิ นทรัพย์แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จํานวนเงินที่เกิดจากการกลับรายการนี้
จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี (สุ ทธิจากค่าเสื่ อมราคาหรื อรายจ่ายตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง)
ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคบันทึกประมาณการหนี้ สินตามภาระหนี้ สินตามกฎหมาย หรื อความเป็ นไปได้ที่จะก่อให้เกิ ดภาระหนี้ สินจากเหตุการณ์ที่
เกิ ดขึ้นในอดี ตและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่จะต้องจ่ายชําระหนี้ ตามภาระหนี้ สินดังกล่าวและสามารถประมาณจํานวนเงินได้อย่าง
น่าเชื่ อถือ กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะพิจารณามูลค่าของประมาณการหนี้ สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุ งมูลค่าของประมาณการ
หนี้ สินตามประมาณการที่เหมาะสมที่สุดในปั จจุบนั ในกรณี ที่มูลค่าของเงินถูกกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา
จํานวนเงินประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อชําระหนี้สินจะบันทึกด้วยมูลค่าปั จจุบนั
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ประมาณการหนีส้ ิ นสํ าหรับผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุคาํ นวณจากการประมาณจํานวนผลประโยชน์ที่พนักงานควรได้รับเป็ นการตอบแทน
สําหรับบริ การที่พนักงานให้ในงวดปั จจุบนั และในงวดก่อน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริ การในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยก
จากกันเพื่อรวมเป็ นภาระผูกพันงวดสุ ดท้าย ต้นทุ นบริ การในอดี ตรั บรู้ ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่ วงอายุงานเฉลี่ ยจนกว่าผลประโยชน์ที่
ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็ นสิ ทธิขาดของพนักงาน กลุ่มบริ ษทั ยูนิครับรู้กาํ ไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงและการชําระผลประโยชน์ของ
โครงการเมื่ อมี การลดขนาดโครงการลงและการชําระผลประโยชน์เกิ ดขึ้น ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยจะรับรู้ทนั ทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ หนี้สินโครงการผลประโยชน์พนักงานวัดค่าโดยวิธีคิดส่ วนลดมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้อตั ราส่ วนลดซึ่งใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่ นของพนักงาน
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นผลประโยชน์ใน
อนาคตที่เกิ ดจากการทํางานของพนักงานในปั จจุบนั และงวดก่อนเกษียณอายุ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินแสดงมูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ซึ่ งภาระผูกพันดังกล่าวคํานวณ
โดยใช้วธิ ีเดียวกันกับโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
การใช้ ประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ ายบริ หารมีความจําเป็ นต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐาน
ที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สิ นทรัพย์ และหนี้ สิน เพื่อประโยชน์ในการกําหนดมูลค่าของสิ นทรัพย์ หนี้ สิน ตลอดจนหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น
ด้วยเหตุดงั กล่าวผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้
การประมาณการและข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดทํางบการเงินนี้ ได้มีการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ การเปลี่ยนแปลงการประมาณการ
ทางบัญชี จะรับรู ้ในงวดบัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมีผลต่องวดบัญชีน้ นั หรื อจะรับรู้ในงวดบัญชีที่มี
การเปลี่ยนแปลงหรื อในงวดอนาคตถ้าผลของการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
กลุ่มบริ ษทั ยูนิครับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้างตามวิธีอตั ราร้อยละของงานที่แล้วเสร็ จ อัตราร้อยละของงานที่แล้วเสร็ จนี้ จะประเมินโดยวิศวกร
โครงการของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคควบคู่กบั การพิจารณาต้นทุนงานที่เกิดขึ้นแล้วกับต้นทุนทั้งหมดของโครงการที่ประมาณไว้ ซึ่ งต้นทุนทั้งหมดของ
โครงการที่ประมาณไว้น้ ี ประมาณขึ้นโดยวิศวกรหรื อผูร้ ับผิดชอบดูแลโครงการของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคซึ่ งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ส่ วน
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ช้ ีให้เห็นว่าต้นทุนทั้งหมดของโครงการที่ประมาณไว้สูงกว่ารายได้ท้ งั หมดจาก
สัญญาก่อสร้าง กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั
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รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นทรัพย์ที่มีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถา้ มีความไม่แน่นอนที่มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการ
บัญชีน้ นั ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นทรัพย์
หรื อฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นทรัพย์ที่ขายไปแล้วนั้น
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
ที่มีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถา้ มีความไม่แน่นอนที่มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีน้ นั ไม่อาจวัด
มูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้า หรื อฝ่ ายบริ หารยังมีการ
ควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้น
รายได้จากการให้บริ การรับรู้เมื่อมีการให้บริ การตามเกณฑ์คงค้าง
ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์สดั ส่ วนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์
รายได้อื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ าซ่ อมแซมและบํารุงรักษา
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบํารุ งรักษา บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายจ่ายนั้น ส่ วนรายจ่ายที่มีลกั ษณะเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนได้บนั ทึกรวมไว้ใน
บัญชีอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
สั ญญาเช่ าการเงิน
การเช่าซึ่งกลุ่มบริ ษทั ยูนิคได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน สิ นทรัพย์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่าหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ค่าเช่าที่ชาํ ระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่ วนที่จะหัก
จากหนี้ตามสัญญา เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาเช่ าสิ นทรั พย์ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนในกรรมสิ ทธิ์ ยังตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่ าจะบันทึ กบัญชี โดยถื อเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน
ค่าเช่าที่เกิดจากสัญญาเช่าดําเนินงานดังกล่าวจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
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ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีการบันทึก
เป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้ าง หรื อการผลิ ตสิ นทรั พย์ดงั กล่าวก่ อนที่จะ
นํามาใช้เองหรื อเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นระหว่างปี ได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และ
หนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งมียอดคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
ยกเว้นหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่ครอบคลุมด้วยสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแปลงค่าเป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าดังกล่าว กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของปี
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คาํ นวณจากผลกําไรสําหรับปี โดยพิจารณาถึงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แสดงถึงผลกระทบทางภาษี
สุ ทธิของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีกบั ฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริ ษทั ยูนิควัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีที่คาดว่าจะต้องใช้ในงวดที่กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะได้รับ
ประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะต้องจ่ายชําระหนี้ สิน การวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สะท้อนให้เห็นถึงผลทางภาษีที่จะเกิดขึ้นตามลักษณะที่กลุ่มบริ ษทั ยูนิคคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และจ่าย
ชําระราคาตามบัญชีของหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ยูนิครับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็ นไปได้วา่ กําไรทางภาษีมีเพียงพอสําหรับการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ น กลุ่มบริ ษทั ยูนิคได้ประเมินสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่ไม่ได้รับรู้
ใหม่ กลุ่มบริ ษทั ยูนิครับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ในอดีตเท่ากับจํานวนที่พบว่ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ นั กลุ่มบริ ษทั ยูนิคลดราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีลงด้วยจํานวนที่กลุ่มบริ ษทั ยูนิคพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็ นไม่ถึงระดับความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่อีกต่อไปที่กลุ่มบริ ษทั
ยูนิคจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้น้ ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
สําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
ของปี ปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
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กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐานส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่คาํ นวณโดยการหารส่ วนของกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ ้นถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักที่ออกในระหว่างปี
4.

รายการบัญชีกบั กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

ส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายเป็ นรายการที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน บริ ษทั นี้เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู้ ือหุน้ และ/หรื อ
การเป็ นกรรมการร่ วมกัน
รายการซึ่งมีสาระสําคัญที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ความสัมพันธ์

2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

รายได้ จากการรับเหมาก่ อสร้ าง
กิจการร่ วมค้า เอสเอช - ยูเอ็น

กิจการร่ วมค้า

246,692

553,693

493,383

1,107,385

กิจการร่ วมค้า เอส ยู

กิจการร่ วมค้า

3,023,305

2,400,859

5,038,841

4,001,432

กิจการร่ วมค้า ไอทีดี – ยูนิค

กิจการร่ วมค้า

-

-

123,696

บริ ษทั ยูนิค ทันเนลลิ่ง จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

37,338

59,265

บริ ษทั ยูนิค ฟาวน์เดชัน่ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

374,800

269,299

บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

122,717

รายได้ ค่าบริการอืน่
บริ ษทั ยูนิค ฟาวน์เดชัน่ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

702

985

บริ ษทั ยูนิค ทันเนลลิ่ง จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

9,994

2,156

บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

50

71

บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

813

35

-

-

-

92
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พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
714
11

บริ ษทั ยูนิค แพรคติกา้ จํากัด

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

2557
-

2556
-

บริ ษทั ยูนิค เมทัล จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

4,687

บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วสิ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

106

-

บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

7,677

-

กิจการร่ วมค้า ยูนิค ชุนโว

กิจการร่ วมค้า

-

-

กิจการร่ วมค้า เอสเอช - ยูเอ็น

กิจการร่ วมค้า

-

4

1,528

4,013
1

3,055

ต้ นทุนรับเหมาก่ อสร้ าง
บริ ษทั เวิร์คทีม แมนเนจเม้นท์ จํากัด

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)

15,230

49,896

-

-

บริ ษทั ยูนิค ฟาวน์เดชัน่ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

7,664

51,758

บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

23,336

46,456

บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

709,310

192,328

บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

266

30,963

บริ ษทั ยูนิค ซิสเท็ม จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

14,442

5,833

บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

94,721

8,961

บริ ษทั ยูนิค พรู เดนซ์ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

10,222

4,563

บริ ษทั ยูนิค เอ็กซพลอเรชัน่ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

25,079

7,793

บริ ษทั ยูนิค แพรคติกา้ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

125,887

31,437

บริ ษทั ยูนิค เมทัล จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

406,514

4,510

บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วสิ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

32,277

4,645
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
พันบาท
งบการเงินรวม
ค่ าเช่ าดําเนินงานและค่ าใช้ จ่ายอืน่
บริ ษทั ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์
ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ชัยรัชกิจ จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

ความสัมพันธ์

2557

2556

บริ ษทั ย่อย

-

-

15,214

19,392

-

-

-

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(กรรมการร่ วมกัน)

871

บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

20

บริ ษทั ยูนิค ฟาวน์เดชัน่ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

3

-

กิจการร่ วมค้า ยูนิค ชุนโว

กิจการร่ วมค้า

-

-

1,918

-

กิจการร่ วมค้า เอส ยู

กิจการร่ วมค้า

-

96

-

กิจการร่ วมค้า เอสเอช - ยูเอ็น

กิจการร่ วมค้า

ค่ าเบีย้ ประกันภัย
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(กรรมการร่ วมกัน)

58
-

65

25,085

-

10,938

8

130

1,364

135

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
งบการเงินรวม (พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวาคม 2556
เจ้ าหนีก้ ารค้า
บริ ษทั เวิร์คทีม แมนเนจเม้นท์ จํากัด
Sinohydro Corporation Limited
รวม

60,653
38,154
98,807

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
บริ ษทั ชัยรัชกิจ จํากัด

-

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวาคม 2557

16,296
16,296

10,929
10,929

66,020
38,154
104,174

910

610

300

เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั เวิร์คทีม แมนเนจเม้นท์ จํากัด

14,106

-

9,116

4,990

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวาคม 2556

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวาคม 2557

ลูกหนีก้ ารค้ า
กิจการร่ วมค้า เอสเอช – ยูเอ็น
กิจการร่ วมค้า เอส ยู
บริ ษทั ยูนิค ฟาวน์เดชัน่ จํากัด
กิจการร่ วมค้า ไอทีดี – ยูนิค
บริ ษทั ยูนิค ทันเนลลิ่ง จํากัด
บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จํากัด
รวมลูกหนี้การค้า

2,301,748
2,089,332
269,299
54,921
59,265
4,774,565

493,383
5,038,841
405,854
123,696
39,951
131,307
6,233,032

697,099
2,993,654
46,556
10,538
7,331
3,755,178

2,098,032
4,134,519
675,153
132,061
88,678
123,976
7,252,419

ลูกหนีอ้ นื่
บริ ษทั ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
กิจการร่ วมค้า เอสเอช – ยูเอ็น
บริ ษทั ยูนิค ทัลเนลลิ่ง จํากัด
บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค เมทัล จํากัด
กิจการร่ วมค้า ยูนิค ชุนโว
บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค ฟาวน์เดชัน่ จํากัด
บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จํากัด
บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค แพรคติกา้ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วสิ จํากัด
รวมลูกหนี้อื่น
รวม

15,253
3,269
2,307
4
4,294
99
1,054
76
37
12
9
26,414
4,800,979

9,002
8,214
5,020
1,815
822
63
957
764
144
26,801
6,259,833

15,253
3,269
204
23
343
343
38
560
5
70
20,108
3,775,286

11,105
8,214
5,001
4,294
1,571
1,533
101
434
771
83
33,107
7,285,526
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวาคม 2556
เงินทดรองแก่
บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค ฟาวน์เดชัน่ จํากัด
บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จํากัด
บริ ษทั ยูนิค เมทัล จํากัด
กิจการร่ วมค้า เอสเอช – ยูเอ็น
บริ ษทั ยูนิค แพรคติกา้ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค ทัลเนลลิ่ง จํากัด
บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค เอ็กซพลอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค ซิสเท็ม จํากัด
บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วสิ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค พรู เดนซ์ จํากัด
กิจการร่ วมค้า ไอทีดี – ยูนิค
บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค พลัส เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ซัน เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด
กิจการร่ วมค้า พียู
กิจการร่ วมค้า ยูนิค ชุนโว
บริ ษทั ยูนิค มาสเตอร์ จํากัด
รวม
รายได้ ค่าชดเชยความเสี ยหายค้ างรับ
กิจการร่ วมค้า ยูนิค ชุนโว

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวาคม 2557

เพิ่มขึ้น

ลดลง

143,452
164,041
408,360
3,823
25,854
31,620
6,067
5,284
3,808
5,028
2,563
154,335
1,511
35,904
28
991,678

176,359
97,869
104,721
194,579
161,039
110,700
20,378
37,608
25,317
25,500
20,000
6,745
8,588
125,907
303
40
1,115,653

3,793
6,963
280,004
11,922
800
10,146
500
800
277,972
35,904
28
628,832

316,018
254,947
233,077
186,480
161,039
135,754
41,852
43,675
30,101
29,308
24,228
9,308
8,588
2,270
1,511
303
40
1,478,499

68,245

-

15,048

53,197
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวาคม 2556

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวาคม 2557

เจ้ าหนีก้ ารค้า
บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค ซิสเท็ม จํากัด
บริ ษทั ยูนิค เมทัล จํากัด
บริ ษทั ยูนิค เอ็กซพลอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค แพรคติกา้ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค พรู เดนซ์ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วสิ จํากัด
กิจการร่ วมค้า เอสเอช - ยูเอ็น
บริ ษทั เวิร์คทีม แมนเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ยูนิค ฟาวน์เดชัน่ จํากัด
บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จํากัด
บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จํากัด
รวมเจ้าหนี้การค้า

153,694
8,961
5,833
4,510
7,793
31,437
4,563
4,645
76,308
60,653
51,758
27,945
28,806
466,906

709,310
94,721
14,442
406,514
25,079
125,887
10,222
32,277
7,664
24,969
284
1,451,369

632,281
22,850
962
177,885
17,307
11,376
59,422
9,715
1,620
933,418

230,723
80,832
19,313
233,139
32,872
140,017
14,785
25,546
76,308
60,653
43,199
27,470
984,857

เจ้ าหนีอ้ นื่
บริ ษทั ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
กิจการร่ วมค้า ยูนิค ชุนโว
บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จํากัด
กิจการร่ วมค้า เอส ยู
บริ ษทั ยูนิค ฟาวน์เดชัน่ จํากัด
รวมเจ้าหนี้อื่น
รวม

24,152
8
130
24,290
491,196

15,530
2,052
21
103
3
17,709
1,469,078

36,195
21
3
36,219
969,637

3,487
2,052
8
233
5,780
990,637

เงินทดรองจาก
กิจการร่ วมค้า เอส ยู
กิจการร่ วมค้า เอสเอช – ยูเอ็น
กิจการร่ วมค้า ยูนิค ชุนโว
กิจการร่ วมค้า ไอทีดี – ยูนิค
กิจการร่ วมค้า ยูเอ็น – เอสจี
บริ ษทั ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด

1,872,724
88,808
3,048
11,904
2,976
295

2,739,064
643,768
15,000
9,941
-

1,239,410
732,576
18,048
21,845
-

3,372,378
2,976
295
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รวม
1,979,755
3,407,773
2,011,879
3,375,649
บริ ษทั มีสัญญาเช่าพื้นที่โครงการอสังหาริ มทรัพย์และคลังสิ นค้าของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเพื่อใช้เป็ นพื้นที่จดั เก็บชิ้นงานและวัสดุก่อสร้างใน
โครงการก่อสร้างของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคสําหรับระยะเวลา 3 ปี สิ้ นสุ ดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยบริ ษทั มีสิทธิที่จะขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ใน
วันสิ้ นสุ ดของสัญญา ค่าเช่าภายใต้เงื่อนไขในสัญญามีจาํ นวนเงินรวมปี ละ 10.7 ล้านบาท
5.

เงินลงทุนระยะสั้ น
พันบาท

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
2557
2556
เงินลงทุนในเงินฝากประจํา 1.10 - 1.25
1.50 - 3.25
กองทุนรวม
– ราคาทุน
– กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่า
– มูลค่ายุติธรรม
รวม
6.

งบการเงินรวม
2557
2556
304,259
204,198

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
304,259
4,197

28,417

28,417

-

-

679
29,096
333,355

72
28,489
232,687

304,259

4,197

ลูกหนีก้ ารค้ า ลูกหนีอ้ นื่ เจ้ าหนีก้ ารค้ า เจ้ าหนีอ้ นื่ และตั๋วเงินจ่ าย - สุ ทธิ

การวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
พันบาท

 อยูใ่ นกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้
 ค้างชําระเกินกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้
- น้อยกว่า 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2557
2556
1,414,078
1,125,500

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
1,475,165
1,683,441

2,301,674
391,080
785,878
4,604,132
(53,621)
4,550,511

3,183,864
1,036,263
1,610,904
7,306,196
(2,921)
7,303,275

773,544
773,750
241,236
3,202,608
(22,562)
3,180,046

1,267,216
1,524,552
552,647
5,027,856
(4,688)
5,023,168

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีลูกหนี้การค้ากิจการร่ วมค้าและบริ ษทั ย่อยจํานวนหลายแห่งที่คา้ งชําระเกินกําหนดระยะเวลาการ
ชําระหนี้มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป มีจาํ นวนเงินรวม 2,647.2 ล้านบาท และ 2,077.2 ล้านบาท ตามลําดับ ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าจะเก็บหนี้จากกิจการ
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ร่ วมค้าและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้เต็มจํานวน เนื่ องจากกิจการร่ วมค้าและบริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้ ที่เป็ นหน่วยงานราชการซึ่ งมีความแน่นอนอย่าง
มากที่จะเก็บเงินได้โดยไม่มีผลขาดทุนที่เป็ นสาระสําคัญ ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่ได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญไว้ในบัญชี
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคได้แสดงยอดลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ จากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขการรับชําระเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21
บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคได้โอนสิ ทธิรับเงินค่างวดตามโครงการก่อสร้างของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั เพื่อคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคาร
ในประเทศหลายแห่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและตัว๋ เงินจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2557
2556
เจ้าหนี้การค้า
- บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่ วมค้า
- บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้อื่น
- บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า
- ผูร้ ่ วมค้า
ตัว๋ เงินจ่าย
รวม
หัก เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผรู้ ับเหมา
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

66,020
1,155,430

60,653
1,305,663

984,857
851,810

466,906
1,063,565

51,072
1,189,371
2,461,893
(70,441)
2,391,452

39,011
2,009,521
3,414,848
(191,803)
3,223,045

5,780
1,009,898
2,852,345
(67,103)
2,785,242

24,290
1,880,698
3,435,459
(179,483)
3,255,976

กลุ่มบริ ษทั ยูนิคได้แสดงยอดเจ้าหนี้ การค้าและตัว๋ เงินจ่ายสุ ทธิ จากเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผรู้ ับเหมาซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขการจ่ายชําระเงินค่า
ก่อสร้าง ตามเงื่อนไขของสัญญา กลุ่มบริ ษทั ยูนิคหักเงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาจากผูร้ ับเหมาในอัตราร้อยละต่าง ๆ กันของมูลค่างาน
ก่อสร้างที่ผรู้ ับเหมาเรี ยกเก็บ โดยกลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะคืนเงินประกันนี้แก่ผรู้ ับเหมาเมื่องานนั้น ๆ ได้แล้วเสร็ จและผูร้ ับเหมามิได้ผิดสัญญาข้อ
หนึ่งข้อใด
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

7.

สิ นค้ าคงเหลือ
พันบาท

งานระหว่างก่อสร้าง – โครงการอสังหาริ มทรัพย์
งานระหว่างก่อสร้าง – โครงการก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
453,762
453,762
42,400
11,361
556,530
91,067
556,190
1,052,692

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
453,762
453,762
43,482
11,254
371,854
869,098
465,016

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งานระหว่างก่อสร้างสําหรับโครงการอสังหาริ มทรัพย์ (รวมที่ดิน) ของบริ ษทั ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงินรวม 453.8 ล้านบาท ได้นาํ ไปจดจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12
เนื่องจากคณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ให้ชะลอโครงการอสังหาริ มทรัพย์ (เรสซิ เด้นท์ อิน เดอะ
ปาร์ค) ของบริ ษทั โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์โครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ ในปั จจุบนั ได้ชะลอตัวลง นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารคาดว่าจะ
มีโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในบริ เวณใกล้เคียงกับโครงการของบริ ษทั ซึ่ งอาจจะส่ งผลดีต่อโครงการของบริ ษทั ในอนาคต มูลค่า
ที่ดินบนโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่ งมีราคาทุนจํานวนเงิน 453.8 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีราคาประเมิน (ราคาตลาด
ยุติธรรม) ตามรายงานของบริ ษทั ผูป้ ระเมินราคาอิสระ (บริ ษทั แอคคิวเรท แอดไวเซอรี่ จํากัด) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวนเงินรวม
471.9 ล้านบาท
8.

เงินลงทุนในเงินฝากประจําที่มีข้อจํากัดในการใช้

บัญชีน้ ี ได้แก่ เงินลงทุนในเงินฝากประจําของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคกับธนาคารในประเทศบางแห่ง ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.10
ต่อปี ถึงร้อยละ 2.50 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และร้อยละ 1.625 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.25 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ได้นาํ บัญชีเงินฝากประจําจํานวนเงินประมาณ 855.3 ล้านบาท และ 91.1 ล้านบาท ตามลําดับ ไป
จํานําไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่อของธนาคารในประเทศหลายแห่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12 นอกจากนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ได้นาํ บัญชีเงินฝากประจําจํานวนเงินประมาณ 1.6 ล้านบาท ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันให้ไว้ต่อศาลตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 28
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าได้นาํ บัญชีเงินฝากประจําจํานวนเงินรวมประมาณ 273.0 ล้านบาท และ
268.1 ล้านบาท ตามลําดับ ไปจํานําไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่อของธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12

30

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

9.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและกิจการร่ วมค้ า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้ามีดงั นี้

ทุนชําระแล้ว
(ล้านบาท)
2557
2556
บริษทั ย่ อย
- บริ ษทั ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
- บริ ษทั ยูนิค ฟาวน์เดชัน่ จํากัด
- บริ ษทั ยูนิค ทันเนลลิ่ง จํากัด
- บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จํากัด
- บริ ษทั ยูนิค พลัส เทคโนโลยี จํากัด
- บริ ษทั กิจการร่ วมค้า ยูคิว-เอสอาร์ซี จํากัด
- บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จํากัด
- บริ ษทั ยูนิค ซิสเท็ม จํากัด
- บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จํากัด
- บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จํากัด
- บริ ษทั ยูนิค พรู เดนซ์ จํากัด
- บริ ษทั ยูนิค เมทัล จํากัด
- บริ ษทั ยูนิค แพรคติกา้ จํากัด
- บริ ษทั ยูนิค เอ็กซพลอเรชัน่ จํากัด
- บริ ษทั ยูนิค มาสเตอร์ จํากัด
- บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส จํากัด
- บริ ษทั ซัน เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด
กิจการร่ วมค้า
- กิจการร่ วมค้า ยูนิค ชุนโว
- กิจการร่ วมค้า ยูเอ็น-เอสจี
- กิจการร่ วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น
- กิจการร่ วมค้า ไอทีดี-ยูนิค
- กิจการร่ วมค้า เอส ยู
- กิจการร่ วมค้า พียู
รวม

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2557
2556

พันบาท
วิธีราคาทุน
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
2557
2556

500
20
20
5
5
2
200
5
5
400
5
1
1
1
1
1
25

500
5
5
5
5
2
100
1.25
1.25
200
1.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
-

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
89.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.97
99.97
99.97
99.97
99.97
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
89.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.97
99.97
99.97
99.97
99.97
-

288,000
20,000
20,000
5,000
5,000
1,799
200,000
5,000
5,000
400,000
5,000
1,000
1,000
999
999
999
24,999

288,000
20,000
20,000
5,000
5,000
1,799
100,000
1,250
1,249
200,000
1,250
250
250
250
250
250
-

-

-

85.00
50.00
50.00
40.00
40.00
90.00

85.00
50.00
50.00
40.00
40.00
-

984,795

644,798

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ย่อยหลายแห่ง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยต่างๆ ได้มีมติให้เรี ยกชําระค่าหุ ้น
เต็มจํานวน ซึ่งบริ ษทั จ่ายชําระค่าหุน้ ดังกล่าวเพิ่มเติมแล้วเป็ นจํานวนเงินรวม 340.0 ล้านบาท
บริ ษทั เป็ นผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งของบริ ษทั ย่อยสองแห่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งของบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

10.

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าเสื่อมสิ้นสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาและ
ค่าเสื่ อมสิ้นสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาและ
ค่าเสื่ อมสิ้นสําหรับปี
จําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเผือ่ การด้ อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยานพาหนะ

เงินจ่ายล่วง
หน้าค่าซื้อ
ทรัพย์สินและ
งานระหว่าง
ก่อสร้าง

59,573
44,347
(32)
103,888
20,543
(41)
582
124,972

146,555
120,939
267,494
28,321
(6,518)
687
289,984

18,871
417,809
(18,871)
417,809
383,905
(328,833)
472,881

2,327,529
2,738,474
(35,628)
5,030,375
1,510,553
(113,188)
(17,384)
6,410,356

747,783

39,207

97,691

-

944,914

13,891
74,124

268,926
(11,551)
1,005,158

11,512
50,719

29,404
127,095

-

329,952
(11,551)
1,263,315

7,915
14,134

21,855
(489)
95,490

643,051
(5,002)
1,643,207

16,383
(12)
(4)
67,086

40,113
(6,518)
160,690

-

729,317
(12,021)
(4)
1,980,607

-

-

-

-

-

15,000
15,000
15,000

บ่อทราย

อาคาร
สํานักงาน
ชัว่ คราวและ
ส่วนปรับปรุ ง

54,427
54,427
54,427

170,368
58,769
229,137
7,616
(5,502)
810
232,061

1,443,791
1,406,391
(35,596)
18,871
2,833,457
1,057,827
(101,127)
305,095
4,095,252

-

-

60,233

-

6,219
6,219

-

15,000
15,000
15,000

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม (พันบาท)
เครื่ อง
ตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้
และอุปกรณ์
สํานักงาน

488,371
635,792
1,124,163
12,341
4,275
1,140,779

-

รวม

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1,109,163
1,109,163

48,208
48,208

154,933
80
155,013

499,100
1,329,199
1,828,299

53,169
53,169

12,374
128,025
140,399

113,454
304,355
417,809

1,990,401
1,761,659
3,752,060

ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1,125,779
1,125,779

40,293
40,293

113,881
22,690
136,571

379,843
2,072,202
2,452,045

35,484
22,402
57,886

7,345
121,949
129,294

472,881
472,881

2,175,506
2,239,243
4,414,749
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อาคาร
สํานักงาน
ชัว่ คราวและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ที่ดิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
เครื่ อง
ตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้
และอุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ

เงินจ่ายล่วง
หน้าค่าซื้ อ
ทรัพย์สินและ
งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพิ่มขึ้น
จําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

55,898
55,898
55,898

136,181
51,744
187,925
6,243
(5,502)
630
189,296

1,276,654
138,628
(10,154)
640
1,405,768
126,823
(96,204)
42,621
1,479,008

50,220
38,917
(32)
89,105
13,157
(39)
533
102,756

146,043
95,859
241,902
28,224
(6,518)
687
264,295

640
61,740
(640)
61,740
1,944
(59,722)
3,962

1,665,636
386,888
(10,186)
2,042,338
176,391
(108,263)
(15,251)
2,095,215

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

34,401
12,001
46,402
18,380
(489)
64,293

707,085
161,114
(10,154)
858,045
183,249
(4,888)
1,036,406

36,061
8,627
44,688
12,869
(12)
57,545

97,690
27,361
125,051
34,980
(6,518)
153,513

-

875,237
209,103
(10,154)
1,074,186
249,478
(11,907)
1,311,757

ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

15,000
15,000
15,000

-

-

15,000
15,000
15,000

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

40,898
40,898

141,442
81
141,523

418,826
128,897
547,723

44,417
44,417

5,485
111,366
116,851

19,283
42,457
61,740

670,351
282,801
953,152

ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

40,898
40,898

102,313
22,690
125,003

259,433
183,169
442,602

45,211
45,211

1,843
108,939
110,782

3,962
3,962

453,660
314,798
768,458

-

-

-

บริ ษทั มีสัญญาเช่าการเงินหลายฉบับกับบริ ษทั ลิสซิ่ งหลายแห่งเพื่อเช่าซื้ อเครื่ องจักรและยานพาหนะหลายรายการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
15
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 งานระหว่างก่อสร้างสําหรับโครงการอสังหาริ มทรัพย์ (รวมที่ดิน) ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งซึ่ งมีมูลค่าตาม
บัญชี ในงบการเงินรวมจํานวนเงิน 430.7 ล้านบาท (ซึ่ งโอนมาจากสิ นค้าคงเหลือ) ได้นาํ ไปจดจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14
ในเดือนมกราคม 2557 และเดือนเมษายน 2557 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายหลายฉบับกับบริ ษทั ลีสซิ่ งในประเทศแห่งหนึ่ งเพื่อขายสํานักงาน
ชัว่ คราว เครื่ องมือและอุปกรณ์บางรายการในราคารวม 89.8 ล้านบาท ซึ่งมีจาํ นวนเท่ากับมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของสํานักงานชัว่ คราว เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ดงั กล่าว ณ วันที่ทาํ สัญญา ในวันเดียวกัน บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าซื้ อกับบริ ษทั ลีสซิ่ งดังกล่าวเพื่อเช่าซื้ อสํานักงานชัว่ คราว
เครื่ องมือและอุปกรณ์เหล่านั้นในราคาเดียวกันบวกดอกเบี้ยในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา โดยบริ ษทั จะต้องชําระเงินดาวน์และผ่อนชําระเป็ น
งวดรายเดือนในจํานวนเท่ากันเป็ นเวลา 36 เดือน 46 เดือน และ 48 เดือน กรรมสิ ทธิ์ของเครื่ องมือและอุปกรณ์ดงั กล่าวจะโอนเป็ นของบริ ษทั
โดยอัตโนมัติเมื่อบริ ษทั ผ่อนชําระงวดสุ ดท้ายแล้ว
ที่ดินแปลงหนึ่งซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี 0.6 ล้านบาท (สุ ทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจํานวนเงิน 15.0 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 ได้จาํ นอง/จํานําไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันให้ไว้ต่อศาลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 28
ที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรของบริ ษทั ซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีรวม 241.1 ล้านบาท และ 268.6 ล้านบาท (ของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีมูลค่าสุ ทธิตาม
บัญชีรวม 1,310.2 ล้านบาท และ 979.0 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ2556 ตามลําดับ ได้จาํ นอง/จํานําเป็ นหลักประกันวงเงิน
สิ นเชื่ อที่ได้รับจากสถาบันการเงินหลายแห่ งตามที่กล่าวในหมายเหตุ 12 และ 14 นอกจากนี้ กรมธรรม์ประกันภัยสําหรับเครื่ องจักรและ
อาคารได้มีการโอนให้แก่ผใู้ ห้กยู้ มื เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์
มูลค่าต้นทุนของอาคารและอุปกรณ์บางรายการของบริ ษทั ซึ่งตัดค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่บริ ษทั ยังสามารถใช้ประโยชน์ในสิ นทรัพย์
เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจาํ นวนเงินรวมประมาณ 638.1 ล้านบาท และ 481.5 ล้านบาท (ของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมี
จํานวนเงินประมาณ 1,072.2 ล้านบาท และ 545.3 ล้านบาท) ตามลําดับ
11.

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน – สุ ทธิ

ค่ าลิขสิ ทธิ์ซอฟท์ แวร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
(พันบาท)
7,912
2,265
10,177
1,358
11,535
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
(พันบาท)
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

3,759
999
4,758
1,286
6,044

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

5,419
5,491

ค่ าลิขสิ ทธิ์ซอฟท์ แวร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)
6,872
1,929
8,801
1,263
10,064

3,501
791
4,292
1,063
5,355

4,509
4,709
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

12.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
พันบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
2557
2556

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
หนี้สินจากการทํา
ทรัสต์รีซีทส์
ตัว๋ เงินจ่ายธนาคาร
4.500 - 7.375
รวม

4.850 - 7.625

งบการเงินรวม
2557
35,246

2556
41,647

4,134
2,055,739
2,095,119

1,966
895,367
938,980

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
35,240
41,647
4,134
1,959,902
1,999,276

1,966
608,267
651,880

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารในประเทศหลายแห่ งจํานวนเงินรวม 45 ล้านบาท
และ 90 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีวงเงินสิ นเชื่ออื่นจากธนาคารในประเทศหลายแห่งจํานวนเงินรวม 11,543.0 ล้าน
บาท และ 47,890.8 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งคํ้าประกันด้วยเงินฝากประจําของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคจํานวนเงินรวม 855.3 ล้านบาท และ
1,128.3 ล้านบาท ตามลําดับ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 8 และการโอนสิ ทธิรับเงินค่างวดงานตามโครงการก่อสร้างของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั
ยูนิคตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 6 งานระหว่างก่อสร้าง-โครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั จํานวนเงิน 453.8 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 7 สิ นทรัพย์ถาวรบางรายการของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิค ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10 และคํ้าประกันเพิ่มเติมโดยบริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่ง
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาทรัสต์รีซีทส์ บริ ษทั ได้รับวัตถุดิบที่สั่งเข้ามาโดยการใช้เครดิ ตของสถาบันการเงิน ดังนั้น บริ ษทั จึงมีภาระผูกพันต่อ
สถาบันการเงินสําหรับค่าวัตถุดิบดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรื อจําหน่ายไป
13.

ประมาณการหนีส้ ิ นสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
พันบาท
งบการเงินรวม

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
เมื่อเกษียณอายุ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
รวม

2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

31,407
9,716
41,123

13,547
4,517
18,064

19,445
19,445

13,547
13,547
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงดังต่อไปนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

9,957
3,225
365

9,957
3,225
365

13,547
8,067
793
9,000

13,547
4,074
527
1,297

31,407

19,445

จํานวนที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบาท

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
8,067
3,225
793
365
9,000
17,860
3,590

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
4,074
3,225
527
365
1,297
5,898
3,590

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตรามรณะ

2557
ร้อยละ 3.5680
ร้อยละ 3.00
ตามตารางอัตรามรณะ
ปี 2551 (TMO2008)

2556
ร้อยละ 3.7544
ร้อยละ 5.00
ตามตารางอัตรามรณะ
ปี 2551 (TMO2008)
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
(พันบาท)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายระหว่างปี
กลับบัญชีจาํ นวนที่ไม่ได้ใช้ในระหว่างปี
รับรู้เพิ่มเติมในระหว่างปี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
14.

4,517
(271)
(4)
5,474
9,716

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
พันบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
2557
2556

เงินกูย้ มื จากธนาคาร
ในประเทศแห่งที่หนึ่ง 6.000 - 6.750
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
ในประเทศแห่งที่สอง
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

6.500 - 7.000

604,404

226,004

158,204

226,004

6.250

604,404
(150,000)
454,404

25,000
251,004
(92,800)
158,204

158,204
(67,800)
90,404

25,000
251,004
(92,800)
158,204

บริษัท
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 บริ ษทั ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารในประเทศแห่งที่หนึ่งจํานวนเงินรวม 575 ล้านบาท เพือ่ โครงการโรงหล่อ
แบบ (Yard Project) ของบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย
ประเภทของสิ นเชื่อ
ก) วงเงิน Term loan (ค่าที่ดิน)
(ให้เบิกจ่ายไม่เกินยอดหนี้ที่จะคืนเงินแก่
เจ้าหนี้ธนาคารของบริ ษทั ย่อย)

วงเงิน (ล้านบาท)
209

อัตราดอกเบี้ย
- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ
0.75 ต่อปี ในปี แรก
- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ
0.50 ต่อปี ในปี ต่อ ๆ ไป

ระยะเวลาการจ่ายชําระ
งวดรายเดือนจํานวน 84 เดือน
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 2.50 ล้านบาท
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประเภทของสิ นเชื่อ

วงเงิน (ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาการจ่ายชําระ

ข) วงเงิน Term loan (ค่าก่อสร้าง)
(ให้ เ บิ ก เงิ น กู้ไ ด้ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 70 ของ
มู ล ค่ า งานที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งในแต่ ล ะงวดตาม
รายงานของบริ ษทั ประเมิน)

76

อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าต่อปี

งวดรายเดือนจํานวน 84 เดือน
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 0.91 ล้านบาท

ค) วงเงินสิ นเชื่อเพื่อใช้ซ้ือเครื่ องจักรและอุปกรณ์
(ให้ เ บิ ก เงิ น กู้ไ ด้ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 70 ของ
มูลค่างานที่เกิดขึ้นจริ งตามรายงานของบริ ษทั
ประเมิน)

188

อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าต่อปี

งวดรายเดือนจํานวน 84 เดือน
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 2.24 ล้านบาท

2

อัตราร้อยละ 1 ต่อปี

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

100
575

กําหนดโดยธนาคาร

-

ง) วงเงินคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
จ) วงเงินสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
รวม

เงินกูย้ มื นี้ค้ าํ ประกันด้วยการจํานองที่ดินพร้อมงานระหว่างก่อสร้างสําหรับโครงการอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย รวมถึงที่ดิน อาคารและ
เครื่ องจักรของบริ ษทั ที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคตตามที่กล่าวในหมายเหตุ 10 และคํ้าประกันเพิ่มเติมโดยบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 9 นอกจากนี้ บริ ษทั ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารดังกล่าวก่อนการจ่ายเงินปั นผล
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 บริ ษทั ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารในประเทศแห่งที่สองจํานวนเงินรวม 400 ล้านบาท เพื่อลงทุนในเครื่ องจักร
และอุปกรณ์สาํ หรับใช้ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ าสายสี น้ าํ เงิน ช่วงหัวลําโพง – บางแค และช่วงบางซื่ อ – ท่าพระ (สัญญา 3) : โครงการ
รถไฟฟ้ าและสถานียกระดับช่วงเตาปูน – ท่าพระของบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย
ประเภทของสิ นเชื่อ
วงเงินค่าเครื่ องจักร
ก) กลุ่มที่ 1
ข) กลุ่มที่ 2

ค) วงเงินสิ นเชื่ออื่น
รวม

วงเงิน (ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาการจ่ายชําระ

145

อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 ต่อปี

55

อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 ต่อปี

งวดรายเดื อ นจํา นวน 36 เดื อ น เดื อ นละ 4.0
ล้านบาท
งวดรายเดือนจํานวน 45 เดือน ชําระงวดแรกใน
วันครบกําหนดระยะเวลา 10 เดือนนับจากวันที่
เบิกเงินกูค้ รั้งแรก เดือนละ 1.55 ล้านบาท
-

200
400

กําหนดโดยธนาคาร
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เงื่อนไขการผ่อนชําระเงินกูต้ ามความก้าวหน้าของสัญญางานก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1
- เมื่อมูลค่าของงานสะสมเท่ากับร้อยละ 33 ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง ผูก้ จู้ ะต้องชําระคืนเงินต้นไม่นอ้ ยกว่า 48.0 ล้านบาท
- เมื่อมูลค่าของงานสะสมเท่ากับร้อยละ 66 ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง ผูก้ จู้ ะต้องชําระคืนเงินต้นไม่นอ้ ยกว่า 96.0 ล้านบาท
กลุ่มที่ 2
- เมื่อมูลค่าของงานสะสมเท่ากับร้อยละ 33 ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง ผูก้ จู้ ะต้องชําระคืนเงินต้นไม่นอ้ ยกว่า 11.0 ล้านบาท
- เมื่อมูลค่าของงานสะสมเท่ากับร้อยละ 66 ของมูลค่างานตามสัญญาจ้าง ผูก้ จู้ ะต้องชําระคืนเงินต้นไม่นอ้ ยกว่า 27.5 ล้านบาท
เงินกูย้ มื จากธนาคารนี้เป็ นเงินกูย้ มื ที่ไม่มีหลักประกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารดังกล่าวก่อนที่จะนําทรัพย์สิน
ดังกล่าวไปจําหน่าย จ่ายโอน หรื อ ก่อภาระผูกพันในทรัพย์สินใดๆ และก่อนการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารในประเทศแห่งที่หนึ่งจํานวนรวม 1,898 ล้านบาท เพื่อใช้ใน
การดําเนินกิจการจําหน่ายคอนกรี ตผสมเสร็ จและหล่อแบบคอนกรี ตของบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วย
ประเภทของสิ นเชื่อ
ก) วงเงิน Term loan (ค่าที่ดิน)
(ให้เบิกเงินกูไ้ ด้ในสัดส่ วนร้อยละ 75 ของ
ราคาตามหนังสื อสัญญาขายที่ดินแต่ไม่เกิน
วงเงิน Term loan)

วงเงิน (ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาการจ่ายชําระ
211
อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 งวดรายเดือนจํานวน 96 เดือน
ต่อปี
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 2.25 ล้านบาท

ข) วงเงิน Term loan (ค่าพัฒนาที่ดิน และ
สาธารณูปโภค)
(ให้เบิกเงินกูไ้ ด้ในสัดส่ วนร้อยละ 75 ของ
มูลค่างานที่เกิดขึ้นจริ งตามรายงานประเมิน
ราคาของบริ ษทั ประเมินราคาภายนอกที่
ธนาคารได้ข้ ึนทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินวงเงิน
Term loan)

413

อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 งวดรายเดือนจํานวน 96 เดือน
ต่อปี
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 4.5 ล้านบาท

ค) วงเงิน Term loan (ค่าก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้าง
และงานระบบ)
(ให้เบิกเงินกูไ้ ด้ในสัดส่ วนร้อยละ 75 ของ
มูลค่างานที่เกิดขึ้นจริ งตามรายงานประเมิน
ราคาของบริ ษทั ประเมินราคาภายนอกที่
ธนาคารได้ข้ ึนทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินวงเงิน
Term loan)

137

อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 งวดรายเดือนจํานวน 84 เดือน
ต่อปี
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 2.2 ล้านบาท
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประเภทของสิ นเชื่อ
ง) วงเงิน Term loan (ค่าเครื่ องจักร/อุปกรณ์/
ส่ วนประกอบ)
(ให้เบิกเงินกูไ้ ด้ในสัดส่ วนร้อยละ 75 ของ
ราคาประเมินตามรายงานประเมินราคาของ
บริ ษทั ประเมินราคาภายนอกที่ธนาคารได้ข้ ึน
ทะเบียนไว้)
จ) วงเงินเบิกเกินบัญชี
ฉ) วงเงินหนังสื อคํ้าประกัน

ช) วงเงินสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
รวม

วงเงิน (ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลาการจ่ายชําระ
957
อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 งวดรายเดือนจํานวน 84 เดือน
ต่อปี
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 12.2 ล้านบาท

30
100

MOR

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

- อัตราร้อยละ 1 ต่อปี สําหรับ
หนังสื อคํ้าประกัน
- อัตราร้อยละ 1.8 ต่อปี สําหรับ
เลตเตอร์ออฟเครดิต
- MOR สําหรับตัว๋ สัญญาใช้เงิน
และสัญญาทรัสต์รีซีทส์

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

50
1,898

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

เงินกูย้ มื นี้ค้ าํ ประกันด้วยการจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักร รวมถึงที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตตามที่กล่าวในหมายเหตุ 10 และคํ้าประกันเพิ่มเติมโดยบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 9 นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของธนาคาร
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 บริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่งได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากธนาคารในประเทศแห่งที่หนึ่งจํานวนรวม 324.2 ล้านบาท เพื่อใช้ใน
การดําเนินกิจการขุดและจําหน่ายทรายของบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วย
ประเภทของสิ นเชื่อ
วงเงิน (ล้านบาท)
236.2
ก) วงเงิน Term loan (ท่าเรื อ)
(ให้ เ บิ ก เงิ น กู้ไ ด้ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 75 ของ
ต้นทุนซื้ อตามหนังสื อสัญญาขายที่ดินในวัน
โอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน)
ข) วงเงิน Term loan (ที่ดินบ่อทราย)
(ให้ เ บิ ก เงิ น กู้ไ ด้ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 50 ของ
ต้นทุนซื้ อตามหนังสื อสัญญาขายที่ดินในวัน
โอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน)

50.0

อัตราดอกเบี้ย
- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ
0.75 ต่อปี ในปี แรก
- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ
0.25 ต่อปี ในปี ต่อ ๆ ไป

ระยะเวลาการจ่ายชําระ
งวดรายเดือนจํานวน 72 เดือน
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 3.45 ล้านบาท

- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ
0.75 ต่อปี ในปี แรก
- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ
0.25 ต่อปี ในปี ต่อ ๆ ไป

งวดรายเดือนจํานวน 48 เดือน
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 1.15 ล้านบาท
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประเภทของสิ นเชื่อ
วงเงิน (ล้านบาท)
18.0
ค) วงเงินสิ นเชื่อเพื่อใช้ซ้ือเครื่ องจักรและอุปกรณ์
(ให้ เ บิ ก เงิ น กู้ไ ด้ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 50 ของ
มูลค่าที่เกิดขึ้นจริ งของการก่อสร้างกะพ้อล้าง
ทราย และ/หรื อ เรื อดูดทราย ที่ได้สร้ างเสร็ จ
แล้ว ร้อยละ 100 ตามรายงานประเมินราคา
ของบริ ษทั ประเมินราคาภายนอกที่ธนาคารได้
ขึ้นทะเบียนไว้)

อัตราดอกเบี้ย
- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ
0.75 ต่อปี ในปี แรก
- อัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่าลบร้อยละ
0.25 ต่อปี ในปี ต่อ ๆ ไป

ระยะเวลาการจ่ายชําระ
งวดรายเดือนจํานวน 36 เดือน
เดือนละไม่ต่าํ กว่า 0.58 ล้านบาท

ง) วงเงินเบิกเกินบัญชี

MOR

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

อัตราร้อยละ 1 ต่อปี

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

จ) วงเงินหนังสื อคํ้าประกัน
รวม

15.0
5.0
324.2

เงินกูย้ มื นี้ค้ าํ ประกันด้วยการจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักร รวมถึงที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตตามที่กล่าวในหมายเหตุ 10 และคํ้าประกันเพิ่มเติมโดยบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 9 นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของธนาคาร
15.

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน - สุ ทธิ

บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีสัญญาเช่าการเงินหลายฉบับกับบริ ษทั ลิสซิ่ งหลายแห่ งเพื่อเช่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรหลายรายการตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 10 สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าสิ้ นสุ ดในระยะเวลาต่าง ๆ กันจนถึงปี 2561 กรรมสิ ทธิ์ในสิ นทรัพย์ที่ซ้ื อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
นี้จะโอนเป็ นของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคต่อเมื่อบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคชําระเงินทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ลิสซิ่ งดังกล่าวแล้ว โดยสรุ ปได้
ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2558
2559
2560
2561
รวมจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่า
หัก หนี้สินส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
– สุ ทธิจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

2557
795,092
770,141
610,227
87,779
2,263,239
(173,931)
2,089,308

2556
528,091
504,283
485,209
348,657
1,866,240
(178,325)
1,687,915

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
86,934
106,936
69,111
90,976
52,313
49,151
33,456
7,238
254,301
241,814
(17,198)
(19,201)
237,103
222,613

(700,146)

(445,871)

(96,567)

(75,998)
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สุ ทธิ
1,389,162
16. เงินจ่ ายล่ วงหน้ าแก่ ผู้รับเหมาและเงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า

1,242,044

140,536

146,615

เงิ นจ่ายล่วงหน้าแก่ ผูร้ ั บเหมาเป็ นเงิ นจ่ ายล่ วงหน้าแก่ ผูร้ ั บเหมาในอัตราร้ อยละต่าง ๆ กันของจํานวนเงิ นในสัญญา เงิ นจ่ายล่วงหน้าแก่
ผูร้ ับเหมานี้จะถูกหักจากจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากผูร้ ับเหมาตามอัตราร้อยละที่ตกลงกัน
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็ นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าซึ่ งเป็ นหน่ วยงานราชการในอัตราร้ อยละต่าง ๆ กันของจํานวนเงินรวมตามสัญญา
รับเหมาก่อสร้าง เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้านี้จะถูกหักจากจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าตามอัตราร้อยละที่ตกลงกัน
17.

ทุนเรือนหุ้น

ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติให้จดั สรรหุน้ ออกใหม่ดงั นี้
- หุน้ จํานวน 52 ล้านหุน้ เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมในอัตราส่ วน 15 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่
- หุน้ จํานวน 250 ล้านหุน้ เสนอขายเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้บุคคลในวงจํากัด
ในกรณี ที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด ให้บริ ษทั นําไปจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วน
จํานวนหุ ้นที่ผถู้ ือหุ ้นแต่ละรายถืออยูต่ ามรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นในวันที่กาํ หนด และใน
ระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุน้ เพิ่มทุน ผูถ้ ือหุน้ เดิมอาจแสดงความจํานงจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนเกินจากสิ ทธิที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่ วนได้ ทั้งนี้
บริ ษทั จะกําหนดอัตราส่ วนในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุ ้นแต่ละรายถืออยูภ่ ายหลังจากที่
บริ ษทั ทราบจํานวนหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้บุคคลในวงจํากัด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 คณะกรรมการได้มีมติให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด
ดังนี้
- ครั้งที่ 1 โดยจัดสรรให้แก่นกั ลงทุนสถาบันและนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จํานวนรวม 22 ราย รวมจํานวนหุน้ สามัญที่ออกและ
เสนอขายในครั้งนี้ท้ งั สิ้ น 182.3 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 9.00 บาท
- ครั้งที่ 2 โดยจัดสรรให้แก่นกั ลงทุนสถาบันและนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จํานวนรวม 5 ราย รวมจํานวนหุน้ สามัญที่ออกและ
เสนอขายในครั้งนี้ท้ งั สิ้ น 67.7 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 9.03 บาท
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด ครั้งที่ 1 เต็มมูลค่าแล้ว และมีส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
สามัญเป็ นจํานวนเงิน 1,426.8 ล้านบาท (สุ ทธิจากค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายหุน้ จํานวน 31.4 ล้านบาท) บริ ษทั ได้ยนื่ เอกสารจดทะเบียนเพิ่มทุน
ดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ซึ่ งหลักทรัพย์ดงั กล่าวสามารถซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยได้ในวันที่ 26 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด ครั้งที่ 2 เต็มมูลค่าแล้ว และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เป็ นจํานวนเงิน 532.2 ล้านบาท (สุ ทธิจากค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายหุน้ จํานวน 11.6 ล้านบาท) บริ ษทั ได้ยนื่ เอกสารจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ซึ่ งหลักทรัพย์ดงั กล่าวสามารถซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการได้มีมติให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน
การถือหุน้ ซึ่งบริ ษทั มีการเปลี่ยนกําหนดอัตราส่ วนการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจากเดิมในอัตราส่ วน 15 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ เป็ นอัตราส่ วน
20 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในราคาเสนอขาย 9.00 บาทต่อหุน้
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ ครบถ้วนแล้ว และมีส่วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญเป็ นจํานวนเงิน 409.9 ล้านบาท (สุ ทธิจากค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายหุน้ จํานวน 1.95 ล้านบาท) บริ ษทั ได้ยนื่ เอกสารจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งหลักทรัพย์ดงั กล่าวสามารถซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
18.

จ่ ายเงินปันผล

เงินปั นผลจ่ายในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

อนุมตั ิโดย

อัตราหุน้ ละ
(บาท)

จํานวนหุน้ สามัญ
(หุน้ )

จํานวนเงินปั นผล
(พันบาท)

วันที่จ่าย

2557
เงินปั นผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ปี 2556

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2557 เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2557

0.16

779,539,289

124,726

29 เมษายน 2557

2556
เงินปั นผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ปี 2555

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2556 เมื่อวันที่
5 เมษายน 2556

0.06

779,539,289

46,772

3 พฤษภาคม 2556

19.

กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพพนักงานที่จดทะเบียน

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพประเภทจ่ายสมทบสําหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 การเข้าเป็ น
สมาชิกกองทุนเป็ นไปตามความสมัครใจของพนักงาน โดยพนักงานจ่ายสะสมและบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนตามข้อกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนดังกล่าวข้างต้นเป็ นเงินรวมประมาณ 4.4 ล้านบาท และ 3.5 ล้านบาท สําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามลําดับ
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

20.

สํ ารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรเป็ นทุนสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี
หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนเท่ากับร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 บริ ษทั จัดสรรสํารองตามกฎหมายจํานวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
21.

สั ญญา

บริ ษทั และกิจการร่ วมค้าได้ทาํ สัญญารับเหมาก่อสร้างสําคัญ ๆ กับหน่วยงานราชการ ดังนี้
บริษัท
เลขที่สัญญา

วันที่สัญญา

รายละเอียดในสัญญา

สนย.61/2554

วันที่ 30
กันยายน
2554

สัญญาจ้างก่อสร้างทางต่างระดับถนน
พัฒนาการ-ถนนอ่อนนุช

PITB-745(R2)

วันที่ 21
สัญญาจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา
พฤศจิกายน และงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ
2554
ก่อสร้างทางต่างระดับถนนพัฒนาการถนนอ่อนนุช

คู่สัญญา

ระยะเวลา (เสร็จสิ้นวันที่)

เงินประกันผลงาน

กรุ งเทพมหานคร

แล้วเสร็จภายใน 810 วัน นับจากวันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทํางาน

-

หนังสื อคํ้าประกันจาก
ธนาคารเลขที่
ค.00019/108066/0275/54
ในวงเงิน 44.39 ล้านบาท

การประปานครหลวง

แล้วเสร็จภายใน 30 วันก่อนวันสิ้ นสุ ด
งานกทม.

-

หนังสื อคํ้าประกันจาก
ธนาคารเลขที่
ค.00019/108066/0316/54
ในวงเงิน 2.13 ล้านบาท

การไฟฟ้ านครหลวง

แล้วเสร็จภายใน 733 วัน นับจากวันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทํางาน

-

หนังสื อคํ้าประกันจาก
ธนาคารเลขที่
ค.00019/108066/0316/54
ในวงเงิน 2.13 ล้านบาท

สัญญาจ้างผลิตหรื อจัดหาสะพานเหล็ก
พร้อมดัดแปลงตอม่อ,ถอดและติดตั้ง
สะพานเหล็ก ที่กม.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 ในทางสายใต้ (ทาง
ล่อง) ตอนนายตรวจทางธนบุรี,ตอน
นายตรวจทางศาลายา แขวงบํารุ งทาง
บางซื่อ กองบํารุ งทางเขตกรุ งเทพศูนย์
บํารุ งทางภาคกลาง ฝ่ ายการช่างโยธา

การรถไฟแห่งประเทศไทย

แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับจากวันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทํางาน

-

หนังสื อคํ้าประกันจาก
ธนาคารเลขที่
ค.00019/108066/0203/55
ในวงเงิน 1.3 ล้านบาท

กส.23/รฟฟ./
2555

วันที่ 19
สัญญาการจ้างก่อสร้างชานชาลา
พฤศจิกายน เพิม่ เติมเพื่อการโดยสารในโครงการ
2555
ระบบรถไฟชานเมือง (สายสี แดง) ช่วง
บางซื่อ-ตลิ่งชัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย

แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับจากวันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทํางาน

-

หนังสื อคํ้าประกันจาก
ธนาคารเลขที่
ค.00019/108066/0287/55
ในวงเงิน 1.18 ล้านบาท

4CI4-560005

วันที่ 6
กันยายน
2556

บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)

แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทํางาน

-

หนังสื อคํ้าประกันจาก
ธนาคารเลขที่ ค.
00019/108066/0267/56

ฝอบ.ค.10/2552 วันที่ 21
สัญญาจ้างงานก่อสร้างบ่อพักและท่อ
พฤศจิกายน ร้อยสายไฟฟ้ าใต้ดิน ร่ วมกับโครงการ
2554
ก่อสร้างทางต่างระดับถนนพัฒนาการถนนอ่อนนุช
ยธ.02330/6/กท./08 วันที่ 29

สิ งหาคม
2555

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารตรวจบัตร
โดยสาร ภายนอกอาคารผูโ้ ดยสาร ณ
ท่าอากาศยานภูเก็ต

หลักประกัน
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เลขที่สัญญา

วันที่สัญญา

รายละเอียดในสัญญา

คู่สัญญา

ระยะเวลา (เสร็จสิ้นวันที่)

เงินประกันผลงาน

HNP_P202/2014

วันที่ 1
เมษายน
2557

สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการระบบส่ ง
นํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ
Hydrant ระยะที่ 2 ณ ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ

บริ ษทั ไทยเชื้อเพลิงการบิน
จํากัด

เริ่ มภายใน 1,090 วันหลังจากลงนามใน
สัญญาภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2560

-

ในวงเงิน 7.75 ล้านบาท
หลักประกัน
หนังสื อคํ้าประกันจาก
ธนาคารในวงเงิน 40.9
ล้านบาท

กิจการร่ วมค้า


กิจการร่ วมค้า ยูนิค - ชุนโว

วันที่สัญญา
วันที่ 12 ธันวาคม 2551



เงินประกันผลงาน
ร้อยละ 10

หลักประกัน
หนังสื อคํ้าประกันจาก
ธนาคารร้อยละ 10 ของ
มูลค่างาน

รายละเอียดในสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่ งนํ้าคลอง
พระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บนํ้าบางพระและ
อาคารประกอบ สัญญาที่ 2 โครงการผันนํ้าจาก
พื้นที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บนํ้า
บางพระ จังหวัดชลบุรี

คู่สัญญา
กรมชลประทาน

ระยะเวลา (เสร็จสิ้นวันที่)
ต้องทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนด
720 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อ
แจ้ง

เงินประกันผลงาน
ร้อยละ 10

หลักประกัน
หนังสื อคํ้าประกันจาก
ธนาคารเลขที่ ค.
00019/108066/0207/53 และ
เลขที่ C 05139/21010013251
จํานวน 52.9 ล้านบาท

รายละเอียดในสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการระบบขนส่ ง
มวลชนทางรางในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล : โครงการระบบรถไฟฟ้ า (สายสี น้ าํ
เงิน) ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อท่าพระ (สัญญาที่ 3)

คู่สัญญา
การรถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชนแห่งประเทศ
ไทย

ระยะเวลา (เสร็จสิ้นวันที่)
แล้วเสร็จภายใน 1,640 วัน นับจากวันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทํางาน

เงินประกันผลงาน
ร้อยละ 10

หลักประกัน
หนังสื อคํ้าประกันจาก
ธนาคารเลขที่ ค.
00019/108066/0057/54
จํานวน 1,128 ล้านบาท

คู่สัญญา
กรมเจ้าท่า

ระยะเวลา (เสร็จสิ้นวันที่)
แล้วเสร็จภายใน 990 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 17
มกราคม 2557

เงินประกันผลงาน
ร้อยละ 5

หลักประกัน
หนังสื อคํ้าประกันจาก
ธนาคารเลขที่ ค.
00019/108612/0013/54
จํานวน 25.9 ล้านบาท

คู่สัญญา
การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย

ระยะเวลา (เสร็จสิ้นวันที่)
แล้วเสร็จภายใน 1,440 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา

เงินประกันผลงาน
ร้อยละ 10

หลักประกัน
หนังสื อคํ้าประกันจาก
ธนาคารเลขที่ ค.
00019/108066/0013/56
จํานวน 2,982.7 ล้านบาท

กิจการร่ วมค้า ไอทีดี - ยูนิค

วันที่สัญญา
วันที่ 3 พฤษภาคม 2554



ระยะเวลา (เสร็จสิ้นวันที่)
แล้วเสร็จภายใน 1,100 วัน นับจากวันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทํางาน

กิจการร่ วมค้า เอสเอช – ยูเอ็น

วันที่สัญญา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2554



คู่สัญญา
การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย

กิจการร่ วมค้า ยูเอ็น-เอสจี

วันที่สัญญา
วันที่ 14 ตุลาคม 2553



รายละเอียดในสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการระบบขนส่ ง
มวลชนทางรางในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล : โครงการระบบรถไฟชานเมือง
(สายสี แดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน

รายละเอียดในสัญญา
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรื อ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด

กิจการร่ วมค้า เอส ยู

วันที่สัญญา
วันที่ 18 มกราคม 2556

รายละเอียดในสัญญา
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการระบบขนส่ ง
มวลชนในกรุ งเทพ (สายสี แดง) สัญญาที่ 1 งาน
โยธาสําหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อม
บํารุ ง
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริ ษทั ยูนิคยอมรับประกันความบกพร่ องของโครงการที่ก่อสร้างเป็ นเวลาหนึ่งปี หรื อสองปี นับ
แต่วนั ที่ งานแล้วเสร็ จ อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ ที่ผ่านมาของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั คาดว่าผลเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้นมี จาํ นวนไม่เป็ น
สาระสําคัญ
ตามเงื่อนไขของสัญญาข้างต้น กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะถูกหักเงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาโดยคู่สญ
ั ญาในอัตราร้อยละต่าง ๆ กันของมูลค่างาน
ก่อสร้างที่กลุ่มบริ ษทั ยูนิคเรี ยกเก็บ โดยคู่สัญญาจะคืนเงินประกันนี้แก่กลุ่มบริ ษทั ยูนิคเมื่องานนั้น ๆ ได้แล้วเสร็ จและกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมิได้
ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
ข้อมูลสําคัญสําหรับสัญญารับเหมาก่อสร้างที่อยูร่ ะหว่างทํา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2557
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างที่รับรู้เป็ นรายได้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้างที่รับรู้
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนเงินทั้งสิ้ นที่บริ ษทั มีสิทธิเรี ยกร้องจาก
ผูว้ า่ จ้างสําหรับงานก่อสร้าง (ลูกหนี้ที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
และงานระหว่างก่อสร้าง - โครงการก่อสร้าง)
22.

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

32,631,804

18,701,338

14,672,447

8,773,205

29,157,029

16,433,382

12,072,107

7,090,522

4,114,092

3,544,016

545,780

360,206

การเปิ ดเผยเครื่องมือทางการเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่มีอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบแสดงฐานะการเงินรวมได้รวมเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้เงินประกันผลงาน เงินลงทุนในเงินฝากประจําที่มีขอ้ จํากัดใน
การใช้ เงินทดรองแก่กิจการร่ วมค้า เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผรู้ ับเหมา เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า เงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาว
จากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ อื่นและตัว๋ เงินจ่าย เจ้าหนี้ เงินประกันผลงาน หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกค้า นโยบายการบัญชีสาํ หรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุ 3
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปั ญหาในการจัดหาเงินทุนให้มีจาํ นวนเพียงพอและทันเวลาเพื่อจ่ายชําระหนี้ สําหรับภาระผูกพันตามที่
กําหนดไว้ในงบการเงิน จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ยูนิค ข้อมูลเหล่านี้ ช้ ีให้เห็นว่ากลุ่มบริ ษทั
ยูนิคไม่มีปัญหาความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีรายการค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งก่อให้เกิดความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงพิจารณาทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ ยงนี้เป็ นครั้งคราวตามความเหมาะสม
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั กลุ่มบริ ษทั ยูนิค กลุ่มบริ ษทั
ยูนิคได้มีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้
ราคาตามบัญชีของลูกหนี้ ที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงฐานะการเงินรวมสุ ทธิ จากค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ (ถ้ามี) เป็ นมูลค่า
สูงสุ ดที่เกิดจากความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่ งจะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคทั้งใน
ปั จจุบนั และอนาคต กลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและเงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาว
จากสถาบันการเงิน และหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีนอ้ ย กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจึงไม่ได้ทาํ สัญญาเพื่อป้ องกันความ
เสี่ ยงดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ ครบกําหนด หรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
2557 (พันบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
เงินลงทุนในเงินฝากประจําที่มี
ข้อจํากัดในการใช้
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินทดรองรับ
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมา
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มี
มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

6,746
29,906
4,550,511
80,524
104,555

627,468
333,355
4,550,511
80,524
104,555

0.375-1.90
1.10-1.13
-

620,722

4,772,242

1,129,868
6,826,281

0.5-2.5

2,095,119
2,095,119

2,391,452
2,068,291
139,785
4,599,528

2,095,119
2,391,452
2,068,291
139,785
604,404
2,089,308
9,388,359

4.500-7.375
6.000-6.750
4.50-6.90

ภายใน 1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

303,449
-

-

-

620,722
-

1,129,868
1,433,317

-

-

150,000
700,146
850,146

454,404
1,389,162
1,843,566

-

งบการเงินรวม
2556 (พันบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
เงินลงทุนในเงินฝากประจําที่มี
ข้อจํากัดในการใช้
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มี
มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

204,198
-

-

-

338,013
-

360,775
564,973

-

-

338,013

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

20,891
28,489
3,180,046
35,904
33,507

358,904
232,687
3,180,046
35,904
33,507

0.25-1.75
1.50-3.25
-

3,298,837

360,775
4,201,823

1.625-3.25
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
2556 (พันบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินทดรองรับ
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมา
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

ภายใน 1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

92,800
445,871
538,671

158,204
1,242,044
1,400,248

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มี
มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

-

938,980
938,980

3,223,045
1,207,188
121,345
4,551,578

รวม

938,980
3,223,045
1,207,188
121,345
251,004
1,687,915
7,429,477

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

4.850-7.625
6.25-7.000
4.75-6.90

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 (พันบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
เงินลงทุนในเงินฝากประจําที่มี
ข้อจํากัดในการใช้
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินทดรองรับ
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมา
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มี
มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

6,032
7,303,275
1,478,499
20,093

397,997
304,259
7,303,275
1,478,499
20,093

0.125-1.900
1.10-1.13
-

391,965

8,807,899

856,892
10,361,015

1.10

1,999,276
1,999,276

2,785,242
3,375,649
97,123
6,258,014

1,999,276
2,785,242
3,375,649
97,123
158,204
237,103
8,652,597

4.500-7.375
6.25-6.75
4.50-6.90

ภายใน 1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

304,259
-

-

-

391,965
-

856,892
1,161,151

-

-

67,800
96,567
164,367

90,404
140,536
230,940

-
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 (พันบาท)
อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
เงินลงทุนในเงินฝากประจําที่มี
ข้อจํากัดในการใช้
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินทดรองรับ
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมา
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ไม่มี
มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

4,198
-

-

-

101,992
-

5,011
5,023,168
991,678
5,452

107,003
4,198
5,023,168
991,678
5,452

0.5-1.5
1.5
-

92,669
96,867

-

-

101,992

6,025,309

92,669
6,224,168

1.625-1.750

92,800
75,998
168,798

158,204
146,615
304,819

-

651,880
651,880

3,255,976
1,979,755
90,646
5,326,377

651,880
3,255,976
1,979,755
90,646
251,004
222,613
6,451,874

4.850-7.625
6.25-6.875
4.75-6.90

มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จํานวนเงินที่ผซู้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่ องมือทางการเงินกันในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู้และเต็มใจใน
การแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริ ษทั ยูนิคใช้วิธีการและ
สมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินทดรองแก่กิจการร่ วมค้าและเงินจ่ายล่วงหน้าแก่
ผูร้ ับเหมา: มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินลงทุนในเงินฝากประจําที่มีขอ้ จํากัดในการใช้ซ่ ึงมีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเป็ นอัตราท้องตลาด: มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าซึ่ งไม่มีราคาขายในตลาด: มูลค่ายุติธรรมที่สามารถคํานวณได้อย่างมีเหตุผลคํานวณจากสิ นทรัพย์
สุ ทธิของเงินลงทุนดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามวิธีส่วนได้เสี ย
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ลูกหนี้และเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน : ไม่สามารถคํานวนมูลค่ายุติธรรมได้เนื่องจากไม่สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมได้
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นและตัว๋ เงินจ่ายและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า : มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรมเนื่องจากหนี้สินทางการเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ มีราคาตามบัญชี ไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมอย่างเป็ นสาระสําคัญ เนื่ องจากมีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาด
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเป็ นอัตราท้องตลาด: มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
23.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้แก่
พันบาท
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าคงเหลือ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงและค่างานจ้างเหมา
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมสิ้ นและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
24.

2557
(496,502)
3,603,774
1,059,691
1,336,662
788,630
29,566
730,601
207,010
7,259,432

2556
(14,543)
4,117,543
287,843
529,319
531,661
21,212
330,951
138,122
5,942,108

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(404,082)
(860)
4,032,835
3,575,426
930,770
818,774
722,261
322,355
284,271
347,508
26,356
21,212
250,543
209,894
141,501
128,434
5,984,455
5,422,743

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของผูบ้ ริ หารสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ประเภทของค่าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
เบี้ยประชุม
เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพส่ วนของบริ ษทั
อื่นๆ

2557
19,835
5,540
1,574
1,500
366
751

2556
14,006
4,564
1,938
361
283
60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
17,633
14,006
5,290
4,564
1,106
1,938
1,500
361
330
283
497
60
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รวม
25. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

29,566

21,212

26,356

21,212

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
บวก (หัก) ผลกระทบจากค่าภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ของรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
- เงินลงทุนระยะสั้น
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
เมื่อเกษียณอายุ
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
79,906
112,823

2557
148,234

2556
147,454

(5,058)
303
(8,456)

2,487
(3,495)

(939)

(501)

(3,573)

(718)

(1,723)
129,727

(220)
145,508

(1,180)
77,787

(718)
111,604

รายการกระทบยอดจํา นวนเงิ น ระหว่า งค่า ใช้จ่า ยภาษี เงิ น ได้กับ ผลคู ณของกํา ไรทางบัญ ชี โ ดยใช้อตั ราภาษี สํา หรั บ แต่ ล ะปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
กําไรก่อนภาษีทางบัญชี
ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตราร้อยละ 20
บวก (หัก) : ผลกระทบทางภาษีจาก
- การไม่ได้ใช้ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการจําหน่ายหุน้ สามัญ
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
387,244
551,624

2557
631,999

2556
732,164

126,400

146,433

2,615

(6,764)

-

-

(8,999)
9,711
129,727

5,839
145,508

(8,999)
9,337
77,787

1,279
111,604

77,449

110,325
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายละเอียดของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

31 ธันวาคม 2556
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
3,000
ขาดทุนสะสมทางภาษี
34
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3,495
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
เมื่อเกษียณอายุ
2,709
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
220
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนระยะสั้น
สุ ทธิ
9,458

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
เมื่อเกษียณอายุ
รวม

31 ธันวาคม 2556
3,000
501
2,709
6,210

งบการเงินรวม (พันบาท)
บันทึกเป็ น (ค่าใช้จ่าย) รายได้ใน
กําไร
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่น
สําหรับปี
สําหรับปี
5,058
8,456
3,573
1,723
(303)
18,507

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
กําไร
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่น
สําหรับปี
สําหรับปี
939
1,180
2,119

-

31 ธันวาคม 2557
3,000
5,092
11,951
6,282
1,943
(303)
27,965

31 ธันวาคม 2557
3,000
1,440
3,889
8,329

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีที่ไม่ ได้ รับรู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั ยูนิคไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลขาดทุนสะสมทางภาษีของกิจการ
ร่ วมค้าสองแห่งจํานวนเงิน 2.6 ล้านบาท และ 22.1 ล้านบาท ตามลําดับ เนื่องจากไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการร่ วมค้าดังกล่าวจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําขาดทุนสะสมทางภาษีไปใช้ประโยชน์ได้
26.

กําไรต่ อหุ้นส่ วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่

กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่คาํ นวณโดยหารกําไรสําหรับแต่ละปี ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกใน
ระหว่างปี
54

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน) สําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณได้ดงั นี้
ล้านหุน้
จํานวนหุน้ ที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายในระหว่างปี
จํานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
27.

2557
779.5
74.3
853.8

2556
779.5
779.5

ส่ วนงานดําเนินงาน

กลุ่มบริ ษทั ยูนิคดําเนินกิจการในส่ วนงานหลัก คือ การรับเหมาก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และดําเนินธุรกิจส่ วนใหญ่ในส่ วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ ภายในประเทศ ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั ยูนิคไม่มีกิจกรรมที่เป็ นสาระสําคัญในส่ วน
งานการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ดังนั้น จึงไม่มีการแสดงข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานดําเนิ นงานในงบการเงินสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556
28.

อืน่ ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ก)

บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีภาระผูกพันตามสัญญาการจัดซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ค่าที่ปรึ กษาโครงการ ค่าก่อสร้างโครงการต่างๆ
และการบริ การตามสัญญารับเหมาและใบสัง่ ซื้ อวัสดุก่อสร้างเป็ นจํานวนเงินรวม 4,547.9 ล้านบาท และ 6,893.7 ล้านบาท ตามลําดับ
(2556 : 5,325.7 ล้านบาท และ 6,939.1 ล้านบาท ตามลําดับ)

ข)

บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศหลายแห่ งออกหนังสื อคํ้าประกันต่อหน่วยงานรัฐบาล
และบริ ษทั ในประเทศหลายแห่งเป็ นจํานวนเงินรวม 3,268.8 ล้านบาท และ 14,293.4 ล้านบาท ตามลําดับ (2556 : 1,362.9 ล้านบาท
และ 12,238.4 ล้านบาท ตามลําดับ)

ค)

บริ ษทั อาจจะถูกสํานักการโยธา กรุ งเทพมหานคร ยึดเงินคํ้าประกันการยืน่ ซองในการประมูลจ้างก่อสร้างโครงการถนนหทัยราษฎร์
(สุ วินทวงศ์-สายไหม) จํานวนเงิน 61.3 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ไม่ได้เข้าร่ วมการเสนอราคาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ตาม
ระเบียบในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เพราะผูแ้ ทนบริ ษทั ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่ วมเสนอราคาประสบอุบตั ิเหตุทาง
รถยนต์ ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุการณ์สุดวิสัยของบริ ษทั และบริ ษทั ได้ยนื่ ฟ้ องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนคําสั่งยึดเงินคํ้า
ประกันดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ผลที่สุดของคดีดงั กล่าวยังไม่สามารถทราบได้ในขณะนี้
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ง)

บริ ษทั ถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการผิดสัญญาจํานวน 5 คดี ซึ่ งผลที่ สุดของคดี ดงั กล่าวไม่สามารถทราบได้ในขณะนี้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
มูลฟ้ อง
(ล้านบาท)

สถานะของคดี

หมายเหตุ

คดีที่ 1

1.4

อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
ของศาลฎีกา

คํ้า ประกัน โดยส่ ว นหนึ่ ง ของเงิ น ลงทุ น ในเงิ น ฝากประจํา ที่ มี
ข้อจํากัดในการใช้จาํ นวนเงิน 1.6 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 8 และบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผือ่ ผลเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
คดีฟ้องร้องดังกล่าวไว้ในบัญชีจาํ นวนเงิน 2.0 ล้านบาท

คดีที่ 2

0.7

อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
ของศาลฎีกา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริ ษทั ต้องชดใช้เป็ นจํานวนเงิน 1 ใน 3
ของทุนทรัพย์ที่ฟ้อง และบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อผลเสี ยหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวไว้ในบัญชีจาํ นวนเงิน 0.3 ล้านบาท

คดีที่ 3

0.4

อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
ของศาลฎีกา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริ ษทั ต้องชดใช้เป็ นจํานวนเงิน 0.4 ล้าน
บาท และบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อผลเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดี
ฟ้ องร้องดังกล่าวไว้ในบัญชีจาํ นวนเงิน 0.6 ล้านบาท

คดีที่ 4

0.8

อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
ของศาลฎีกา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริ ษทั ต้องชดใช้เป็ นจํานวนเงิน 0.4 ล้าน
บาท และบริ ษ ทั ได้ต้ งั ค่ า เผื่อ ผลเสี ยหายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากคดี
ฟ้ องร้องดังกล่าวไว้ในบัญชีจาํ นวนเงิน 0.4 ล้านบาท

คดีที่ 5

2.0

อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
ของศาลฎีกา

ศาลอุทธรณ์พิจารณายกฟ้ อง

จ)

บริ ษทั มีขอ้ พิพาทกับผูร้ ่ วมค้ารายหนึ่งและได้ทาํ การยืน่ ข้อพิพาทดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการตามเงื่อนไขของสัญญากิจการร่ วมค้า ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ ผลที่สุดของเรื่ องดังกล่าวไม่
สามารถทราบได้ในปั จจุบนั

29.

การบริหารจัดการส่ วนทุน

ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีนโยบายการบริ หารจัดการส่ วนทุนซึ่ งมีวตั ถุประสงค์การบริ หารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่องและรักษาไว้ซ่ ึ ง
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนมีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน

2.1 : 1

2556
3.8 : 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
1.7 : 1

3.0 : 1

กลุ่มบริ ษทั ยูนิคไม่มีการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ นโยบายและกระบวนการจัดการส่ วนทุนของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 และ 2556
30.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2558 เมื่ อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ เรื่ องต่างๆ
ดังนี้
1.
พิจารณาการจ่ายเงิ นปั นผลจากกําไรสุ ทธิ สาํ หรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นเงิ นจํานวน 205,393,088.07 บาท
(อัตรา 0.19 บาทต่อหุ ้นของจํานวนหุ ้น 1,081,016,253 หุ ้น) โดยกําหนดให้วนั ที่ 16 มี นาคม 2558 เป็ นวันกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น
ที่ มีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผล และให้รวบรวมรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 17 มี นาคม 2558 และ
เสนอให้มีการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2558
2. พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 1,081,508,574 บาท (แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 1,081,508,574 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) เป็ น
1,081,016,253 บาท (แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 1,081,016,253 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
31.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อก/ปรับปรุงใหม่ ที่ยงั ไม่ ได้ ใช้

กลุ่มบริ ษทั ยูนิคยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก/ปรับปรุ งใหม่ที่ยงั ไม่มีการบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ

ปี มีผลบังคับใช้
2558
2558
2559
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)

งบกระแสเงินสด
เรื่ อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

2558
ปี มีผลบังคับใช้
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อถอน การบู ร ณะและการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

2558

2558

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

2558

โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้า

2558

ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

2558

2558

2558

58

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่ วมค้ า
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ปี มีผลบังคับใช้
2558

การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

2558

ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนิ นงาน
สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

ผูบ้ ริ หารคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ตามประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของ
กลุ่ม บริ ษ ทั ยูนิ ค มาใช้แ ละถื อ ปฏิบ ตั ิ โดยผูบ้ ริ หารอยู่ร ะหว่า งการพิจารณาถึ ง ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการใช้ม าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ดงั กล่าวต่องบการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ยูนิค
32.

การอนุมัติงบการเงิน

คณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
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