




 

 
บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

สารจากคณะกรรมการบริษัท 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 
 โดยท่ี การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างชา้ๆ ประกอบกบั ขอ้จาํกดัในการฟ้ืนตวัของอุปสงค์
ในประเทศเก่ียวกบัการใชจ่้ายภาครัฐ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากความวิตกกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์การเมืองและ
เศรษฐกิจ ในขณะท่ีการใชจ่้ายภาครัฐชะลอตวั จึงส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตวัเท่ากบัร้อยละ 0.7 
 
 ในปี 2557 บริษทั ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การลงนามสัญญาจา้ง
ก่อสร้างโครงการระบบส่งนํ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานผา่นท่อแบบ Hydrant ระยะท่ี 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ กบับริษทั ไทยเช้ือเพลิงการบิน จาํกดั เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2557 วงเงินก่อสร้าง 409,000,000.- บาท และ
กาํหนดระยะเวลาก่อสร้างแลว้เสร็จภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560  สําหรับโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการ
ดาํเนินกระบวนการลงนามในสัญญา  ในปี 2558 ไดแ้ก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพาน
ใหม่ – คูคต สัญญาท่ี 2 และโครงการจา้งก่อสร้างอุโมงคส่์งนํ้ าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน 
อุโมงคส่์งนํ้ า ช่วงแม่งดั –    แม่กวง สัญญาท่ี 2 โครงการเพิ่มปริมาณนํ้ าในอ่างเก็บนํ้ าเข่ือนแม่กวงอุดมธารา 
จงัหวดัเชียงใหม่ อน่ึง คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2558  อนุมติัให้แกไ้ขแบบรายละเอียด
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ – รังสิต เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ งาน
สญัญาท่ี 1 เพื่อรองรับการเดินรถไฟประเภทต่างๆ 
 
 เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดวา่จะขยายตวัไดร้ะหวา่งร้อยละ 3.5 - 4.5 ดว้ยนโยบายของทางภาครัฐใน
การกระตุน้เศรษฐกิจโดยการพฒันาการท่องเท่ียว และการลงทุนเพิ่มข้ึนของทางภาครัฐ  และดว้ยมาตรการใน
การโปรโมทเร่ืองการเช่ือมโยงและการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างย ัง่ยืน ทางรัฐบาลจีงเร่ง
ดาํเนินการประมูลของการบริหารจดัการการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคม เช่น โครงการรถไฟทางคู่ 
โครงการรถไฟฟ้า โครงการมอเตอร์เวย ์โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2  ดงันั้น  บริษทั ยู
นิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีความพร้อมดา้นบริหารจดัการอย่างมืออาชีพท่ีมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และทกัษะในงานก่อสร้าง จึงให้ความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมแข่งขนัการประกวดราคาของ
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อเติบโตอย่างต่อเน่ืองอย่างมัน่คงพร้อมดว้ยความเขม้แขง็ทางการเงินเพื่อ
ประโยชนสู์งสุดของผูถื้อหุน้ 
 
 ในนามคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ขอถือโอกาสน้ีขอบพระคุณท่านผูถื้อหุน้ ลูกคา้ สถาบนัการเงิน 
พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ตลอดจนพนกังานบริษทัทุกท่านท่ีไดส้นบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทั
ดว้ยดีตลอดปีท่ีผา่นมา บริษทัมีความเช่ือมัน่วา่จะกาํหนดยทุธศาสตร์ เพิ่มศกัยภาพ สามารถดาํเนินธุรกิจใหก้า้ว
ไปขา้งหน้าต่อไปอย่างต่อเน่ืองมัน่คงและยัง่ยืน ภายใตส้ภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีสลบัซับซ้อน ผนัผวน 
เปราะบาง และสุ่มเส่ียง โดยมุ่งเนน้ท่ีจะดาํเนินงานตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหลาย และคงไวซ่ึ้งการเป็นผูน้าํในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยและภูมิภาค 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 ( 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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รายงานกาํกบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ไดรั้บ
การแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555  โดยมีวาระในการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี 
กล่าวคือ  ตั้งแต่วนัท่ี 10 สิงหาคม 2555  จนถึงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2558  ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็น
กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน  ซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์โดยเฉพาะดา้นการเงิน        การ
บญัชี  และกฎหมาย  โดยมีศาสตราจารย ์ดร. ศุภลกัษณ์  พินิจภูวดล  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ   นายสม
ประสงค ์ มคัคสมนั  และนางสาววรินทรา  วงศส่์องจา้  เป็นกรรมการตรวจสอบ  และมีนายปริญญา พรสวสัด์ิ  
ทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2557  คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การปฎิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระเป็นไป
ตามขอบเขต  อํานาจ หน้าท่ีท่ีระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั  และไดจ้ดัให้มีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง  โดยมีผูส้อบบญัชี  ผูบ้ริหารและฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเขา้ร่วมประชุมรวม 4 คร้ัง และคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมหารือกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอีก 1 คร้ัง ตามระเบียบวาระท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญั
ตามขอบเขต  อาํนาจ  และหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  โดยมุ่งเน้นเร่ืองระบบการควบคุมภายในการสอบทาน
รายงานทางการเงิน  การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ  การปฎิบติัตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ท่ี
หน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนด  รวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายและการเสนอแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผลตอบแทน  โดยผลการปฎิบติังานมีสาระสาํคญั  สรุปไดด้งัน้ี 

1.   สอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัโดยมีผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและผูส้อบบญัชีของบริษทั
เขา้ร่วมประชุมดว้ยเพื่อใหม้ัน่ใจวา่  มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง  เป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของ
ผูใ้ช้งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั  รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น  ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส  งบแสดงฐานะการเงินบริษทั
ประจาํปี 2557  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า  งบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษทัแสดงรายการโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
โดยทัว่ไป  และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

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

3. สอบทานการทาํรายการระหว่างบริษทักบับุคคลเก่ียวโยงกนั  หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์  เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวเป็นการดาํเนินการตามธุรกิจของบริษทัและมี
การเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์   
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กฎระเบียบและขอ้กาํหนด  ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

5. พิจารณาเห็นควรให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีสําหรับปี 2558 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยคดัเลือกคุณอภิชาติ  สายะสิต  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต  เลขท่ี 4229 นางสาววลีรัตน์ อคัรศรีสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4411 และ
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบติั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3899 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
และบริษทัย่อยประจาํปี 2558  พร้อมทั้งกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  และนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือขอรับการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

6. กาํกบัดูแลการปฎิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  โดยสอบทานและให้ความเห็นชอบ
ความเหมาะสมของขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 2557  รวมทั้งผลตอบแทน
ของพนกังานหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และรับทราบผลการตรวจสอบและติดตามการปฎิบติั
ตามข้อสังเกตของข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้ งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ
ปฎิบติังานตรวจสอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามวตัถุประสงค ์และมีกลไกถ่วงดุล  
และตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

7. พิจารณากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  และกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  พบว่า
กฎบตัรทั้งสองยงัคงมีความทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

 นอกจากน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหฝ่้ายบริหารมีการพฒันาคุณภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน  ระบบการบริหารความเส่ียง  และระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัอยา่งเป็น
ระบบต่อเน่ือง  รวมทั้งมีระบบการกาํกบัดูแลท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใหร้ะบบดงักล่าวดาํเนินการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์

 
 
 

 
 ( ศาสตราจารย ์ดร.ศุภลกัษณ์  พินิจภูวดล ) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)  
  (Unique Engineering and Construction Public Company Limited) 
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างงานและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 หมู่ 4 ถนน แจ้งวฒันะ 

ตําบล ปากเกร็ด อําเภอ ปากเกร็ด จงัหวดั นนทบรีุ 11120 
ทะเบียนบริษัท  : 0107548000447 
Home Page : www.unique.co.th 
E-mail : headoffice@unique.co.th 
โทรศพัท์ : 0-2582-1888 
โทรสาร : 0-2582-3197 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ยูนิค เอน็จเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

หมายเหต ุ: ผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลือเป็นบคุคลรายย่อยท่ีมิได้เป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั  

 
 

  บริษัท ยูนิค เอน็จเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (มหาชน)   

  

                
บริษัทย่อย กจิการร่วมค้า 

    
99.99% บริษัท ยูนิค เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จาํกัด   85.00% กจิการร่วมค้า ยูนิค - ชุนโว 

  
89.99% บริษัท กจิการร่วมค้า ยูควิ-เอสอาร์ซี จาํกัด 50.00% กจิการร่วมค้า ยูเอน็ – เอสจี 

  
99.99% บริษัท ยูนิค แมชชีนเนอร่ี จาํกัด 50.00% กจิการร่วมค้า เอสเอช – ยูเอน็ 

  
99.99% บริษัท ยูนิค ฟาวน์เดช่ัน จาํกัด 40.00% กจิการร่วมค้า ไอทดีี – ยูนิค 

  
99.99% บริษัท ยูนิค ทลัเนลลิ่ง จาํกัด 40.00% กจิการร่วมค้า เอส ยู 

99.99% บริษัท ยูนิค พลัส เทคโนโลยี จาํกัด 90.00% กจิการร่วมค้า พ ียู 

99.99% บริษัท ยูนิค บลิท์ จาํกัด 

99.99% บริษัท ยูนิค ซสิเทม็ จาํกัด 

99.99% บริษัท โกลเด้น เอสเตท พลัส จาํกัด 

99.99% บริษัท ยูนิค อนิโนเวช่ัน จาํกัด 

99.99% บริษัท ยูนิค พรูเดนซ์ จาํกัด 

99.97% บริษัท ยูนิค เมทลั จาํกัด 

99.97% บริษัท ยูนิค แพรคตก้ิา จาํกัด 

99.97% บริษัท ยูนิค เอก็ซพลอเรช่ัน จาํกัด 

99.97% บริษัท ยูนิค มาสเตอร์ จาํกัด 

99.97% บริษัท ยูนิค อีควปิเม้นท์ เซอร์วิส จาํกัด 

99.99% บริษัท ซัน เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จาํกัด 
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บริษัทย่อย 

 1.บริษัท ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากดั เดิมช่ือบริษัท โลยลัตี ้พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั ก่อตัง้
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2536 โดยกลุ่มตระกลูสวุิวฒัน์ธนชยั ด้วยทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ต่อมาในเดือนธันวาคม 2546 กลุ่มตระกูลสุวิวัฒน์ธนชัยได้ขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับ
นางสาวสธุาทิพย์ พงษ์เจริญ และได้เปล่ียนช่ือเป็นบริษัท เซ็นจูรี ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากดั รวมทัง้มีการเพิ่มทนุในวนัท่ี  
24 มิถนุายน 2547 เป็น 213 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 213.0 ล้านบาท ในครัง้นัน้ นางสาวสธุาทิพย์  
พงษ์เจริญ ได้ชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้บริษัทย่อยเป็นตัว๋สญัญาใช้เงินจํานวน 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 เป็นเงินจํานวน 211.4 
ล้านบาท ฉบบัท่ี 2 เป็นเงินจํานวน 0.6 ล้านบาท และบริษัทย่อยได้สลกัหลงัตัว๋สญัญาใช้เงินฉบบัท่ี 1 เพ่ือชําระคืนเงิน
กู้ ยืมให้แก่กรรมการ (นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย) ส่วนตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับท่ี 2 บริษัทย่อยได้สลักหลังเพ่ือให้
กรรมการของบริษัทยอ่ย (นางสาวสมใจ ประทมุทอง) กู้ ยืม 
 ในวนัท่ี 25 มิถนุายน 2547 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นในบริษัทย่อยจากนางสาวสธุาทิพย์ พงษ์เจริญ โดยชําระเงิน
ค่าหุ้ นเป็นจํานวน 1.0 ล้านบาท ต่อมาในวันท่ี 20 กันยายน 2547 ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทย่อยได้มีมติพิเศษให้ 
นางสาวสมใจ ประทมุทอง เพิ่มทุนจดทะเบียนให้บริษัทย่อยอีกจํานวน  287.0 ล้านบาท เป็น 500.0 ล้านบาท โดย
นางสาวสมใจ ประทมุทอง ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัท ได้ชําระค่าหุ้นเพิ่มทนุจํานวน 287.0 ล้านบาท 
เป็นตัว๋สญัญาใช้เงินจํานวน 2 ฉบบั  ตัว๋สญัญาใช้เงินฉบบัท่ี 1 จํานวนเงิน 207.8 ล้านบาท ซึง่ต่อมาบริษัทย่อยได้สลกั
หลงัเพ่ือจ่ายให้กับผู้ รับเหมารายใหญ่ ส่วนตัว๋สญัญาใช้เงินฉบบัท่ี 2  จํานวนเงิน 79.2 ล้านบาท บริษัทย่อยได้สลกั
หลงัเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ (นางสาวสมใจ ประทมุทอง) กู้ ยืม และในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2547 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นของ
บริษัทย่อยในส่วนของนางสาวสมใจ ประทมุทอง 2.87 ล้านหุ้น ในราคา 287.0 ล้านบาท (โดยบริษัทฯได้ชําระค่าหุ้น
ให้แก่นางสาวสมใจ ประทมุทองเป็นตัว๋สญัญาใช้เงินไม่มีดอกเบีย้ จํานวน 4 ฉบบั ฉบบัท่ี1 ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2547 
ครบกําหนดวนัท่ี 29 ธันวาคม 2547 จํานวนเงิน 43.5 ล้านบาท ฉบบัท่ี 2 ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2547 ครบกําหนดวนัท่ี 
30 มีนาคม 2548 จํานวนเงิน 115.0 ล้านบาท ฉบบัท่ี 3 ลงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2547 ครบกําหนดวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 
จํานวนเงิน 115.0  ล้านบาท ฉบบัท่ี 4 ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2547 ครบกําหนดวนัท่ี 1 เมษายน 2548 จํานวนเงิน 13.5 
ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ชําระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว) จึงส่งผลให้ บริษัทถือหุ้ นใน 
บริษัทยอ่ยร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 500.0 ล้านบาทของบริษัทยอ่ยจนถงึปัจจบุนั 
 2.บริษัท กิจการร่วมค้า ยคิูว-เอสอาร์ซี จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2554 และเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 89.99 เพ่ือประมลูงานในอนาคต โดยมีทนุจดทะเบียนและชําระ
แล้ว 2.0 ล้านบาท จนถงึปัจจบุนั บริษัทยอ่ยดงักลา่วยงัไมไ่ด้เร่ิมดําเนินพาณิชยกิจใด ๆ  ท่ีอยู่ของบริษัทยอ่ยนีต้ามท่ี
จดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 หมู ่ 4 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  
อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 
 3.บริษัท ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 3 ตลุาคม 2555 และเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือดําเนินธุรกิจให้บริการเคร่ืองจักร  โดยมีทนุจดทะเบียนและชําระ
แล้ว 5.0 ล้านบาท  ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ 
ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 
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              4. บริษัท ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 8 ตลุาคม 2555 และเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือดําเนินธุรกิจเสาเข็มเจาะ เข็มตอก และ ทําฐานราก   โดยมีทนุจด
ทะเบียนและชําระแล้ว 5.0 ล้านบาท  ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4 จสัมิน อินเตอร์
เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

5.บริษัท ยนิูค ทนัเนลลิง่ จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 และ
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือดําเนินธุรกิจเก่ียวกบังานดนัทอ่ลอด  โดยมีทนุจดทะเบียนและ
ชําระแล้ว 5.0 ล้านบาท  ท่ีอยูข่องบริษัทยอ่ยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 หมู ่4 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาว
เวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

 6.บริษัท ยูนิค พลสั เทคโนโลยี จํากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัดในประเทศเม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2555 
และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท       ซึ่งถือหุ้ นร้อยละ 99.99 เพ่ือให้บริการเก่ียวกับงานระบบสาธารณูปโภคและ
โทรคมนาคม  โดยมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 5.0 ล้านบาท  ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 
200 หมู่ 4 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 
              7. บริษัท ยูนิค บิลท์ จํากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัดในประเทศเม่ือวันท่ี  14 มีนาคม 2556  และเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท  ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือให้บริการเก่ียวกับงานด้านก่อสร้างอาคาร โดยมีทุนจดทะเบียน  
และชําระแล้ว 5.0 ล้านบาท ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล 
ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 
               8. บริษัท ยนิูค ซิสเท็ม จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเม่ือวนัท่ี  22  มีนาคม 2556  และเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท  ซึ่งถือหุ้ นร้อยละ 99.99 เพ่ือให้บริการเก่ียวกับงานระบบ ไฟฟ้า ประปา  และงานระบบ
สาธารณปูโภค โดยมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 5.0 ล้านบาท  ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 
200 หมู่ 4จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 
               9. บริษัท โกลเด้น เอสเตท พลสั จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเม่ือวนัท่ี  22 มีนาคม 2556  
และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือให้บริการเก่ียวกบัการผลิตทราย โดยมีทนุจดทะเบียนและ
ชําระแล้ว 200.0 ล้านบาท  ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล 
ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 
                10.บริษัท ยูนิค อินโนเวชั่น  จํากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัดในประเทศเม่ือวนัท่ี  17 เมษายน 2556  
และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือให้บริการเก่ียวกับการผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป และผลิต
ชิน้งานหล่อคอนกรีต. โดยมีทนุจดทะเบียน และชําระแล้ว 400.0 ล้านบาท  ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียน
ตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 
              11. บริษัท ยนิูค พรูเดนซ์  จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเม่ือวนัท่ี  10 กรกฏาคม  2556  และ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท  ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือให้บริการเก่ียวกับงาน คํานวณต้นทุน ควบคุมต้นทุน และ
ประมาณการราคาโดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 5.0 ล้านบาท  ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่



 

 
บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

- สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 5 - 

เลขท่ี 200 หมู ่4 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดั
นนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 
                12. บริษัท ยนิูค เมทลั  จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเม่ือวนัท่ี  4 กนัยายน  2556  และเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท  ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพ่ือให้บริการเก่ียวกบังานเช่ือมและประกอบชิน้งานเหล็ก โดยมีทนุจด
ทะเบียน และชําระแล้ว 1.0 ล้านบาท  ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4 จสัมิน อินเตอร์
เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15  ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 
               13. บริษัท ยนิูค แพรคติก้า  จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเม่ือวนัท่ี  4 กนัยายน  2556  และ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท  ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพ่ือให้บริการเก่ียวกบังานติดตัง้ชิน้งานต่าง ๆ โดยมีทนุจดทะเบียน 
และชําระแล้ว 1.0 ล้านบาท  ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล 
ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 
                 14. บริษัท ยนิูค เอ็กพลอเรชัน่  จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเม่ือวนัท่ี  4 กนัยายน  2556  
และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพ่ือให้บริการเก่ียวกับงานสํารวจ โดยมีทุนจดทะเบียน และ
ชําระแล้ว 1.0 ล้านบาท  ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาว
เวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 
                  15. บริษัท ยนิูค มาสเตอร์   จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเม่ือวนัท่ี  3 ตลุาคม  2556  และ
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท  ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพ่ือให้บริการเก่ียวกบังานออกแบบ  เขียนแบบ และ วิธีการก่อสร้าง 
โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 1.0 ล้านบาท  ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 จัสมิน 
อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 หมู่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
ประเทศไทย 
                 16.  บริษัท ยนิูค อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส  จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเม่ือวนัท่ี  3 ตลุาคม  
2556  และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพ่ือให้บริการเก่ียวกับงานซ่อมแซมและบํารุงรักษา
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์. โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 1.0 ล้านบาท  ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียน
ตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย  

17. บริษัท ซนั เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเม่ือวนัท่ี  20 
พฤษภาคม  2557  และเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท  ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือรองรับการประมลูงานในอนาคต  โดยมี
ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 25.0 ล้านบาท ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4 จสัมิน 
อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ  ตําบลปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศ
ไทย 

ในปี 2547 – 2548 บริษัท ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จํากดั ได้รับงานก่อสร้างจากบริษัทยนิูค 
เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) รวม 5 โครงการ และสําหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ยนิูค เรียล
เอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด รับงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์จากบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) เพียงรายเดียวจํานวน 1 โครงการคือ โครงการหมู่บ้าน เรสซิเดนท์ อิน เดอะ พาร์ค ซึง่ท่ีดิน
เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ยนิูค              เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) (บริษัทซือ้โครงการดงักลา่ว
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ในปี 2545) โดยบริษัทย่อยรับงานก่อสร้างทัง้บ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ในเฟส 1 ทัง้สิน้ 55 ยนิูต ซึ่งงานก่อสร้างแล้ว
เสร็จในเดือนธนัวาคม 2548   

ทัง้นี ้หลงัจากการรับเหมาก่อสร้างโครงการทัง้ 5 โครงการจาก บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 
จํากดั (มหาชน) ได้แล้วเสร็จ บริษัท ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากดั จะมุ่งเน้นเพียงการดําเนินธุรกิจ
ด้านอสงัหาริมทรัพย์เทา่นัน้ โดยมีโครงการในอนาคต 1 โครงการคือ โครงการ ยนิูค พาร์ค  

 
กจิการร่วมค้า (Joint Venture) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีกิจการร่วมค้าเพ่ืองานรับเหมาก่อสร้างโครงการคือ  
 1.กิจการร่วมค้า ยนิูค ชุนโว (“กิจการร่วมค้า”)  เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย กิจการร่วมค้าเร่ิม
ประกอบกิจการเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2551 โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหว่าง Chun Wo Construction & 
Engineering Co., Ltd. (สว่นแบ่งร้อยละ 15) และบริษัท (สว่นแบ่งร้อยละ 85)  ผู้ ร่วมค้าจะได้สว่นแบ่งตามสดัสว่น
ดงักล่าวจากยอดรายได้ของกิจการร่วมค้าและผู้ ร่วมค้าจะรับผิดชอบโครงการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในส่วนของตนเอง
เทา่นัน้  ท่ีอยู่ของกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปาก
เกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย     กิจการร่วมค้าดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้างโครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-ตลิง่ชนั กบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย 

2.กิจการร่วมค้า ยเูอน็ – เอสจี (“กิจการร่วมค้า”) เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 
2553 โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหว่างห้างหุ้นส่วนจํากดั สามประสิทธ์ิ และบริษัท โดยมีสว่นแบ่งเท่ากนั (ร้อยละ 
50) ผู้ ร่วมค้าจะได้สว่นแบ่งตามสดัส่วนดงักลา่วจากยอดรายได้ของกิจการร่วมค้าและผู้ ร่วมค้าจะรับผิดชอบโครงการ
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนของตนเองเท่านัน้ ท่ีอยู่ของกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ท่ี4 ถนน
แจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย กิจการร่วมค้าดําเนินธุรกิจหลกั
เก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างโครงการผนันํา้จากพืน้ท่ีลุม่นํา้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออก-อ่างเก็บนํา้บางพระ จงัหวดัชลบรีุ 
กบักรมชลประทาน 

3.กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น (“กิจการร่วมค้า”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2553 โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหว่างบริษัท กบั Sinohydro Corporation Limited โดยมีสว่นแบ่ง
เท่ากัน (ร้อยละ 50) ผู้ ร่วมค้าจะได้ส่วนแบ่งตามสดัส่วนดงักล่าวจากยอดรายได้ของกิจการร่วมค้าและผู้ ร่วมค้าจะ
รับผิดชอบโครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในสว่นของตนเองเท่านัน้ ท่ีอยู่ของกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 
200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย กิจการร่วมค้า
ดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วง หวัลําโพง-บางแค  และช่วงบางซ่ือ-
ทา่พระ สญัญาท่ี 3  กบัการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

4.กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิค (“กิจการร่วมค้า”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2553 โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหวา่งบริษัท กบั บริษัท อิตาเล่ียนไทย ดีเวลอ็ปเม้นต์ จํากดั(มหาชน) 
โดยมีส่วนแบ่งร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลําดบั ผู้ ร่วมค้าจะได้ส่วนแบ่งตามสดัส่วนดงักล่าวจากยอดรายได้ของ
กิจการร่วมค้า และผู้ ร่วมค้าจะรับผิดชอบโครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนของตนเองเท่านัน้ ท่ีอยู่ของกิจการร่วม
ค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์ ชัน้ 37 เลขท่ี 2034/132-161 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบาง
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กะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 กิจการร่วมค้าดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ ในจงัหวดัตราด กบักรมเจ้าทา่ 
 5.กิจการร่วมค้า เอสย ู (“กิจการร่วมค้า”)  เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  25 ตลุาคม 
2555 โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหวา่งบริษัท ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) (สว่น
แบง่ร้อยละ 60) และบริษัท (สว่นแบง่ร้อยละ 40)   ผู้ ร่วมค้าจะได้สว่นแบง่ตามสดัสว่นดงักลา่วจากยอดรายได้ของ
กิจการร่วมค้าและผู้ ร่วมค้าจะรับผิดชอบโครงการและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในสว่นของตนเองเทา่นัน้ ท่ีอยูข่องกิจการร่วม
ค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 หมูท่ี่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 
ประเทศไทย  กิจการร่วมค้าดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบขนสง่มวลชนในกรุงเทพ 
(สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ-รังสติ  สญัญาท่ี 1 งานโยธาสําหรับสถานีกลางบางซ่ือและศนูย์ซอ่มบํารุง  
                 6. กิจการร่วมค้าพี ย(ู“กิจการร่วมค้า”)  เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  10 มกราคม 
2557 โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหวา่งบริษัทแพร่ธํารงวิทย์ จํากดั กบั บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) โดยมีสว่นแบง่ร้อยละ 10 และ 90 ตามลําดบัผู้ ร่วมค้าจะได้สว่นแบง่ตามสดัสว่นดงักลา่ว
จากยอดรายได้ของกิจการร่วมค้าและผู้ ร่วมค้าจะรับผิดชอบโครงการและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในสว่นของตนเองเทา่นัน้ ท่ี
อยูข่องกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 หมูท่ี่ 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย  กิจการร่วมค้ามีวตัถปุระสงค์ ดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้าง
ระบบชลประทานฝ่ัง ซ้ายสญัญาท่ี 1 โครงการห้วยโสมงอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ จงัหวดัปราจีนบรีุ  
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ 
 
งบการเงนิรวม 
 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

งบดุล       

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 146,815.08 2.38 358,904.21 2.84 627,467.80 3.62 

เงินลงทนุระยะสัน้ - - 232,687.10 1.84 333,354.78 1.92 

ลกูหนีก้ารค้า - กิจการอ่ืน 78,171.14 1.27 470,881.43 3.73 242,333.94 1.40 

ลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไม่เรียกเก็บ 2,112,934.76 34.28 3,532,654.67 28.00 4,071,691.63 23.49 

สินค้าคงเหลือ 541,647.39 8.79 556,189.83 4.41 1,052,691.86 6.07 

เงินลงทนุในเงินฝากประจําท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 313,298.49 5.08 360,774.63 2.86 1,129,868.02 6.52 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 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 12,617,361.37 100.00 17,333,758.14 100.00 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 460,000.00 7.46 938,980.02 7.44 2,095,119.11 12.08 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีครบ - - - - - - 

กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 129,746.87 2.11 92,800.00 0.74 150,000.00 0.87 

เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย 1,706,472.53 27.69 3,222,187.71 25.54 2,378,533.17 13.72 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 723,058.79 11.73 2,378,678.01 18.85 2,072,584.87 11.96 

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิ 251,004.20 4.07 158,204.20 1.25 454,404.20 2.62 

รวมหนีส้ิน 4,098,519.26 66.50 10,013,115.30 79.36 11,681,631.08 67.39 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 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 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 2,064,361.91 33.50 2,604,246.07 20.64 5,652,053.36 32.61 

หมายเหต ุ  งบดลุแสดงเฉพาะรายการท่ีสําคญั 
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 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

งบกาํไรขาดทนุ       
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 4,387,072.87 99.57 6,709,232.25 98.46 8,108,702.16 98.88 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ - - 6,180.00 0.09 - - 

รายได้อ่ืน 18,976.54 0.43 99,035.16 1.45 91,445.71 1.12 

รวมรายได้ 4,406,049.41 100.00 6,814,447.41 100.00 8,200,147.87 100.00 

ต้นทนุรับเหมาก่อสร้าง 3,608,141.79 81.89 5,431,531.05 79.71 6,635,345.94 80.92 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ - - 5,309.15 0.08 - - 

รวมต้นทนุขาย 3,608,141.79 81.89 5,436,840.20 79.78 6,635,345.94 80.92 

กําไรขัน้ต้น 797,907.63 18.11 1,377,607.21 20.22 1,564,801.93 19.08 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 497,077.85 11.28 505,268.02 7.41 624,085.60 7.61 

คา่เผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีเสียหาย (สทุธิ) - - - - - - 

บวกกลบัรายการค่าเผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ท่ีเสียหาย 238,600.00 5.42 - - - - 

ต้นทนุทางการเงิน 75,949.95 1.72 140,175.21 2.06 308,717.30 3.76 

ภาษีเงินได้ 83,206.94 1.89 145,508.41 2.14 129,727.42 15.82 

กําไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย - - - - - - 

กําไรสทุธิ 380,272.89 8.63 586,655.56 8.61 502,271.61 6.13 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น 0.492  0.753  0.589  
 หมายเหต ุ  งบกําไรขาดทนุ แสดงเฉพาะรายการท่ีสําคญั 
 
 

 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

งบกระแสเงนิสด    

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 444,582.65 1,557,683.84 (1,635,977.27) 

กระแสเงินสดจากการลงทนุ (117,454.72) (1,327,833.30) (1,394,286.20) 

กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน (376,055.12) (17,761.41) 3,298,827.06) 

กระแสเงินสดสทุธิ (48,927.19) 212,089.13 268,563.59 

หมายเหต ุ  งบกระแสเงินสด แสดงเฉพาะรายการท่ีสําคญั 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ  

อัตราส่วนทางการเงนิ  
รอบปีสิน้สุด ณ 31 

ธ.ค. 2555 
รอบปีสิน้สุด ณ 31 

ธ.ค. 2556 
รอบปีสิน้สุด ณ 31 

ธ.ค. 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.22 0.98 1.17 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 0.98 0.86 0.99 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.12 0.26 (0.16) 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 1.51 2.54 1.07 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 238.62 141.68 337 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.08 9.90 18.92 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ  (รับเหมาก่อสร้าง) (เท่า) 43.42 58.55 15.38 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (อสงัหาริมทรัพย์) (เท่า) - 0.01 - 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 70.83 36.35 19 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (รับเหมาก่อสร้าง) (วนั) 8.29 6.15 23 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (อสงัหาริมทรัพย์) (วนั) - 30,931.25 - 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า) 2.15 4.41 2.36 
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 167.34 81.60 152 
Cash cycle (วนั) 142.11 96.42 203 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 10.11 19.04 18.17 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 13.38 12.80 11.47 
อตัรากําไรอ่ืน (%) n/a n/a n/a 
อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไร (%) 82.42 178.56 (173.82) 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 9.43 8.61 6.13 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 20.98 25.17 12.17 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Fully Diluted)    (%) 20.98 25.17 12.17 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.41 8.33 3.35 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 44.61 47.71 30.15 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.68 0.97 0.55 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.99 3.84 2.07 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) 7.95 13.15 (3.88) 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เท่า) 1.31 1.10 (1.13) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 12.20 21.33 40.89 
    หมายเหต:ุ   ในสว่นอตัราสว่นทางการเงินใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท  
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 
 

กลุม่ธุรกิจ ดําเนินการโดย % 
สดัส่วน
เงิน
ลงทนุ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

มลูค่า ร้อยละ มลูค่า  ร้อยละ มลูค่า  ร้อยละ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

รายได้งาน
รับเหมาก่อสร้าง 

บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์   
คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

  1,340.52 33.24 2,765.82 40.59 784.87 9.57 

  บริษัท ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด์    
ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จํากดั 

99.99 - - - - - - 

 บริษัท ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จํากดั 99.99 - - 527.34 7.74 1,284.14 15.66 

 บริษัท ยนิูค ทนัเนลล่ิง จํากดั 99.99 - - 134.99 1.98 253.96 3.10 

 บริษัท ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จํากดั 99.99 - - 192.33 2.82 803.32 9.80 

 บริษัท ยนิูค ซิสเทม็ จํากดั 99.99 - - 5.83 0.09 14.44 0.18 

 บริษัท โกลเด้น เอสเตท พลสั 
จํากดั 

99.99 - - 65.60 0.96 224.33 2.74 

 บริษัท ยนิูค บิลท์ จํากดั 99.99 - - 8.96 0.13 94.72 1.16 

 บริษัท ยนิูค อินโนเวชัน่ จํากดั 99.99 - - 103.30 1.52 585.18 7.14 

 บริษัท ยนิูค พรูเดนซ์ จํากดั 99.99 - - 4.56 0.07 10.22 0.12 

 บริษัท ยนิูค แพรคติก้า จํากดั 99.97 - - 31.44 0.46 125.89 1.54 

 บริษัท ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จํากดั 99.97 - - 7.79 0.11 25.08 0.31 

 บริษัท ยนิูค เมทลั จํากดั 99.97 - - 4.51 0.07 406.51 4.96 

 บริษัท ยนิูค อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส 
จํากดั   

99.97 - - 4.65 0.07 32.28 0.39 

  กิจการร่วมค้า ยนิูค ชนุโว 85 276.71 6.86 16.18 0.24 - - 

  กิจการร่วมค้า ยเูอน็ – เอสจี  50 436.61 10.83 31.17 0.46 7.90 0.10 

กิจการร่วมค้า เอสเอช – ยเูอน็ 50 1,960.08 48.60 869.43 12.76 517.71 6.31 

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยนิูค 40 - - - - 127.95 1.56 

กิจการร่วมค้า เอส-ย ู 40 - - 1,935.33 28.40 2,810.20 34.27 

รวมรายได้จากการก่อสร้าง 4,310.27 99.53  6,709.23 98.46 8,108.70 98.88 

รายได้งาน
อสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

  - - 6.18 0.09 - - 

รายได้อ่ืนๆ กลุม่บริษัทยนิูค   18.98 0.47 99.04 1.45 91.45 1.12 

รายได้รวม     4,032.90 100.00 6,814.45 100.00 8,200.15 100.00 
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หมายเหต ุ: รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายได้จากการขายท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง  
  รายได้อ่ืนในปี 2555 เป็นรายได้จากดอกเบีย้เงินฝาก การขายวสัดกุ่อสร้าง และบริการผู้ รับเหมารายย่อย, และขายสินทรัพย์ 
 รายได้อ่ืนในปี 2556 เป็นรายได้จาก จากการขายวสัดกุ่อสร้าง และบริการผู้ รับเหมารายย่อย และ กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน  
 รายได้อ่ืนในปี 2557 เป็นรายได้จาก จากการขายวสัดกุ่อสร้าง และบริการผู้ รับเหมารายย่อย และ ดอกเบีย้รับ 
 กลุม่บริษัทยนิูค คือ บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า 
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การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

ภาพรวมในปี 2557 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 0.7 โดยท่ีสาขาก่อสร้างลดลงร้อยละ 3.8 การลงทนุรวม
ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 2.8 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 1.9 อันเป็นผลกระทบต่อเน่ืองจากความ
ขัดแย้งทางการเมือง และภาวการณ์ขาดรัฐบาลบริหารประเทศส่งผลให้การลงทุนภาครัฐหดตัวลงร้อยละ 11.3 
ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 อยา่งไรก็ตาม หลงัจากการเกิดรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 และได้มีการจดัตัง้
รัฐบาลใหม่ ในเดือน สิงหาคม 2557 ทางกระทรวงต่างๆ ได้เสนอนโยบายใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี ทําให้เศรษฐกิจไทย
ในไตรมาส 4 ปี 2557 ได้ฟืน้ตวัอยา่งช้า ๆ โดยสาขาก่อสร้างได้ขยายตวัครัง้แรกในรอบ 6 ไตรมาส ร้อยละ 3.7 เทียบ
กบัการลดลงร้อยละ 2.7 ในไตรมาสสามปี 2557 โดยท่ีทัง้การก่อสร้างภาครัฐและ ภาคเอกชนขยายตวั กอปรกับ
ปัจจยับวกท่ีราคานํา้มนัในตลาดโลกลดลง สําหรับการใช้จ่ายของภาครัฐเร่งขึน้บ้างจากช่วงก่อนหน้า แต่เม็ดเงินท่ี
เข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจยงัได้ต่ํากวา่คาด  

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดวา่น่าจะขยายตวัร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก  
- การฟืน้ตวัอยา่งช้าๆ ของภาคการสง่ออกตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก  
- การฟืน้ตวัของการลงทนุภาคเอกชนและภาคการทอ่งเท่ียว 
- การเร่งรัดการใช้จ่ายและการดําเนินโครงการลงทนุท่ีสําคญั ๆ ของภาครัฐ 
- การเร่ิมกลบัมาขยายตวัของปริมาณการผลติและจําหน่ายรถยนต์ และ 
- การลดลงของราคานํา้มนัในตลาดโลก  

โดยในไตรมาสแรกของปี 2558 อตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรวมภาครัฐอยู่ท่ีร้อยละ 29.8 ซึง่อยุ่ในเกณฑ์
ท่ีดีแต่อตัราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจยงัต่ํากว่าเป้าหมาย ซึ่งทําให้รัฐบาล
กําหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพิ่มเติมเพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณทัง้ปีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

ทัง้นีรั้ฐในช่วงไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2558 ทางรัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานคมนาคมขนส่งของไทย 3 ล้านล้านบาทเพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยให้กลายเป็นศนูย์กลางขนส่งของภมิูภาค 
และรองรับ AEC ท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ปลายปี 58  ใช้เงินลงทนุตัง้แต่ปี 2558 – 2565 โดยจะใช้เวลาเพียง 8ปี จากเดิมท่ี
เตรียมขยายเป็น 10 ปี เพราะรัฐบาลเห็นว่าเป็นโครงการท่ีจําเป็นต้องทําเร่งด่วน ซึ่งจะเร่ิมลงทนุก่อน 6.7 หม่ืนล้าน 
ขณะท่ีภาพรวมการลงทนุจะเน้นไปท่ีระบบรางกว่า 2 ล้านล้านบาท หรือ เกิน 60% ของงบลงทนุทัง้หมด รองลงมา
เป็นการลงทนุทางถนน ทางอากาศ และ ทางนํา้ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

- พฒันาโครงข่ายรถไฟระหวา่งเมือง ทัง้รางคูท่ัว่ประเทศ และรถไฟความเร็วปานกลาง ใช้งบลงทนุไม่ต่ํากว่า 
1.6 ล้านบาท 

- พฒันาโครงข่ายรถไฟในเมืองหลวง มีแผนสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 10 เส้นทาง ลงทุน
มากกวา่ 4 – 5 แสนล้านบาท 

- พฒันาระบบขนสง่ทางถนน เช่น การขยายทางหลวงเป็น 4 ช่องจราจร และ การพฒันาทางหลวงเช่ือมโยง
ระหวา่งประเทศ และ ทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง (มอเตอร์เวย์) ลงทนุรวมมากกวา่ 4 แสนล้านบาท 

- พฒันาระบบขนสง่ทางอากาศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถของทา่อากาศยานสวุรรณภมิู รวมถึงการปรับปรุง
ทา่อากาศยานดอนเมือง ทา่อากาศยานภเูก็ต เป็นต้น น่าจะใช้เงินลงทนุรวมประมาณ 1.3 แสนล้านบาท 

- พฒันาระบบขนสง่ทางนํา้ ทัง้ทางทะเลและแมนํ่า้ ใช้เงินลงทนุรวม 7.6 หม่ืนล้านบาท  
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จงึสง่ผลให้ภาพรวมของอตุสาหกรรมก่อสร้างปี 2558 น่าจะขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ผู้ประกอบการก่อสร้าง

สาธารณปูโภคพืน้ฐานสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่หลกัตามขนาดของโครงการก่อสร้างดงันี ้
1.โครงการก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 
ลกัษณะของงานจะเป็นงานท่ีไม่มีความซับซ้อนและไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขัน้สูงในการก่อสร้าง เช่น        

การก่อสร้างถนนพืน้ทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพืน้ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมักเป็นโครงการ ณ บริเวณ
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ต่างจงัหวดั  โครงการเหลา่นีจ้ึงมีการแข่งขนัด้านราคาท่ีสงูเน่ืองจากมีบริษัทท่ีมีคณุสมบติัเข้าร่วมในการประมลูงาน
จากทางหน่วยงานราชการเป็นจํานวนมาก ผู้ รับเหมาก่อสร้างกลุ่มนีม้กัจะเป็นบริษัทในท้องถ่ินและมีขนาดตัง้แต่
ปานกลางถงึขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  โครงการก่อสร้างถนนวดันครอนิทร์และเช่ือมต่อถนนตวิานนท์ – ถนนเพชรเกษม – ถนนรัตนาธิเบศร์   
สัญญาที ่เอม็เอส 3 : งานก่อสร้างถนนเหนือใต้ ระหว่างกโิลเมตรที ่0+000 – กโิลเมตรที ่6+300 (ถนนวดันครอนิทร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
                                    โครงการถนนจตุรทศิ - ตะวนัออก (ช่วง  ก .) 

2.โครงการก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคท่ีต้องอาศยัเทคโนโลยีขัน้สงูและความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
ลกัษณะของงานจะเป็นงานท่ีต้องอาศยัเทคโนโลยีขัน้สงูและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่นงานท่ีใช้เหลก็

เป็นโครงสร้าง ทางยกระดบั สะพาน หรืออโุมงค์ และโครงการซึ่งมีพืน้ท่ีในการทํางานจํากดั เช่นงานก่อสร้างบนผิว
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จราจร งานก่อสร้างอโุมงค์ใต้ดิน ซึง่งานประเภทนีจ้ะมีอยู่มากในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึง่โครงการใน
ปัจจบุนัและในอนาคตของรัฐบาลส่วนใหญ่จะเป็นโครงการในลกัษณะนีท้ัง้สิน้ ซึ่งเป็นตลาดท่ีบริษัท ดําเนินงานอยู ่ 
โครงการเหลา่นีจ้ะมีจํานวนคูแ่ข่งท่ีน้อยกวา่โครงการประเภทแรกและจะมีผลกําไรท่ีสงูกว่างานประเภทแรกถ้าบริษัท
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม นอกจากนีจํ้านวนผู้ รับเหมาท่ีมีคุณสมบัติเข้าร่วมในการประมูลน้อยกว่า 
เน่ืองจากงานท่ีมีความยากและต้องอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เงินทนุ ประสบการณ์และความสามารถในการ
บริหารโครงการท่ีสงู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สัญญาที ่3 
 
3. โครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ (Mega Project)  

  3.1 โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ – ตลิง่ชนั 
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3.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงิน ช่วงหวัลําโพง – บางแค และช่วง บางซ่ือ – ท่าพระ สญัญาท่ี 
3     : โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั ช่วงเตาปนู – ทา่พระ 
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  3.3 โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ – รังสิต สญัญาท่ี 1 งานโยธาสําหรับ
สถานีกลางบางซ่ือและศนูย์ซอ่มบํารุง 
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3.4 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 302 สายบางใหญ่ – แคราย สว่นท่ี 2  
(สะพานพระนัง่เกล้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.5 โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
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3.6 โครงการปรับปรุงทางแยกถนนดินแดง – ถนนวิภาวดีรังสติ (อโุมงค์ดินแดง)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นโยบายและลักษณะการตลาดของผลติภัณฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 
กลยุทธ์การแข่งขัน 
 

1.ความชาํนาญในการก่อสร้างที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างที่เหมาะสม  
ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สามารถแบง่ออกเป็นงานก่อสร้างท่ีไมมี่ความซบัซ้อนและไม่ต้องอาศยัเทคโนโลยี 

ขัน้สงูในการก่อสร้าง และงานก่อสร้างท่ีต้องอาศยัเทคโนโลยีขัน้สงูท่ีผู้ประกอบการต้องมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  
บริษัทเป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างดําเนินธุรกิจโดยวิศวกรผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ การก่อสร้างมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ได้รับการยอมรับในวงการก่อสร้างว่าเป็นบริษัทก่อสร้างด้านสาธารณปูโภคพืน้ฐานชัน้นําราย
หนึ่งของประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญในงานรับเหมาก่อสร้างท่ีต้องอาศยัเทคโนโลยีขัน้สงูและมีความชํานาญในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทมีทีมวิศวกรท่ีมีความสามารถรู้ความชํานาญในงานเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมสามารถสร้างงานท่ีมีคุณภาพ ประหยดัระยะเวลาในการทํางาน ลดต้นทุนการผลิตและได้ผลงานท่ีตรง
ตามความต้องการของ  ผู้วา่จ้าง  
 
 2.ความสามารถในการบริหารโครงการที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่การจราจร
หนาแน่น 

บริษัทมีความเช่ียวชาญในงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่งเป็นงานท่ีมีความ
ลําบากในการปฏิบติังาน เช่น การก่อสร้างบนผิวการจราจรท่ีจํากดั และต้องมีความสามารถในการบริหารการจราจร
ท่ีดีควบคู่กนัไป ประกอบกบัการก่อสร้างในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่ งานเหล่านีเ้ป็นงานท่ีบริษัทมีความชํานาญ



 

 
บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 - สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 22 - 

และ             มีประสบการณ์มายาวนาน ดังจะเห็นได้จากโครงการในอดีตท่ีผ่านมาของบริษัทเป็นงานรับเหมา
ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นสว่นใหญ่ 
 
 3.ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 

ในอดีตท่ีผ่านมา บริษัทมีนโยบายในการรักษาความสมัพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ท่ีเป็นลกูค้ามาโดยตลอด รวมทัง้บริษัทสามารถดําเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา สร้าง
ผลงานท่ีมีมาตรฐานและคณุภาพตรงตามท่ีลกูค้ากําหนด รวมทัง้ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นผู้ รับเหมาระดบัสงูสดุใน
หลายหน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีเป็นลูกค้าหลกัของบริษัท ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ
มอบหมายงาน ดงัเห็นได้จากลกูค้าท่ีว่าจ้างบริษัทโดยต่อเน่ือง อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทาง
หลวงชนบท กรมโยธาธิการและผงัเมือง การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง และ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
เป็นต้น  
 
 4.การพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานให้เกิดความคล่องตวัและมีคณุภาพ โดยบริษัทมีการรับนิตยสารด้านเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศและจัดให้มีการอบรมภายในบริษัท รวมทัง้เข้าร่วมงานสมัมนาระดับชาติเพ่ือเรียนรู้เทคโนโลยีการ
ก่อสร้างใหม่ๆ  นอกจากนีใ้นงานท่ีจําเป็นต้องอาศยัเทคโนโลยีการก่อสร้างจากต่างประเทศ บริษัทจะทําการคดัเลือก
และว่าจ้างบริษัทต่างชาติท่ีมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาเป็นท่ีปรึกษาและจะใช้บคุลากรของบริษัทท่ีความรู้และความ
เข้าใจในเทคโนโลยีเป็น             ผู้ควบคุมดูแลโครงการแทน ช่วยให้บุคลากรของบริษัทได้รับการถ่ายทอดทาง
เทคโนโลยี (Technology Transfer) และเกิดการพฒันาเพ่ือให้ทดัเทียมในระดบันานาชาติ 
 
 5.ความเช่ียวชาญในงานก่อสร้างโครงสร้างเหลก็ 
 บริษัทมีช่ือเสียงและประสบการณ์ยาวนานในงานก่อสร้างท่ีมีเหล็กเป็นวัตถุดิบหลัก โดยได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ว่าจ้างในงานดงักลา่ว ดงัจะเห็นได้จากงานโครงการโครงสร้างเหล็กท่ีบริษัทได้รับอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้
เน่ืองจากบริษัทมีความเช่ียวชาญในการออกแบบ (Design) และการเลือกใช้เทคโนโลยีในการประกอบและการ
เช่ือมเหลก็ (Steel Fabrication Technique) เช่น ในการประกอบชิน้สว่นโครงสร้างเหลก็ท่ีได้รับการออกแบบมาแล้ว 
จะต้องมีการพิจารณาถึงขัน้ตอนการประกอบ (Fabrication sequences) เพ่ือให้การเช่ือมชิน้สว่นกระทําได้ง่ายและ
สามารถควบคมุคณุภาพความแข็งแรงตามแบบ การจดัขัน้ตอนการประกอบจะส่งผลไปถึงการกําหนดเทคนิคการ
ประกอบ เช่น การตดัชิน้งานประกอบ การเตรียมผิวของการเช่ือม วิธีการเช่ือมเป็นระบบ Automatic welding, Semi 
– automatic หรือ Manual เป็นต้น และการสร้างแทน่หรือเคร่ืองมือเฉพาะทางช่วยการประกอบ ทัง้นีบ้ริษัทจะว่าจ้าง
บริษัทอ่ืนดําเนินการประกอบและเช่ือมเหล็กบนวิธีการออกแบบและเทคโนโลยีของบริษัท ทําให้ได้ผลงานตาม
มาตรฐานโลก (American Institute of Steel Construction: AISC )ท่ีตรงกบัความต้องการของผู้ว่าจ้างตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด ตวัอย่างผลงานก่อสร้างโครงการโครงสร้างเหล็กท่ีมีช่ือเสียงเช่น  โครงการสะพานรถยนต์ข้าม
ทางแยกถนนรามคําแหง - ถนนพระราม 9 เป็นต้น 
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                       โครงการระบบรถโดยสารประจําทางด่วนพเิศษ (BRT) เส้นทางที่ 2 (ช่องนนทรี – สะพานกรุงเทพ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกในถนนศรีนครินทร์ 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีไม่มี     

ความเส่ียงในการชําระเงิน ทัง้นีบ้ริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ได้รับความไว้วางใจจากทัง้
ภาครัฐบาล และรัฐวิสาหกิจให้ดําเนินการก่อสร้างตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีบ้ริษัทจะเลือกรับ
งานรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑทลท่ีมีการจราจรหนาแน่น เน่ืองจากมีความชํานาญใน
การบริหารจัดการในเขตพืน้ท่ีดังกล่าวและมีคู่แข่งน้อยราย โดยมีลูกค้าท่ีเป็นราชการและรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ 
ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการประปานคร
หลวง 
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โครงสร้างเงนิทุน 
 ทุนจดทะเบียน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน ชําระแล้ว จํานวน 1,018,016,253 บาท โดยเป็ นหุ้น

สามญั มีมลูคา่ท่ีตราไว้หหุ้  นละ 1 บาท 
             ผู้ถือหุ้น 
 กลุม่ผู้  ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้  ถือหุ้  นลา่สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

 ช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น % 
1 กลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัย   

 นายเกรียงศกัด์ิ สวิุวฒัน์ธนชยั 292,564,828 27.064 
 นายไพฑรูย์  ศิวะพรชยั 4,676,070 0.433 
 นางถนอมศรี สดุโต*  50,191,401 4.643 

 รวมจาํนวนหุ้นของกลุ่มสุวิวัฒน์ธนชัย 347,432,299 32.140 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 89,829,070 8.310 
3 นายธวชั  เสริมคชสีห์ 56,797,488 5.254 
4 STATE STREET BANK EOROPELIMITED 46,703,580 4.320 
5 นางสาวสมใจ ประทมุทอง 46,216,976 4.275 
6 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANGKING CORPORATION 

LIMITED,FUND SERVICES DEPARTMENT 
19,115,500 1.768 

7 กองทุนสํารองเลีย้งชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยโูอบี(ประเทศไทย)จํากดั 

16,214,100 1.500 

8 RBC INVESTOR SERVICES TRUST 13,952,610 1.291 
9 นายสรุเดช  ยิม้แย้ม 12,258,793 1.134 

10 HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESMENT FUNDS ASIA EX 
JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES 

       11,658,450 1.078 

 หมายเหต ุ * (อดีตภรรยานายประสงค์ สวิุวฒัน์ธนชยั) 
 

 นโยบายเงนิปันผล 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ี
เหลือหลงัจากหกัเงินสํารองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุ
จําเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั  
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คาํอธิบาย และการวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 
 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
ในการอ่านคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลทาง

การเงิน งบการเงินรวมของบริษัท รวมทัง้หมายเหตปุระกอบงบของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วท่ีนําเสนอไว้ในเอกสาร
ฉบบันีป้ระกอบข้อมลูทางการเงินท่ีแสดงไว้ในตารางภายใต้หวัข้อนี ้เป็นข้อมลูของงบการเงินรวมท่ีแสดงรายการสําคญั 
และแสดงการวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญั 

11.3.1 ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา   
บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลกั 2 ประเภท คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

โดยรายได้หลกัของบริษัทกว่าร้อยละ 99 มาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และในปี 2557 บริษัทมีสญัญางานก่อสร้างกับ
หน่วยงานภาครัฐหลายโครงการทําให้ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มขึน้ ได้แก่ 

-  สญัญาก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสติ งานสญัญาท่ี 1 
- สญัญาก่อสร้างระบบทอ่สง่นํา้คลองพระองค์ไชยานชิุต-อา่งเก็บนํา้บางพระและอาคารประกอบ 
- สญัญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวัลําโพง-บางแค  และช่วงบางซ่ือ-ทา่พระสญัญาท่ี 3 
- สญัญาก่อสร้างทา่เทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จงัหวดัตราด 
- โครงการก่อสร้างทางตา่งระดบัพฒันาการ-ออ่นนชุ 
- โครงการระบบส่งนํา้มนัเชือ้เพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะท่ี 2 ณ ท่าอากาศยานสวุรรณ

ภมิู 
ซึง่เป็นผลให้ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอ่ยดีขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 
 

11.3.2 ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกจิ 
 

รายได้ 
รายได้ของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ และรายได้

อ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1) ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเท่ากบั 6,709.23 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 98.46  

ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากปี 2555 เท่ากบั 2,322.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 52.93 เน่ืองจาก การรับรู้รายได้
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสิต งานสญัญาท่ี 1, โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงิน ช่วงหัว
ลําโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ สญัญาท่ี 3, โครงการก่อสร้างทางต่างระดบัพฒันาการ-อ่อนนุช   และโครงการ
ก่อสร้างอาคารตรวจบตัรโดยสาร ภายนอกอาคารผู้ โดยสาร ณ  ทา่อากาศยานภเูก็ต 

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเทา่กบั 8,108.70 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
98.88  ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากปี 2556 เทา่กบั 1,399.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 20.85 เน่ืองจาก การ
รับรู้รายได้โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสติ งานสญัญาท่ี 1, โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงิน 
ช่วงหวัลําโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ-ทา่พระ สญัญาท่ี 3, โครงการก่อสร้างทางตา่งระดบัพฒันาการ-ออ่นนชุ   และ
โครงการก่อสร้างทา่เทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่  จงัหวดัตราด 
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2) ในปี 2557 บริษัทไม่มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ส่วนในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ เทา่กบั 6.18 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.09 ของรายได้รวม จากโครงการท่ีเปิดขายในปี 2549  

3) ในปี 2556 บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ เท่ากับ 99.04 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.45 ของรายได้รวม โดย
ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ 25.19 ล้านบาท รายได้อ่ืนๆ 73.85 ล้านบาท 

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ เท่ากับ 91.45 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.12 ของรายได้รวม โดย
ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ 24.19 ล้านบาท รายได้อ่ืนๆ 67.26 ล้านบาท 

 
ต้นทุนขาย 
ต้นทนุขายของบริษัทประกอบด้วยต้นทนุหลกัคือต้นทนุรับเหมาก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ในปี 2556 บริษัทมีต้นทุนรับเหมาก่อสร้างเท่ากับ 5,431.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.71 ของรายได้รวม 

เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 50.54 เม่ือเทียบกบัปี 2555 เน่ืองจากบริษัทได้งานโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบาง
ซ่ือ - รังสิต งานสญัญาท่ี 1 และโครงการก่อสร้างอาคารตรวจบตัรโดยสาร ภายนอกอาคารผู้ โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน
ภเูก็ต ในปี 2556 

ในปี 2557 บริษัทมีต้นทุนรับเหมาก่อสร้างเท่ากับ 6,635.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.92 ของรายได้รวม 
เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 22.16 เม่ือเทียบกบัปี 2556 เน่ืองจากบริษัทได้ก่อสร้างงานโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ช่วงบางซ่ือ - รังสติ งานสญัญาท่ี 1 และโครงการก่อสร้างทา่เทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่  จงัหวดัตราด 

 
กาํไรขัน้ต้น 
ในปี 2556 บริษัทมีอัตรากําไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 20.22 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 18.11 เม่ือเทียบกับปี 2555 

เน่ืองจากการรับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มกวา่ปี 2555 ร้อยละ 52.93 
ในปี 2557 บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 19.08 ลดลงจากร้อยละ 20.22 เม่ือเทียบกบัปี 2556 

เน่ืองจากราคาวสัดกุ่อสร้าง และ ต้นทนุคา่ก่อสร้างปรับตวัสงูขึน้ เน่ืองจากมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึน้ จํานวนมาก ทําให้
เกิดความต้องการวสัด ุและ แรงงานเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ต้นทนุมีการปรับตวัสงูขน้ึ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในปี 2556 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 505.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 เท่ากบั 8.19 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.65 เน่ืองจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวัลําโพง – บางแค และช่วง บางซ่ือ – ท่า
พระ สญัญาท่ี 3 : โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดบั ช่วงเตาปนู – ท่าพระ และโครงการก่อสร้างทางต่างระดบั
พฒันาการ-อ่อนนชุ อยู่ในช่วงเร่งดําเนินการ และมีการเร่ิมก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง                 (สายสีแดง) 
ช่วงบางซ่ือ - รังสติ งานสญัญาท่ี 1, โครงการก่อสร้างอาคารตรวจบตัรโดยสาร ภายนอกอาคารผู้ โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต จึงมีผลให้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเพ่ิมขึน้ แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไม่มาก 
เน่ืองจากบริษัทสามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ในปี 2557 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 624.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 เท่ากับ 
118.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.52 เน่ืองจากโครงการระบบรถไฟชานเมือง   (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสิต งาน
สญัญาท่ี 1, โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวัลําโพง – บางแค และช่วง บางซ่ือ – ท่าพระ สญัญาท่ี 3 : โครงสร้างทาง
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รถไฟฟ้าและสถานียกระดบั ช่วงเตาปนู – ทา่พระ และโครงการก่อสร้างทางต่างระดบัพฒันาการ-อ่อนนชุ โครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่  จังหวดัตราด จึงมีผลให้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการดําเนินงาน และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังานเพิ่มขึน้ แตค่า่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไมม่าก เน่ืองจากบริษัทสามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
ในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากบั 140.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2555 เท่ากบั 64.23 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 84.56 เม่ือเทียบกบัปี 2555 เน่ืองจากบริษัทมีโครงการก่อสร้างเพ่ิมขึน้ คือโครงการระบบรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสิต งานสญัญาท่ี 1 และโครงการก่อสร้างอาคารตรวจบตัรโดยสาร ภายนอกอาคารผู้ โดยสาร 
ณ ทา่อากาศยานภเูก็ต จงึทําให้มีคา่ใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ 

ในปี 2557 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายทางการเงินเทา่กบั 308.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 เทา่กบั 168.53 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 120.23 เม่ือเทียบกบัปี 2556 เน่ืองจากบริษัทมีโครงการก่อสร้างรระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบาง
ซ่ือ - รังสิต งานสญัญาท่ี 1 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่  จงัหวดัตราด จึงทําให้มีค่าใช้จ่ายทาง
การเงินเพิ่มขึน้ 

 
กาํไรสุทธิ 
สําหรับในปี 2556 บริษัทมีกําไรสทุธิเท่ากบั 586.66 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 53.04 เม่ือเทียบกับกําไรสทุธิปี 

2555 ซึง่เท่ากบั 383.33 ล้านบาท  เน่ืองจากมีการรับรู้รายได้จากโครงการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึน้มาก และบริษัทสามารถ
ควบคมุต้นทนุ และคา่ใช้จ่ายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

สําหรับในปี 2557 บริษัทมีกําไรสทุธิเท่ากับ 502.27 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.38 เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิปี 
2556 ซึง่เท่ากบั 586.66 ล้านบาท  เน่ืองจากบริษัทเตรียมวสัด ุอปุกรณ์ สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
ช่วงบางซ่ือ - รังสิต งานสญัญาท่ี 1 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จงัหวดัตราด จึงทําให้มีต้นทนุ
และคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ 

 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
อตัราส่วนผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2556 เท่ากบัร้อยละ 25.17 เพิ่มขึน้  เม่ือเทียบกบัปี 2555เน่ืองจากบริษัท 

และบริษัทยอ่ยมีผลประกอบการท่ีดีมีกําไรเพิ่มขึน้จากปีก่อน 
 
อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 12.17 ลดลงจากปี 2556  เน่ืองจากในระหว่างปี 2557 

บริษัทมีขายหุ้นเพิ่มทนุ และจดทะเบียนทนุท่ีออกและชําระแล้วเพิ่มขึน้ 
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11.3.3 ฐานะทางการเงนิ 
 
สนิทรัพย์ 
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 12,617.36 ล้านบาท และ 17,333.76 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยเพิ่มขึน้ 4,716.40 ล้านบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 37.38 โดยสินทรัพย์หลกัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย
รายละเอียดดงันี ้ 
 

1. ลูกหนีก้ารค้า 
ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าเทา่กบั 3,180.05 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 152.52 เม่ือเทียบกบัปี 2555 

เน่ืองจากมีความสําเร็จของงานโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสติ งานสญัญาท่ี 1,โครงการ
สญัญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวัลําโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ - ทา่พระสญัญาท่ี 3 และโครงการ
ก่อสร้างทางตา่งระดบัพฒันาการ-ออ่นนชุ ซึง่มีระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีด้งันี ้

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าเทา่กบั 4,550.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 43.10 เม่ือเทียบกบัปี 2556 
เน่ืองจากมีความสําเร็จของงานโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสติ งานสญัญาท่ี 1,โครงการ
สญัญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวัลําโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ - ทา่พระสญัญาท่ี 3 และโครงการ
ก่อสร้างทางตา่งระดบัพฒันาการ-ออ่นนชุ ซึง่มีระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีด้งันี ้

 
                                                                                                           (หน่วย: ล้านบาท) 

กจิการอื่น ณ สิน้ปี 2555 ณ สิน้ปี 2556 ณ สิน้ปี 2557 

      อยู่ในกําหนดระยะเวลา 462.36 1,414.08 1,125.50 

      ค้างชําระเกินกําหนด    

-      น้อยกวา่ 6 เดือน 648.88 773.54 2,301.67 

-    มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 151.43 773.75 391.08 

-     มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป - 241.24 785.88 

      หกัเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า (3.34) (22.56) (53.62) 

รวม 1,259.33 3,180.05 4,550.51 

 
บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย ณ สิน้ปี 2557 และ ใน ปี 2556 เท่ากบั 336.58 วนั และ 141.68 วนั ตามลําดบั 

การท่ีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยูก่บัระยะเวลาของโครงการรับเหมาก่อสร้าง ซึง่เป็นลกัษณะ Cycle คือ
เม่ือเร่ิมโครงการก็จะมีการรับเงินค่างานได้ตามปริมาณงานและมีการเพิ่มขึน้ลดลงตามระยะเวลาของการส่งงานเช่นกัน 
และในปี 2557 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียท่ีเพิ่มขึน้ บริษัทคาดวา่จะไมมี่ปัญหาในการเรียกเก็บเงินจากลกูหนีเ้หลา่นีใ้น
อนาคต เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าสว่นใหญ่เป็นหน่วยงานราชการท่ีมีประวติัการชําระหนีใ้นอดีตท่ีดี 

ในส่วนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทไม่มีลูกหนีเ้น่ืองจากโครงการเรสซิเดนท์ อิน เดอะ พาร์ค เฟส1 เป็น
โครงการสร้างเสร็จก่อนขายและลกูค้าจะทําการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน โดยตรง 
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2.  ลูกหนีก้ารค้าที่ยังไม่เรียกเกบ็  
ลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไม่เรียกเก็บของบริษัทคือลกูหนีท่ี้บริษัทได้ทํางานตามสญัญาการจ้างงานแล้วแต่ยงัไม่สามารถ

เรียกเก็บหนีไ้ด้ซึ่งเกิดได้หลายกรณีขึน้อยู่กับเง่ือนไขการกําหนดการเบิกจ่ายค่างานของผู้ ว่าจ้าง เช่น บริษัทจะทําการ
เบิกจ่ายค่างานได้เม่ือชิน้งานแล้วเสร็จและได้ตามปริมาณท่ีกําหนดไว้ในแต่ละงวด หรือลกัษณะของงานท่ีเสร็จแล้วเป็น
ชิน้สว่นท่ียงัไมไ่ด้ประกอบจงึยงัไมส่ามารถสง่มอบงานได้  

ลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไม่เรียกเก็บของบริษัท ณ สิน้ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 3,532.66 ล้านบาท และ 4,071.69 
ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.51 ทัง้นีเ้ม่ือคิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ  28.00 และร้อยละ 
23.49 ของสนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2556 และปี 2557  ตามลําดบั 

 
ทัง้นี ้การมีลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไม่ครบกําหนดเรียกเก็บเป็นลกัษณะปกติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทคาดว่า

จะไม่มีปัญหาในการเรียกเก็บเงินจากลกูหนีเ้หล่านีใ้นอนาคต เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการท่ีมี
ประวติัการชําระหนีใ้นอดีตท่ีดีและบริษัทไมเ่คยประสบปัญหาเร่ืองหนีส้ญูเลย 

 
3.  สนิค้าคงเหลือ 
ณ สิน้ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีสินค้าคงเหลือเท่ากบั 556.19 ล้านบาท และ 1,052.69 ล้านบาท ตามลําดบั 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 89.27 จากปี 2556 ทัง้นีเ้ม่ือคิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 4.41 และร้อยละ 6.07 ของ
สนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี  2556 และปี 2557 ตามลําดบั บริษัทมีรายละเอียดของสนิค้าคงเหลือดงันี ้

 
                                                                                                                                    (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ สิน้ปี 2555 ณ สิน้ปี 2556 ณ สิน้ปี 2557 

บ้านรอการขาย 4.78 - - 

งานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 453.76 453.76 453.76 

งานระหวา่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้าง 9.91 11.36 42.40 

วสัดกุ่อสร้าง 73.20 91.07 556.53 

รวม 541.65 556.19 1,052.69 

 
ความคืบหน้าของงานระหว่างก่อสร้างของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ แบ่งออกเป็นบ้านท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างและ

ท่ีดินซึง่อยูร่ะหวา่งการพฒันาและท่ีดินรอการพฒันา โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตาราง   
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                                                                                                             (หน่วย: ล้านบาท) 
ช่ือโครงการ รายละเอียดโครงการ มูลค่าเงนิลงทุนของ

โครงการ
โดยประมาณ 

มูลค่าตาม
บัญชี 

1) บ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทีบ่ริษัทเป็นเจ้าของโครงการ 
 เรสซิเดนท์ อิน เดอะ พาร์ค1 

(โครงการเก่า) 
- บ้านแฝด 1 ยนิูต 
- ทาวน์เฮาส์ 3.5 ชัน้ 2 ยนิูต 
- ทาวน์เฮาส์ 2.5 ชัน้ 2 ยนิูต 
- บ้านเด่ียว 1 ยนิูต 

 
17.63 

 
17.54 

รวม 17.63 17.54 
2) ที่ดนิซึง่อยู่ระหว่างการพัฒนาและที่ดนิรอการพัฒนาที่บริษัทเป็นเจ้าของโครงการ 
 ท่ีดินเปลา่ - ท่ีดินเปลา่ (รอการพฒันา)  753.80 436.22 

รวม 753.80 436.22 
รวมทัง้หมด 771.43 453.76 

หมายเหต:ุ 1 บ้านดงักลา่วอยู่ระหวา่งปรับปรุงและตอ่เติม 
  

4. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์และเคร่ืองจักรภายใต้การขายและเช่าซือ้กลับคืน – สุทธิ 
   ในปี 2557 บริษัทได้ซือ้เคร่ืองจกัร และยานพาหนะเพิ่มเติม ทําให้บริษัทมี ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
สทุธิ เทา่กบั 4,414.75 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 เทา่กบั 662.04 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.64 
  
สภาพคล่อง 

1. กระแสเงนิสด 
                                                                                                  (หน่วย: พนับาท) 

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 444,582.65 1,557,683.84 (1,635,139.46) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (117,454.72) (1,327,833.30) (1,395,124.00) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (376,055.12) (17,761.41) 3,298,827.06 

 
ในปี 2556 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทแสดงการได้มาของเงินสดเท่ากบั 1,557.68 ล้านบาท 

เน่ืองจากการได้เครดิตจากการซือ้สนิค้า และการรับเงินลว่งหน้าจากลกูค้า 
ในปี 2557 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทแสดงการใช้ไปของเงินสดเท่ากบั 1,635.14 ล้านบาท 

เน่ืองจากมีการสัง่ซือ้วตัถดิุบเพ่ือใช้ในงานก่อสร้างมากขึน้ 
ในปี 2556 กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุใช้ไปเทา่กบั 1,327.83 ล้านบาท เน่ืองจากการซือ้เคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง เพ่ือใช้ในงานโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสติ งานสญัญาท่ี 1 
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ในปี 2557 กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุใช้ไปเทา่กบั 1,395.12 ล้านบาท เน่ืองจากการซือ้เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสติ งานสญัญาท่ี 1 

ในปี 2556 กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษัทเทา่กบั 17.76 ล้านบาท เน่ืองจาก ปี 2556 มีการ
ชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน และชําระคืนเงินกู้ ยืมเพิ่มขึน้เลก็น้อย 

ในปี 2557 กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษัทเท่ากบั 3,298.82 ล้านบาท เน่ืองจาก ปี 2557 
บริษัทมีรับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทนุ 

2. อัตราส่วนสภาพคล่อง 
ในปี 2556 บริษัท มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งลดลงเป็น 0.98 เทา่ ลดลง เน่ืองจากมีเจ้าหนีก้ารค้าและเงินรับ

ลว่งหน้าจากลกูค้าเพิ่มขึน้ 
ในปี 2557 บริษัท มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเพิ่มขึน้เป็น 1.17 เทา่ เพิ่มขึน้ เน่ืองจาก มีลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 
 

 หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 
1. หนีส้นิ 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียนเทา่กบั 8,473.46 เพิ่มขึน้จากปี 2555 เทา่กบั 4,894.16 หรือเพิ่มขึน้คิด
เป็นร้อยละ 136.74 เน่ืองจากบริษัทมีการดําเนินการในโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวัลําโพง-บางแค  และช่วงบาง
ซ่ือ-ทา่พระสญัญาท่ี 3, โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสติ งานสญัญาท่ี 1, โครงการก่อสร้าง
อาคารตรวจบตัรโดยสาร ภายนอกอาคารผู้ โดยสาร ณ ทา่อากาศยานภเูก็ต ทําให้มีเจ้าหนีก้ารค้า และตัว๋เงินจ่ายเพิ่มขึน้ 
และมีเงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิ่มขึน้ 

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียนเทา่กบั 9,657.16 เพิ่มขึน้จากปี 2556 เทา่กบั 1,183.71 หรือเพิ่มขึน้คิด
เป็นร้อยละ 13.97 เน่ืองจากบริษัทมีการดําเนินการในโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวัลําโพง-บางแค  และช่วงบาง
ซ่ือ-ทา่พระสญัญาท่ี 3, โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสติ งานสญัญาท่ี 1, โครงการก่อสร้าง
ทา่เทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จงัหวดัตราด ทําให้มีเจ้าหนีก้ารค้า และตัว๋เงินจ่ายเพิ่มขึน้ และมีเงินรับลว่งหน้าจาก
ลกูค้าเพิ่มขึน้ 
รายละเอียดหนีส้นิ 

                                                                                                                                           (หน่วย: ล้านบาท) 
ประเภทเงนิกู้ยืม ณ สิน้ปี 2555 ณ สิน้ปี 2556 ณ สิน้ปี 2557 อัตราดอกเบีย้ 

1. เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 460.00 938.98 2,095.12 ปี2555 : ร้อยละ 7.375-7.750 ตอ่ปี 
ปี2556 : ร้อยละ 4.850-7.625 ตอ่ปี 
ปี2557 : ร้อยละ 4.500-7.375 ตอ่ปี 

2. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
ของบริษัท 
2.1 เงนิกู้ยืมจาก บมจ. 

ธนาคารกรุงไทย 
 

 

3. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

- 
- 

251.00 
- 
 
 
- 

- 
- 

158.20 
- 
 
 
- 

- 
- 

454.40 
- 
 
 
- 

ปี 2555 : ร้อยละ 6.25-7.125 ตอ่ปี 
ปี2556 : ร้อยละ  6.25-7.00 ตอ่ปี 
ปี2556 : ร้อยละ  6.00-6.75 ตอ่ปี 
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1. เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
ในปี 2554 บริษัทได้มีเงินกู้ระยะสัน้ลดลง เน่ืองจากได้มีการชําระหนีส้ถาบนัการเงิน 
ในปี 2555 บริษัทได้มีเงินกู้ ระยะสัน้ลดลง เน่ืองจากโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ได้ดําเนินการ

แล้วเสร็จ 
ในปี 2556 บริษัทได้มีเงินกู้ระยะสัน้เพิ่มขึน้ เน่ืองจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวัลําโพง-บางแค และ

ช่วงบางซ่ือ-ทา่พระสญัญาท่ี 3, โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสติ งานสญัญาท่ี 1 
ในปี 2557 บริษัทได้มีเงินกู้ระยะสัน้เพิ่มขึน้ เน่ืองจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินช่วงหวัลําโพง-บางแค และ

ช่วงบางซ่ือ-ทา่พระสญัญาท่ี 3, โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสติ งานสญัญาท่ี 1 โครงการ
ก่อสร้างทา่เทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จงัหวดัตราด 
 

 2. เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัท 
2.1 เงินกู้ ยืมจากธนาคารกรุงไทยจํากดั (มหาชน)  
เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้รับวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจํานวนรวม 575 ล้านบาท 

เพ่ือโครงการโรงหลอ่แบบ (Yard) ของบริษัท ซึง่ประกอบด้วย 
ประเภทของสินเช่ือ วงเงิน (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาการจ่ายชาํระ 

ก)  วงเงิน Term loan (ค่าท่ีดิน) 
 (ใหเ้บิกจ่ายไม่เกินยอดหน้ีท่ีจะคืนเงินแก่

เจา้หน้ีธนาคารของบริษทัยอ่ย) 
 

209 - อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.75 ต่อปี ในปีแรก  

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.50 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.50 ลา้นบาท 

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

มูลค่างานท่ี เ กิด ข้ึนจริงในแต่ละงวดตาม
รายงานของบริษทัประเมิน) 

76 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าต่อปี งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 0.91 ลา้นบาท 

 
ค) วงเงินสินเช่ือเพื่อใชซ้ื้อเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ

มูลค่างานท่ีเกิดข้ึนจริงตามรายงานของบริษทั
ประเมิน) 

188 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าต่อปี งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.24 ลา้นบาท 

    

ง) วงเงินคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 2 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
    

จ) วงเงินสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 100 กาํหนดโดยธนาคาร - 
รวม 575   
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28 มิถุนายน 2554 บริษัทได้รับวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจํานวนรวม 400 ล้านบาท เพ่ือ
ลงทนุในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์สําสําหรับโครงการรถไฟฟ้าสีนํา้เงิน ช่วงหวัลําโพง-บางแค และช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ (สญัญา
ท่ี 3) และโครงการรถไฟฟ้าและสถานียกระดบัช่วง เตาปนู-ทา่พระ ซึง่ประกอบด้วย 

 
 
ประเภทของสินเช่ือ วงเงิน (ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลาการจ่ายชาํระ 

วงเงินค่าเคร่ืองจกัร 
ก)  กลุ่มท่ี 1 
 
 
 
 
ข)   กลุ่มท่ี 2 
 
 

 
145 

 
 

              
 
         55 

 
- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าร้อยละ 0.75 
ต่อปี  
 

  
 

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าร้อย
ละ 0.75        ต่อปี  

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

 บริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งท่ีหน่ึงจาํนวนรวม 1,898 ลา้นบาท เพื่อ
ใชใ้นการดาํเนินกิจการจาํหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและหล่อแบบคอนกรีตของบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย 
                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  
ก)  วงเงิน Term loan (ค่าท่ีดิน)  
 (ใหเ้บิกเงินกูไ้ดใ้นสดัส่วนร้อยละ 75 ของ

ราคาตามหนงัสือสญัญาขายท่ีดินแต่ไม่เกิน
วงเงิน Term loan) 

211 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี  

 

งวดรายเดือนจาํนวน 96 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.25 ลา้นบาท 

    

ข) วงเงิน Term loan (ค่าพฒันาท่ีดิน และ
สาธารณูปโภค)  

 (ใหเ้บิกเงินกูไ้ดใ้นสดัส่วนร้อยละ 75 ของ
มูลค่างานท่ีเกิดข้ึนจริงตามรายงานประเมิน
ราคาของบริษทัประเมินราคาภายนอกท่ี
ธนาคารไดข้ึ้นทะเบียนไว ้แต่ไม่เกินวงเงิน 
Term loan) 

413 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี 
 

งวดรายเดือนจาํนวน 96 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 4.5 ลา้นบาท 

    

ค) วงเงิน Term loan (ค่าก่อสร้างส่ิงปลกูสร้าง
และงานระบบ)   

 (ใหเ้บิกเงินกูไ้ดใ้นสดัส่วนร้อยละ 75 ของ
มูลค่างานท่ีเกิดข้ึนจริงตามรายงานประเมิน
ราคาของบริษทัประเมินราคาภายนอกท่ี

137 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี 
 

งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.2 ลา้นบาท 
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ธนาคารไดข้ึ้นทะเบียนไว ้แต่ไม่เกินวงเงิน 
Term loan) 

                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  
ง) วงเงิน Term loan (ค่าเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์/

ส่วนประกอบ)  
 (ใหเ้บิกเงินกูไ้ดใ้นสดัส่วนร้อยละ 75 ของ

ราคาประเมินตามรายงานประเมินราคาของ
บริษทัประเมินราคาภายนอกท่ีธนาคารไดข้ึ้น
ทะเบียนไว)้ 

957 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี  

 

งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 12.2 ลา้นบาท 

    

จ) วงเงินเบิกเกินบญัชี 30 MOR ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
    

ฉ) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 100 - อตัราร้อยละ 1 ต่อปี สาํหรับ
หนงัสือคํ้าประกนั 

- อตัราร้อยละ 1.8 ต่อปี สาํหรับ
เลตเตอร์ออฟเครดิต  

- MOR สาํหรับตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
และสญัญาทรัสตรี์ซีทส์ 

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 

    

ช) วงเงินสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 50  ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
รวม 1,898   

 
เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งท่ีหน่ึงจาํนวนรวม 324.2 ลา้นบาท 
เพื่อใชใ้นการดาํเนินกิจการขดุและจาํหน่ายทรายของบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
 
                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  
ก)  วงเงิน Term loan (ท่าเรือ) 
 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ

ตน้ทุนซ้ือตามหนังสือสัญญาขายท่ีดินในวนั
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน) 

236.2 - อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.75 ต่อปี ในปีแรก  

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.25 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

งวดรายเดือนจาํนวน 72 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 3.45 ลา้นบาท 

    

ข) วงเงิน Term loan (ท่ีดินบ่อทราย) 
 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของ

ตน้ทุนซ้ือตามหนังสือสัญญาขายท่ีดินในวนั
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน) 

50.0 - อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.75 ต่อปี ในปีแรก 

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.25 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

งวดรายเดือนจาํนวน 48 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 1.15 ลา้นบาท 

                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  
ค) วงเงินสินเช่ือเพื่อใชซ้ื้อเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของ

มูลค่าท่ีเกิดข้ึนจริงของการก่อสร้างกะพอ้ลา้ง

18.0 - อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.75 ต่อปี ในปีแรก 

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 

งวดรายเดือนจาํนวน 36 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 0.58 ลา้นบาท 
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ทราย และ/หรือ เรือดูดทราย ท่ีไดส้ร้างเสร็จ
แลว้ ร้อยละ 100 ตามรายงานประเมินราคา
ของบริษทัประเมินราคาภายนอกท่ีธนาคารได้
ข้ึนทะเบียนไว)้ 

0.25 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

    

ง) วงเงินเบิกเกินบญัชี 15.0 MOR ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
    

จ) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 5.0 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
รวม 324.2   
 
2. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิน้ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีทนุจดทะเบียน ทนุท่ีออกและชําระแล้ว มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ และกําไร
ตอ่หุ้นดงันี ้

                                                                                                                   (หน่วย: ล้านบาท) 
รายการ ณ สิน้ปี 

2555 
ณ สิน้ปี 
 2556 

ณ สิน้ปี 
 2557 

ทนุจดทะเบียน 
ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 
กําไรสะสม 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 
กําไรตอ่หุ้น 

779.54 
779.54 

1,190.73 
1 

0.492 
 
 

1,081.50 
779.54 

1,730.62 
1 

0.753 
 

1,081.50 
1,081.02 
2,108.16 

1 
0.589 

 

 
กําไรต่อหุ้นของบริษัทในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากบั 0.492 บาท, 0.753 บาท และ 0.589   บาท

ตามลําดบัและ 
 
ทุนเรือนหุ้น 

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม 2556 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติให้จดัสรรหุ้นออกใหมด่งันี ้
- หุ้นจํานวน 52 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 15 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่
- หุ้นจํานวน 250 ล้านหุ้น เสนอขายเป็นการเฉพาะเจาะจงให้บคุคลในวงจํากดั 

 
ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั ให้บริษัทนําไปจดัสรรเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ตามรายช่ือผู้ มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนท่ีปรากฏในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัท่ีกําหนด และในระหว่างระยะเวลาการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ ผู้ ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจํานงจองซือ้
หุ้นเพิ่มทนุเกินจากสทิธิท่ีได้รับจดัสรรตามสดัสว่นได้ ทัง้นี ้บริษัทจะกําหนดอตัราสว่นในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ภายหลงัจากท่ีบริษัททราบจํานวนหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้
บคุคลในวงจํากดั 
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ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 คณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม

ทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ดงันี ้

- ครัง้ท่ี 1 โดยจดัสรรให้แก่นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา จํานวนรวม 22 ราย รวมจํานวนหุ้น
สามญัท่ีออกและเสนอขายในครัง้นีท้ัง้สิน้ 182.3 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 9.00 บาท 

- ครัง้ท่ี 2 โดยจดัสรรให้แก่นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา จํานวนรวม 5 ราย รวมจํานวนหุ้น
สามญัท่ีออกและเสนอขายในครัง้นีท้ัง้สิน้ 67.7 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 9.03 บาท 

 
เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2557 บริษัทได้รับชําระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ครัง้ท่ี 1 เต็มมลูค่า

แล้ว และมีสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญัเป็นจํานวนเงิน 1,426.8 ล้านบาท (สทุธิจากค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายหุ้นจํานวน 31.4 
ล้านบาท) บริษัทได้ย่ืนเอกสารจดทะเบียนเพิ่มทนุดงักลา่วกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2557 
ซึง่หลกัทรัพย์ดงักลา่วสามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ในวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 
 

เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 บริษัทได้รับชําระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั ครัง้ท่ี 2 เต็มมลูค่าแล้ว 
และมีสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญัเป็นจํานวนเงิน 532.2 ล้านบาท (สทุธิจากค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายหุ้นจํานวน 11.6 ล้าน
บาท)  บริษัทได้ย่ืนเอกสารจดทะเบียนเพิ่มทนุดงักล่าวกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 2 ตลุาคม 2557 ซึ่ง
หลกัทรัพย์ดงักลา่วสามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ในวนัท่ี 6 ตลุาคม 2557 
 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม 2557 คณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีการเปล่ียนกําหนดอตัราส่วนการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากเดิมใน
อตัราสว่น 15 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่เป็นอตัราสว่น 20 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่ในราคาเสนอขาย 9.00 บาทตอ่หุ้น 

 
เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้รับชําระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุจากผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น

ครบถ้วนแล้ว และมีสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญัเป็นจํานวนเงิน 409.9 ล้านบาท (สทุธิจากค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายหุ้นจํานวน 
1.95 ล้านบาท) บริษัทได้ย่ืนเอกสารจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2557 ซึ่งหลกัทรัพย์ดงักล่าวสามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
2557 

3. อัตราส่วนโครงสร้างเงนิทุน  
ในปี 2556 บริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 3.84 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2555 เน่ืองจากบริษัทมี

การสัง่ซือ้วสัดแุละจ้างเหมารวมทัง้การรับเงินล่วงหน้าจากผู้ ว่าจ้างในโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - 
รังสติ งานสญัญาท่ี 1 

ในปี 2557 บริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 2.07 เท่า ลดลงจากปี 2556 เน่ืองจากบริษัทมี
ผลประกอบการท่ีดีขึน้ตามลําดบัซึง่แสดงถงึสถานะท่ีมัน่คงของบริษัททําให้มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้และมีสภาพคลอ่งดีขึน้ 
จงึทําให้อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจากปี 2556 
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4. ภาระผูกพันและหนีส้นิที่อาจจะเกดิขึน้ 
 ในปี 2557 บริษัทมีภาระผูกพัน และหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดจากคดีฟ้องร้องดังนี ้บริษัทถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายจากการผิดสญัญาจํานวน 5 คดี (จํานวนเงินรวม 5.3 ล้านบาท) โดย 4 คดี(จํานวนเงินรวม 3.3 ล้านบาท) อยู่
ระหว่างการพิจารณของศาลฏีกา และบริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้กับคดีฟ้องร้องดังกล่าว ตามคํา
พิพากษาของศาลอธุรณ์ไว้ในบญัชีเป็นจํานวนเงิน 3.3 ล้านบาท สําหรับคดีท่ี 1-4 ส่วนคดีท่ี 5(จํานวนเงินรวม 2.0 ล้าน
บาท) ศาลอทุธรณ์ยกฟ้อง อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  
 บริษัทมีข้อพิพาทกบัผู้ ร่วมค้ารายหนึ่ง และได้ทําการย่ืนข้อพิพาทดงักล่าวต่ออนญุาโตตลุาการตามเง่ือนไข
ของสญัญากิจการร่วมค้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ และศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้ ผลท่ีสดุของเร่ืองดงักลา่วไมส่ามารถทราบได้ในปัจจบุนั 
 

11.3.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ในรอบปีบญัชี 2557 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั โดยเป็น

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) สําหรับบริษัท ไมเ่กินจํานวน 3,000,000.00 บาท  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 
เรียนผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม ถือปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ ใช้ดุลพินิจ
อย่างระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอใน     
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน  3 ท่าน เพ่ือ
ทําหน้าท่ีสอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจําปีแล้ว 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 
 
 
 
 

(นายนที  พานิชชีวะ) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(นางสาวกรภทัร์  สวุิวฒัน์ธนชยั) 
ประธานกรรมการบริหาร 

 
 



งบการเงนิรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่  จาํกดั (มหาชน) 
บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า และของเฉพาะบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วย                   
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ       
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น          
เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย   
การบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกับจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลใน           
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชี
พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของการประมาณการทาง
บญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ความเห็น 
ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  ยนิูค  
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่  จาํกดั (มหาชน)  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้และของเฉพาะบริษทั ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสด
รวมและ  กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  
 
 
(นายอภิชาติ สายะสิต)                              
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4229 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 
 
 



บริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) บริษทัย่อยและกิจการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 627,467,803        358,904,212        397,996,993        107,002,506        
เงินลงทุนระยะสั้น 5 333,354,782        232,687,101        304,258,816        4,197,610            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6, 12
- บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 4, 21 -                       -                       7,285,525,940     4,800,978,376     
- ผูร่้วมคา้ 4,308,177,110     2,709,164,200     -                       -                       
- บริษทัอ่ืน 21 242,333,947        470,881,432        17,749,379          222,189,726        
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่เรียกเก็บ 12 4,071,691,632     3,532,654,668     502,298,332        348,951,955        
เงินทดรองแก่บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 4 -                       -                       1,478,499,188     991,677,686        
เงินทดรองแก่ผูร่้วมคา้ 80,523,586          35,904,293          -                       -                       
สินคา้คงเหลือ 7, 10, 12, 14 1,052,691,860     556,189,834        869,098,533        465,016,312        
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา - สุทธิ 6, 16, 21 210,228,549        65,023,058          183,785,783        39,099,613          
รายไดค้่าชดเชยความเสียหายคา้งรับจากการประกนัภยั 4 -                       -                       53,196,560          68,244,848          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
- ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ไดใ้บกาํกบัภาษี 195,794,355        68,613,526          123,797,885        52,097,770          
- ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม 73,452,801          106,519,308        26,594,345          30,122,435          
- ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 88,634,885          149,720,729        14,188,879          48,797,240          
- อ่ืน ๆ 42,278,559          53,145,080          31,322,343          26,134,867          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 11,326,629,869   8,339,407,441     11,288,312,976   7,204,510,944     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 8, 12, 28 1,129,868,024     360,774,628        856,892,040        92,668,567          
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 21 104,555,082        33,506,625          20,092,833          5,451,911            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 2, 9, 14 -                       -                       984,795,020        644,797,870        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 7, 10, 12, 14, 15, 28 4,414,749,405     3,752,060,351     768,457,775        953,152,303        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 11 5,491,006            5,418,500            4,708,601            4,509,060            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 3, 25 27,965,120          9,457,920            8,328,761            6,210,445            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
- ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 116,613,191        55,983,829          41,260,007          -                       
- ภาษีซ้ือขอคืน 195,406,595        37,950,005          -                       -                       
- อ่ืน ๆ 12,479,846          22,802,073          8,074,328            9,154,276            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,007,128,269     4,277,953,931     2,692,609,365     1,715,944,432     

รวมสินทรัพย์ 17,333,758,138   12,617,361,372   13,980,922,341   8,920,455,376     

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  3



บริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) บริษทัย่อยและกิจการร่วมค้า
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 6, 7, 8, 10, 12 2,095,119,106     938,980,017        1,999,275,927     651,880,017        
เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน และตัว๋เงินจ่าย - สุทธิ 6, 21
- บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการร่วมคา้ 4 104,173,500        98,806,787          990,636,467        491,196,446        
- ผูร่้วมคา้ 12,918,826          857,465               -                       -                       
- บริษทัอ่ืน 2,274,359,672     3,123,380,927     1,794,605,572     2,764,779,607     
เงินทดรองจากบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 4 -                       -                       3,375,649,345     1,979,755,256     
เงินทดรองจากผูร่้วมคา้ 2,068,290,692     1,207,187,618     -                       -                       
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9, 10, 14 150,000,000        92,800,000          67,800,000          92,800,000          
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10, 15 700,146,027        445,871,396        96,567,310          75,998,348          
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - สุทธิ 6, 16, 21 2,072,584,871     2,378,678,012     111,244,570        90,304,647          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,957,721            3,250,073            -                       239,666               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
- เจา้หน้ีอ่ืน 28 3,401,562            2,181,394            3,401,562            2,181,393            
- ภาษีขายไม่ถึงกาํหนด 21,697,062          14,670,697          14,766,157          17,642,168          
- เงินปันผลคา้งจ่าย 3,952,898            3,903,093            3,952,898            3,903,093            
- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4 127,192,073        132,305,815        52,828,315          75,299,588          
- อ่ืน ๆ 16,362,155          30,584,846          15,764,713          13,605,183          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 9,657,156,165     8,473,458,140     8,526,492,836     6,259,585,412     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 9, 10, 14 454,404,195        158,204,195        90,404,195          158,204,195        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 10, 15 1,389,161,810     1,242,044,405     140,536,007        146,614,520        
เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 4, 21 139,785,284        121,345,135        97,122,503          90,645,943          
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 13 41,123,621          18,063,429          19,445,074          13,546,968          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,024,474,910     1,539,657,164     347,507,779        409,011,626        
รวมหนีสิ้น 11,681,631,075   10,013,115,304   8,874,000,615     6,668,597,038     

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 17, 30
- ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามญั 1,081,508,574 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 1,081,508,574     1,081,508,574     1,081,508,574     1,081,508,574     
- ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ (หุ้นสามญั 1,081,016,253 หุ้น ในปี 2557

และ 779,539,289 หุ้น ในปี 2556 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 1,081,016,253     779,539,289        1,081,016,253     779,539,289        
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,462,874,146     94,018,938          2,462,874,146     94,018,938          
กาํไรสะสม
- จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 20 108,150,857        108,150,857        108,150,857        108,150,857        
- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,000,012,108     1,622,465,229     1,454,880,470     1,270,149,254     
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษทัใหญ่ 5,652,053,364     2,604,174,313     5,106,921,726     2,251,858,338     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 73,699                 71,755                 -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,652,127,063     2,604,246,068     5,106,921,726     2,251,858,338     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,333,758,138   12,617,361,372   13,980,922,341   8,920,455,376     

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  4



บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

บาท

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง 4, 21 8,108,702,155    6,709,232,246    6,485,359,732    6,006,687,088    
ตน้ทุนรับเหมาก่อสร้าง 4, 21, 23 (6,635,345,938)   (5,431,531,046)   (5,539,862,427)   (4,902,518,171)   

กาํไรขั้นตน้จากการรับเหมาก่อสร้าง 1,473,356,217    1,277,701,200    945,497,305       1,104,168,917    

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ -                      6,180,000           -                      6,180,000           
ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 4, 23 -                      (5,309,151)          -                      (5,309,151)          

กาํไรขั้นตน้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ -                      870,849              -                      870,849              
รวมกาํไรขั้นตน้ 1,473,356,217    1,278,572,049    945,497,305       1,105,039,766    

รายไดอ่ื้น 91,445,713         99,035,161         54,360,110         50,319,987         
ค่าใชจ่้ายทัว่ไปและบริหาร 4, 23 (594,519,915)      (484,056,204)      (418,236,990)      (493,703,908)      
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4, 23, 24 (29,565,689)        (21,211,817)        (26,356,056)        (21,211,817)        
ตน้ทุนทางการเงิน (308,717,301)      (140,175,214)      (168,020,130)      (88,819,955)        

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 631,999,025       732,163,975       387,244,239       551,624,073       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (129,727,416)      (145,508,411)      (77,787,329)        (111,604,419)      

กําไรสําหรับปี 502,271,609       586,655,564       309,456,910       440,019,654       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 502,271,609       586,655,564       309,456,910       440,019,654       

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 502,272,573       586,662,121       309,456,910       440,019,654       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (964)                    (6,557)                 -                      -                      

502,271,609       586,655,564       309,456,910       440,019,654       

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 502,272,573       586,662,121       309,456,910       440,019,654       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (964)                    (6,557)                 -                      -                      

502,271,609       586,655,564       309,456,910       440,019,654       

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 26 0.589                   0.753                   0.363                   0.565                   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนเรือนหุ้น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรเป็นสาํรอง ที่เป็นของ ที่ไม่มีอาํนาจ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 779,539,289           94,018,938             78,125,000             1,112,601,322        2,064,284,549        77,358                    2,064,361,907        

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 18 -                          -                          -                          (46,772,357)            (46,772,357)            -                          (46,772,357)            

- จดัสรรสาํรองตามกฏหมาย 20 -                          -                          30,025,857             (30,025,857)            -                          -                          -                          

- ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิม่ขึ้น -                          -                          -                          -                          -                          954                         954                         

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

งบการเงินรวม (บาท)
กาํไรสะสม
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กาไรเบดเสรจรวมสาหรบป -                          -                          -                          586,662,121           586,662,121           (6,557)                     586,655,564           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 779,539,289           94,018,938             108,150,857           1,622,465,229        2,604,174,313        71,755                    2,604,246,068        

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 18 -                          -                          -                          (124,725,694)         (124,725,694)         -                          (124,725,694)         

- เงินสดรับจากการเพิม่ทุนเรือนหุ้น 17 301,476,964           2,368,855,208        -                          -                          2,670,332,172        -                          2,670,332,172        

- ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิม่ขึ้น -                          -                          -                          -                          -                          2,908                      2,908                      

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 1,081,016,253        2,462,874,146        108,150,857           2,000,012,108        5,652,053,364        73,699                    5,652,127,063        
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)  บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรเป็นสาํรอง

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 779,539,289           94,018,938             78,125,000             906,927,814           1,858,611,041        

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้นสาํหรับปี

- จ่ายเงินปันผล 18 -                          -                          -                          (46,772,357)            (46,772,357)            

- จดัสรรสาํรองตามกฏหมาย 20 -                          -                          30,025,857             (30,025,857)            -                          

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          440,019,654           440,019,654           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 779,539,289           94,018,938             108,150,857           1,270,149,254        2,251,858,338        

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผถ้ือห้นสาํหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
กาํไรสะสม
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การเปลยนแปลงในสวนของผถูอหุนสาหรบป

- จ่ายเงินปันผล 18 -                          -                          -                          (124,725,694)         (124,725,694)         

- เงินสดรับจากการเพิม่ทุนเรือนหุ้น 17 301,476,964           2,368,855,208        -                          -                          2,670,332,172        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                          -                          -                          309,456,910           309,456,910           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 1,081,016,253        2,462,874,146        108,150,857           1,454,880,470        5,106,921,726        
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

บาท

2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 502,271,609        586,655,564        309,456,910        440,019,654        
รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)
กิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 730,601,069        330,951,077        250,542,893        209,894,887        
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 27,133                 32,000                 -                       32,000                 
ตดัจาํหน่ายเงินทดรองแก่ผูร่้วมคา้ 35,904,292          -                       35,904,292          -                       
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (1,459,629)           (4,994,000)           (1,343,465)           (4,994,000)           
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนระยะสั้น (678,383)              (71,907)                -                       -                       
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอายุ 17,860,930          3,589,587            5,898,106            3,589,587            
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 5,469,912            4,516,461            -                       -                       
ดอกเบ้ียรับ (24,077,774)         (18,535,651)         (13,224,159)         (2,237,023)           
ดอกเบ้ียจ่าย 288,947,888        140,175,214        167,644,010        88,819,955          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 129,727,416        145,508,411        77,787,329          111,604,419        
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้):
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,370,465,425)    (1,920,711,139)    (2,280,107,217)    (2,431,617,882)    
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่เรียกเกบ็ (539,036,964)       (1,419,719,908)    (153,346,377)       (270,235,042)       
เงินทดรองแก่บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ -                       -                       (522,725,794)       (973,194,782)       
เงินทดรองแก่ผูร่้วมคา้ (80,523,585)         (31,225,173)         -                       -                       
สินคา้คงเหลือ (479,149,228)       (14,542,440)         (388,831,011)       (859,902)              
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา (145,205,491)       (19,759,943)         (144,686,170)       (17,125,948)         
รายไดค่้าชดเชยความเสียหายคา้งรับจากการประกนัภยั -                       69,712,133          15,048,288          247,805,883        
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน (71,048,457)         12,845,700          (14,640,922)         (3,741,696)           
ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีซ้ือขอคืน (124,390,083)       (116,708,503)       3,528,090            (14,790,414)         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (52,417,135)         (80,984,033)         (43,285,985)         (46,372,922)         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,322,227          (43,945,613)         1,079,948            11,528,251          
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง):
เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและตัว๋เงินจ่าย (831,593,181)       1,516,572,645     (470,734,014)       2,278,471,848     
เงินทดรองจากบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ -                       -                       1,395,894,089     1,048,162,690     
เงินทดรองจากผูร่้วมคา้ 861,103,074        961,575,347        -                       -                       
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (306,093,141)       1,655,619,226     20,939,923          (11,241,626)         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,461                 (31,503,278)         (14,777,942)         (1,484,117)           
เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 18,440,149          (5,416,573)           6,476,560            3,585,643            
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน (270,650)              -                       -                       -                       
จ่ายภาษีเงินได้ (209,417,497)       (162,023,274)       (121,405,319)       (119,700,150)       
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (1,635,139,463)    1,557,611,930     (1,878,907,937)    545,919,313        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

บาท

2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน:
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชเ้พิม่ข้ึน (769,093,396)       (47,476,143)         (764,223,473)       (2,114,343)           
เงินลงทุนระยะสั้นเพิม่ข้ึน (99,989,298)         (232,615,194)       (300,061,206)       (4,197,610)           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้เพิม่ข้ึน -                       -                       (339,997,150)       (304,999,100)       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 12,836,221          29,038,862          7,908,006            4,994,000            
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (564,408,050)       (1,092,260,259)    (44,282,757)         (199,236,053)       
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิม่ข้ึน 2,908                   954                      -                       -                       
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 25,527,612          15,550,389          14,230,915          2,302,643            
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,395,124,003)    (1,327,761,391)    (1,426,425,665)    (503,250,463)       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ:
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน 1,156,139,089     478,980,017        1,347,395,910     341,880,017        
เงินสดรับจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 89,791,152          -                       89,791,152          -                       
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (546,110,218)       (189,381,297)       (118,881,603)       (79,494,010)         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 473,800,000        -                       -                       -                       
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (120,400,000)       (129,746,868)       (92,800,000)         (129,746,868)       
เงินสดรับจากผูถื้อหุ้นเพือ่เพิม่ทุนเรือนหุ้น 2,670,332,172     -                       2,670,332,172     -                       
จ่ายเงินปันผล (124,675,889)       (46,772,357)         (124,675,889)       (46,772,357)         
จ่ายดอกเบ้ีย (300,049,249)       (130,840,904)       (174,833,653)       (79,649,445)         
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 3,298,827,057     (17,761,409)         3,596,328,089     6,217,337            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 268,563,591        212,089,130        290,994,487        48,886,187          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 358,904,212        146,815,082        107,002,506        58,116,319          

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 627,467,803        358,904,212        397,996,993        107,002,506        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกระแสเงนิสด

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย :
- เงินสด 2,329,733            1,631,475            1,550,133            1,266,175            
- เงินฝากธนาคาร 625,138,070        357,272,737        396,446,860        105,736,331        
รวม 627,467,803 358,904,212 397,996,993 107,002,506

2. ซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดย :
- สัญญาเช่าการเงิน 947,502,254        1,648,478,257     133,372,052        189,581,158        
- จ่ายเงินสด 564,408,050        1,092,260,259     44,282,757          199,236,053        
รวม 1,511,910,304     2,740,738,516     177,654,809        388,817,211        

3. โอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นทุนเรือนหุ้น -                       82,790,825          -                       82,790,825          

4.
ก)

ข) กลุ่มบริษทัยนิูคและบริษทัไดโ้อนบญัชีสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างเป็นตน้ทุนโครงการก่อสร้างจาํนวนเงิน 17.3 ลา้นบาท และ 15.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั

บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายหลายฉบบักบับริษทัลีสซ่ิงในประเทศแห่งหน่ึงเพือ่ขายสาํนกังานชัว่คราว เคร่ืองมือและอุปกรณ์บางรายการในราคารวม 89.8 
ลา้นบาท ซ่ึงมีจาํนวนเท่ากบัมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสาํนกังานชัว่คราว เคร่ืองมือและอุปกรณ์ดงักล่าว ณ วนัท่ีทาํสัญญาตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  10
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1. ทั่วไป 
 
บริษัท  
 
บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 
2537 และไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2548  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2550 หุน้สามญัของบริษทัไดรั้บอนุญาตให้
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้าง การพฒันาท่ีดินและก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อขาย    ท่ีอยูข่องบริษทัตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ 
ตาํบลปากเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย 
 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 คือ กลุ่มสุววิฒัน์ธนชยั ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 32.1 และร้อยละ 42.5 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ตามลาํดบั 
 
บริษัทย่อย 
 

  จดทะเบียน      สัดส่วนเงนิลงทุน 
ช่ือบริษัท  ในประเทศ  วนัที่จดทะเบียน  ประเภทธุรกจิ  (ร้อยละ) 

บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์
จาํกดั 

 ประเทศไทย  1 กนัยายน 2536  การรับเหมาก่อสร้าง การพฒันา
ท่ีดินและก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อขาย 

 99.99 

         
บริษทั กิจการร่วมคา้ ยคิูว-เอสอาร์ซี จาํกดั  ประเทศไทย  12 พฤษภาคม 2554  ประมูลงานในอนาคต  จนถึง

ปัจจุบัน บริษัทยงัไม่ไดเ้ร่ิม
ดาํเนินพาณิชยกิจใด ๆ  

 89.99 

         
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั  ประเทศไทย  3 ตุลาคม 2555  ใหบ้ริการเช่าเคร่ืองจกัร  99.99 
         
บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั  ประเทศไทย  8 ตุลาคม 2555  ผลิตวสัดุเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง  99.99 
         
บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั  ประเทศไทย  2 พฤศจิกายน 2555  การรับเหมาก่อสร้าง  99.99 
         
บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจาํกดั  ประเทศไทย  26 ธนัวาคม 2555  ใหบ้ริการเก่ียวกบังานระบบ

สาธารณูปโภคและ
โทรคมนาคม  จนถึงปัจจุบนั 
บริษทัยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนิน
พาณิชยกิจใดๆ 

 99.99 

         
บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั  ประเทศไทย  14 มีนาคม 2556  ใหบ้ริการเก่ียวกบังานรับเหมา

ก่อสร้างอาคาร   
 99.99 

         
บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั  ประเทศไทย  22 มีนาคม 2556  การจาํหน่ายทราย  99.99 
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  จดทะเบียน      สัดส่วนเงนิลงทุน 

ช่ือบริษัท  ในประเทศ  วนัที่จดทะเบียน  ประเภทธุรกจิ  (ร้อยละ) 

บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จาํกดั  ประเทศไทย  22 มีนาคม 2556  บริการเก่ียวกบังานระบบ
สาธารณูปโภค   

 99.99 

         

บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั  ประเทศไทย  17 เมษายน 2556  ใหบ้ริการโรงหล่องานคอนกรีต
และคอนกรีตสาํเร็จรูป   

 99.99 

         

บริษทั ยนิูค พรูเดนซ์ จาํกดั  ประเทศไทย  10 กรกฎาคม 2556  ใหบ้ริการควบคุมตน้ทุนและ
ประเมินราคา   

 99.99 

         

บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั  ประเทศไทย  4 กนัยายน 2556  ใหบ้ริการเก่ียวกบังานเช่ือม กลึง 
และงานเหลก็ 

 99.97 

         

บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั  ประเทศไทย  4 กนัยายน 2556  ใหบ้ริการงานติดตั้งประกอบ  99.97 
         

บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จาํกดั  ประเทศไทย  4 กนัยายน 2556  ใหบ้ริการสาํรวจ รังวดั วางผงั
และทาํระดบั 

 99.97 

         

บริษทั ยนิูค อีควิปเมน้ท ์เซอร์วิส จาํกดั  ประเทศไทย  3 ตุลาคม 2556  ใหบ้ริการซ่อมแซมและ
บาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรและ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

 99.97 

         

บริษทั ยนิูค มาสเตอร์ จาํกดั  ประเทศไทย  3 ตุลาคม 2556  ใหบ้ริการดา้นวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม  จนถึงปัจจุบนั 
บริษทัยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนิน
พาณิชยกิจใดๆ 

 99.97 

         

บริษทั ซนั เทคโนโลย ีแอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั  ประเทศไทย  19 พฤษภาคม 2557  เพื่อประมูลงานในอนาคต  
จนถึงปัจจุบนั บริษทัยงัไม่ได้
เร่ิมดาํเนินพาณิชยกิจใดๆ 

 99.99 

 
กจิการร่วมค้า 
 

  จดทะเบียน      สัดส่วนเงนิลงทุน 
ช่ือบริษัท  ในประเทศ  วนัที่จดทะเบียน  ประเภทธุรกจิ  (ร้อยละ) 

กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว 
 

 ประเทศไทย  19 ธนัวาคม 2551  การรับเหมาก่อสร้างโครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง (สายสี
แดง) ช่วงบางซ่ือ-ตล่ิงชนั กบั
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

 Chun Wo Construction & 
Engineering Co., Ltd. (ส่วนแบ่ง
ร้อยละ 15) และบริษทั (ส่วนแบ่ง
ร้อยละ 85) 

         

กิจการร่วมคา้ ยเูอน็ – เอสจี  ประเทศไทย  5 ตุลาคม 2553  การรับเหมาก่อสร้างโครงการ
ผนันํ้าจากพื้นท่ีลุ่มนํ้าเจา้พระยา
ฝ่ังตะวนัออก-อ่างเกบ็นํ้า
บางพระ จงัหวดัชลบุรี กบักรม
ชลประทาน 

 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สามประสิทธ์ิ 
(ส่วนแบ่งร้อยละ 50) และบริษทั 
(ส่วนแบ่งร้อยละ 50) 
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  จดทะเบียน      สัดส่วนเงนิลงทุน 
ช่ือบริษัท  ในประเทศ  วนัที่จดทะเบียน  ประเภทธุรกจิ  (ร้อยละ) 

กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็  ประเทศไทย  17 พฤศจิกายน 
2553 

 การรับเหมาก่อสร้างโครงการ
ระบบรถไฟฟ้า (สายสีนํ้าเงิน) 
ช่วงหวัลาํโพง-บางแค และช่วง
บางซ่ือ-ท่าพระ (สัญญาท่ี 3) กบั
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

 Sinohydro Corporation Limited 
(ส่วนแบ่งร้อยละ 50) และบริษทั 
(ส่วนแบ่งร้อยละ 50) 

         
กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – ยนิูค  ประเทศไทย  25 พฤศจิกายน 

2553 
 การรับเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ

อเนกประสงคค์ลองใหญ่ ใน
จงัหวดัตราด กบักรมเจา้ท่า 

 บริษทั อิตาเล่ียนไทย ดีเวลอ๊ปเมน้ต ์
จาํกดั (มหาชน) (ส่วนแบ่งร้อยละ 60) 
และบริษทั (ส่วนแบ่งร้อยละ 40) 

         
กิจการร่วมคา้ เอส ย ู  ประเทศไทย  13 กนัยายน 2555  การรับเหมาก่อสร้างโครงการ

ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพ 
(สายสีแดง) สัญญาท่ี 1 งาน
โยธาสาํหรับสถานีกลางบางซ่ือ
และศนูยซ่์อมบาํรุง 

 บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์
คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (ส่วน
แบ่งร้อยละ 60) และบริษทั (ส่วน
แบ่งร้อยละ 40) 

         
กิจการร่วมคา้ พีย ู  ประเทศไทย  10 มกราคม 2557  จนถึงปัจจุบนั กิจการร่วมคา้

ดงักล่าวยงัไม่เร่ิมดาํเนินการใดๆ 
 บริษทั แพร่ธาํรงวิทย ์จาํกดั (ส่วน

แบ่งร้อยละ 10) และบริษทั (ส่วน
แบ่งร้อยละ 90) 

 
บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ดงักล่าวขา้งตน้ (ยกเวน้กิจการร่วมคา้ ไอทีดี-ยนิูค) มีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์    
เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ  ตาํบลปากเกร็ด  อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย 
 
ท่ีอยูข่องกิจการร่วมคา้ ไอทีดี-ยนิูค ตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์ ชั้นท่ี 37 เลขท่ี 2034/132-161 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม.10310 ประเทศไทย 

 

บริษทั  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทัยนิูค” 
 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิและหลกัการจัดทํางบการเงนิรวม 
 

ก) งบการเงินน้ีจดัทาํเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี งบการเงินรวมและ            
งบการเงินเฉพาะกิจการมีวตัถุประสงค์ท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อแสดงฐานะการเงิน  ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น    

  

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

เพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ีซ่ึงไดน้าํเสนอ
เพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงินเพื่อใชใ้นประเทศเท่านั้น 
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ข) งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 

 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มใน
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน เพื่อได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัย่อย ในการพิจารณาเร่ืองการควบคุมได้
พิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงท่ีจะไดม้าในปัจจุบนั ไม่ว่าพึงไดจ้ากการใชสิ้ทธิหรือจากการแปลงสภาพตราสาร งบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 
กจิการร่วมค้า 
 
กิจการร่วมคา้เป็นกิจการท่ีบริษทัมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญา งบการเงินรวมไดร้วม
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายของกิจการร่วมคา้ โดยใชว้ิธีรวมตามสัดส่วนและนาํเฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัมารวมกบั
รายการชนิดเดียวกนัตามเกณฑแ์ต่ละบรรทดันบัแต่วนัท่ีมีการร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีการร่วมควบคุมส้ินสุดลง 

 
งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั  บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ ดงัน้ี 
 

 สดัส่วน (ร้อยละ) 
  2557  2556 

บริษัทย่อย     
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั  99.99  99.99 
     

บริษทั กิจการร่วมคา้ ยคิูว-เอสอาร์ซี จาํกดั        89.99  89.99 
     

บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั  99.99  99.99 
     

บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั  99.99  99.99 
     

บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั  99.99  99.99 
     

บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจาํกดั  99.99  99.99 
     

บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั  99.99  99.99 
     

บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั  99.99  99.99 
     

บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จาํกดั  99.99  99.99 
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บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั  99.99  99.99 
 สดัส่วน (ร้อยละ) 

  2557  2556 
     

บริษทั ยนิูค พรูเดนซ์ จาํกดั  99.99  99.99 
     

บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั  99.97  99.97 
     

บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั  99.97  99.97 
     

บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จาํกดั  99.97  99.97 
     

บริษทั ยนิูค มาสเตอร์ จาํกดั  99.97  99.97 
     

บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จาํกดั  99.97  99.97 
     

บริษทั ซนั เทคโนโลย ีแอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั  99.99             - 
     
กจิการร่วมค้า (รวมตามสัดส่วน)     
Chun Wo Construction & Engineering Co., Ltd. และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์      
คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  (ช่ือ ตามท่ีจดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว”)  85.00  85.00 
     
หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สามประสิทธ์ิและบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     
(ช่ือตามท่ีจดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ ยเูอน็ – เอสจี”)  50.00  50.00 
     
Sinohydro Corporation Limited และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     
(ช่ือตามท่ีจดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็”)  50.00  50.00 
     
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ยนิูค  เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์     
คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (ช่ือตามท่ี จดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – ยนิูค”)  40.00  40.00 
     
บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั  ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง      
แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  (ช่ือตามท่ี จดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ เอส ย”ู)  40.00  40.00 
     
บริษทั แพร่ธาํรงวทิย ์จาํกดั  และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     
(ช่ือตามท่ีจดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ พีย”ู)  90.00  -  
 
รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัยนิูคท่ีมีนยัสาํคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 รายการของกิจการร่วมคา้ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมมีดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 2557  2556 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,078,866  4,144,455 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 8,640  13,278 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 615,670  397,874 
หน้ีสินหมุนเวยีน 2,252,853  3,107,508 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 23,240  28,855 
รายได ้ 3,489,586  2,897,720 
ค่าใชจ่้าย 394,187  615,344 
 
3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคญั 
 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 
เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุ่มบริษทัยนิูคเก็บไวใ้ชเ้พื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป    รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแส
รายวนัท่ีเป็นเงินลงทุนท่ีมีสภาพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดท่ีแน่นอน ซ่ึงมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมูลค่านอ้ย 
 
เงนิลงทุนระยะส้ัน 
 
เงินลงทุนในกองทุนรวมบนัทึกในมูลค่ายติุธรรม  การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจะบนัทึกไวใ้นกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 
 
ลูกหนีแ้ละค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีสุทธิจากจาํนวนท่ีประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) กลุ่มบริษทัยนิูคจะตดับญัชีลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ
เม่ือสามารถระบุได ้
 
กลุ่มบริษทัยนิูคจะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบัจาํนวนหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ไดจ้ากลูกหน้ีทั้งหมด ทั้งน้ีโดยพิจารณาจากการ
เรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่กบัการวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ีเป็นเกณฑ ์ผูบ้ริหารเช่ือวา่จะเก็บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าวไดท้ั้งหมด 
ดงันั้นกลุ่มบริษทัยนิูคจึงไม่ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวใ้นบญัชี 
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การตรีาคาสินค้าคงเหลอื 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคตีราคาสินคา้คงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ โดยใชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
 
งานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการอสงัหาริมทรัพย ์ - วิธีราคาทุน (ประกอบด้วยต้นทุนของท่ีดิน ค่าวสัดุ  ค่าแรงงาน  ค่างาน

ผูรั้บเหมา  ค่าบริการ ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งและค่าใชจ่้ายอ่ืน)   
  
งานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการก่อสร้าง - วิธีราคาทุน (ประกอบดว้ยตน้ทุนของค่าวสัดุ  ค่าแรงงาน  ค่างานผูรั้บเหมา  

ค่าบริการ ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งและค่าใชจ่้ายอ่ืน)   
  
วสัดุก่อสร้าง - วธีิราคาทุน (วธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน) 
 
เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและกจิการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ท่ีมีการควบคุมร่วมแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะของกิจการ  
 
ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ และค่าเส่ือมราคาและค่าเส่ือมส้ิน 
 
ท่ีดินแสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า เม่ือสินทรัพยถ์ูกขายหรือตดัออกจากบญัชี ตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกตดัออกจากบญัชี 
กาํไรหรือขาดทุนจากการขายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะบนัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคคิดค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 
 
 ปี 
อาคาร 20 
สาํนกังานชัว่คราวและส่วนปรับปรุง 5, 10, 20 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5, 10 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3, 5 
ยานพาหนะ 5 
 
บ่อทรายบนัทึกในราคาทุนหกัค่าเส่ือมส้ินสะสมซ่ึงคาํนวณโดยวธีิจาํนวนผลผลิตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยน์ั้น 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมาแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อาจคาดระยะเวลาส้ินสุดของประโยชน์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตนดงักล่าวจะไม่ถูกตดัจาํหน่าย แต่จะไดรั้บการทดสอบว่าดอ้ยค่าหรือไม่ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3 และ 5 
 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคจะพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืน  (ราคาขายสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ หรือมูลค่าจากการใช ้แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า) ตํ่ากวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว โดยท่ี
การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  กลุ่มบริษทัยนิูคจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการลดราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้นใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และบนัทึกการปรับลดมูลค่าในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จหรือปรับลดส่วนเกินทุน
จากการตีราคาของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยเ์หล่านั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนมาก่อน กลุ่มบริษทัยนิูคจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นปีก่อน ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวจะไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดย
บนัทึกไวใ้นบญัชีรายไดอ่ื้น หรือนาํไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี จาํนวนเงินท่ีเกิดจากการกลบัรายการน้ี
จะตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชี (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือรายจ่ายตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 
ประมาณการหนีสิ้น 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคบนัทึกประมาณการหน้ีสินตามภาระหน้ีสินตามกฎหมาย หรือความเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดภาระหน้ีสินจากเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในอดีตและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีตามภาระหน้ีสินดงักล่าวและสามารถประมาณจาํนวนเงินไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ กลุ่มบริษทัยนิูคจะพิจารณามูลค่าของประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงมูลค่าของประมาณการ
หน้ีสินตามประมาณการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมูลค่าของเงินถูกกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากการเปล่ียนแปลงของเวลา 
จาํนวนเงินประมาณการหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายเพื่อชาํระหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั 
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ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอาย ุ
 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายคุาํนวณจากการประมาณจาํนวนผลประโยชน์ท่ีพนกังานควรไดรั้บเป็นการตอบแทน
สาํหรับบริการท่ีพนกังานใหใ้นงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไวพ้ิจารณาวา่การบริการในแต่ละงวดก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มข้ึน และวดัมูลค่าแต่ละหน่วยแยก
จากกนัเพื่อรวมเป็นภาระผูกพนังวดสุดทา้ย ตน้ทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉล่ียจนกว่าผลประโยชน์ท่ี
ปรับเปล่ียนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนกังาน กลุ่มบริษทัยนิูครับรู้กาํไรขาดทุนจากการลดขนาดโครงการลงและการชาํระผลประโยชน์ของ
โครงการเม่ือมีการลดขนาดโครงการลงและการชาํระผลประโยชน์เกิดข้ึน ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ หน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานวดัค่าโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานนอกเหนือจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในปัจจุบนัและงวดก่อนเกษียณอายุ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั  ภาระผกูพนัในงบแสดงฐานะการเงินแสดงมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ซ่ึงภาระผกูพนัดงักล่าวคาํนวณ
โดยใชว้ธีิเดียวกนักบัโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้
 
การใช้ประมาณการ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย  ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นตอ้งใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน
ท่ีกระทบต่อรายได ้รายจ่าย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพื่อประโยชน์ในการกาํหนดมูลค่าของสินทรัพย ์หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน     
ดว้ยเหตุดงักล่าวผลของรายการเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 
การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัทาํงบการเงินน้ีไดมี้การสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอ  การเปล่ียนแปลงการประมาณการ
ทางบญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีผลต่องวดบญัชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนาคตถา้ผลของการเปล่ียนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
 
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 
กลุ่มบริษทัยนิูครับรู้รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างตามวิธีอตัราร้อยละของงานท่ีแลว้เสร็จ อตัราร้อยละของงานท่ีแลว้เสร็จน้ีจะประเมินโดยวิศวกร
โครงการของกลุ่มบริษทัยนิูคควบคู่กบัการพิจารณาตน้ทุนงานท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัตน้ทุนทั้งหมดของโครงการท่ีประมาณไว ้ซ่ึงตน้ทุนทั้งหมดของ
โครงการท่ีประมาณไวน้ี้ประมาณข้ึนโดยวิศวกรหรือผูรั้บผิดชอบดูแลโครงการของกลุ่มบริษทัยนิูคซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้ ส่วน
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ช้ีใหเ้ห็นวา่ตน้ทุนทั้งหมดของโครงการท่ีประมาณไวสู้งกวา่รายไดท้ั้งหมดจาก
สญัญาก่อสร้าง   กลุ่มบริษทัยนิูคจะบนัทึกผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
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รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็น
เจา้ของสินทรัพยท่ี์มีนยัสาํคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้มีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์จากรายการ
บญัชีนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินทรัพย ์  
หรือฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินทรัพยท่ี์ขายไปแลว้นั้น 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ 
ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้มีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์จากรายการบญัชีนั้น ไม่อาจวดั
มูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ หรือฝ่ายบริหารยงัมีการ
ควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้น 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์
 
รายไดอ่ื้นบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 
 
รายจ่ายในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายจ่ายนั้น ส่วนรายจ่ายท่ีมีลกัษณะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไดบ้นัทึกรวมไวใ้น
บญัชีอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
สัญญาเช่าการเงนิ 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัยนิูคไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสญัญาเช่า
การเงิน  สินทรัพยท่ี์ไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย
ตามสญัญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหกั
จากหน้ีตามสญัญา เพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงใน
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิยงัตกเป็นของผูใ้ห้เช่าจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน           
ค่าเช่าท่ีเกิดจากสญัญาเช่าดาํเนินงานดงักล่าวจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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ต้นทุนทางการเงนิ 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึก
เป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะ
นาํมาใชเ้องหรือเพื่อขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 
 
รายการบัญชีที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่างปีไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงมียอดคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
ยกเวน้หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีครอบคลุมดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน
ล่วงหนา้ดงักล่าว กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของปี 
 
ภาษีเงนิได้ 
 
ภาษีเงินไดค้าํนวณจากผลกาํไรสําหรับปีโดยพิจารณาถึงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษี
สุทธิของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน   กลุ่มบริษทัยนิูควดัมูลค่า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งใชใ้นงวดท่ีกลุ่มบริษทัยนิูคจะไดรั้บ
ประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีสิน   การวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สะทอ้นให้เห็นถึงผลทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนตามลกัษณะท่ีกลุ่มบริษทัยนิูคคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจ่าย
ชาํระราคาตามบญัชีของหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัยนิูครับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดว้า่กาํไรทางภาษีมีเพียงพอสาํหรับการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัยนิูคไดป้ระเมินสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้
ใหม่   กลุ่มบริษทัยนิูครับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในอดีตเท่ากบัจาํนวนท่ีพบวา่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ี
กลุ่มบริษทัยนิูคจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้น  กลุ่มบริษทัยนิูคลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีลงดว้ยจาํนวนท่ีกลุ่มบริษทัยนิูคพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่อีกต่อไปท่ีกลุ่มบริษทั
ยนิูคจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช ้
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพย์
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั
สาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้
ของปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
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กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
  
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยการหารส่วนของกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งปี 
 
4. รายการบัญชีกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  
 
ส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ และ/หรือ 
การเป็นกรรมการร่วมกนั 
 
รายการซ่ึงมีสาระสาํคญัท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 
   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ความสมัพนัธ์  2557  2556  2557  2556 
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง          
กิจการร่วมคา้ เอสเอช - ยเูอน็ กิจการร่วมคา้  246,692  553,693  493,383  1,107,385 
          

กิจการร่วมคา้ เอส ย ู กิจการร่วมคา้  3,023,305  2,400,859  5,038,841  4,001,432 
          

กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – ยนิูค กิจการร่วมคา้  -  -  123,696  - 
          

บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  37,338  59,265 
          

บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  374,800  269,299 
          

บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  122,717  - 
          

รายได้ค่าบริการอืน่          
บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  702  985 
          

บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  9,994  2,156 
          

บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  -  92 
          

บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  50  71 
          

บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  813  35 
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   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ความสมัพนัธ์  2557  2556  2557  2556 
บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  714  11 
          

บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  4,687  4 
          

บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  106  - 
          

บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  7,677  - 
          

กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว กิจการร่วมคา้  -  -  -  4,013 
          

กิจการร่วมคา้ เอสเอช - ยเูอน็ กิจการร่วมคา้  -  1,528  1  3,055 
          

ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง          
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (ผูถื้อหุน้ร่วมกนั)  15,230  49,896  -  - 
          

บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  7,664  51,758 
          

บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  23,336  46,456 
          

บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  709,310  192,328 
          

บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  266  30,963 
          

บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  14,442  5,833 
          

บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  94,721  8,961 
          

บริษทั ยนิูค พรูเดนซ์ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  10,222  4,563 
          

บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  25,079  7,793 
          

บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  125,887  31,437 
          

บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  406,514  4,510 
          

บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  32,277  4,645 
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   พนับาท 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ความสมัพนัธ์  2557  2556  2557  2556 
ค่าเช่าดาํเนินงานและค่าใช้จ่ายอืน่          
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์          
ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  15,214  19,392 
          

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทั ชยัรัชกิจ จาํกดั (กรรมการร่วมกนั)  871  -  -  - 
          

บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  20  8 
          

บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั บริษทัยอ่ย  -  -  3  - 
          

กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว กิจการร่วมคา้  -  -  1,918  - 
          

กิจการร่วมคา้ เอส ย ู กิจการร่วมคา้  58  -  96  - 
          

กิจการร่วมคา้ เอสเอช - ยเูอน็ กิจการร่วมคา้  -  65  -  130 
          

ค่าเบีย้ประกนัภัย          
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
(มหาชน) (กรรมการร่วมกนั)  25,085  10,938  1,364  135 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัท่ี      วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2557 
เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 60,653  16,296  10,929  66,020 
Sinohydro Corporation Limited 38,154         -         -  38,154 
รวม 98,807  16,296  10,929  104,174 
        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        
บริษทั ชยัรัชกิจ จาํกดั -  910  610  300 
        

เงนิประกนัผลงานจากผู้รับเหมา        
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บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 14,106         -  9,116  4,990 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัท่ี      วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2557 
        
ลูกหนีก้ารค้า         
กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็ 2,301,748  493,383  697,099  2,098,032 
กิจการร่วมคา้ เอส ย ู 2,089,332  5,038,841  2,993,654  4,134,519 
บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั 269,299  405,854         -  675,153 
กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – ยนิูค 54,921  123,696  46,556  132,061 
บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั 59,265  39,951  10,538  88,678 
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั        -  131,307  7,331  123,976 
รวมลูกหน้ีการคา้ 4,774,565  6,233,032  3,755,178  7,252,419 
        
ลูกหนีอ้ืน่        
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 15,253         -  15,253         - 
กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็ 3,269         -  3,269         - 
บริษทั ยนิูค ทลัเนลล่ิง จาํกดั 2,307  9,002  204  11,105 
บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั        -  8,214         -  8,214 
บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั 4  5,020 23  5,001 
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว 4,294         -        -  4,294 
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั 99  1,815  343  1,571 
บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั 1,054  822  343  1,533 
บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั 76  63  38  101 
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั 37  957  560  434 
บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั 12  764  5  771 
บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จาํกดั 9  144  70  83 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 26,414  26,801  20,108  33,107 
รวม 4,800,979  6,259,833  3,775,286  7,285,526 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัท่ี      วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2557 
        
เงนิทดรองแก่        
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั 143,452  176,359  3,793  316,018 
บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั 164,041  97,869  6,963  254,947 
บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั 408,360  104,721  280,004  233,077 
บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั 3,823  194,579  11,922  186,480 
กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็ -  161,039         -  161,039 
บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั 25,854  110,700  800  135,754 
บริษทั ยนิูค ทลัเนลล่ิง จาํกดั 31,620  20,378  10,146  41,852 
บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั 6,067  37,608         -  43,675 
บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จาํกดั 5,284  25,317  500  30,101 
บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จาํกดั 3,808  25,500         -  29,308 
บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จาํกดั 5,028  20,000  800  24,228 
บริษทั ยนิูค พรูเดนซ์ จาํกดั 2,563  6,745         -  9,308 
กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – ยนิูค -  8,588         -  8,588 
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั 154,335  125,907  277,972  2,270 
บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจาํกดั 1,511         -         -  1,511 
บริษทั ซนั เทคโนโลย ีแอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั -  303         -  303 
กิจการร่วมคา้ พีย ู -  40         -  40 
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว 35,904         -  35,904  - 
บริษทั ยนิูค มาสเตอร์ จาํกดั 28         -  28  - 
รวม 991,678  1,115,653  628,832  1,478,499 

        
รายได้ค่าชดเชยความเสียหายค้างรับ         
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว 68,245         -  15,048  53,197 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัท่ี      วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 2557 
เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั 153,694  709,310  632,281  230,723 
บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั 8,961  94,721  22,850  80,832 
บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จาํกดั 5,833  14,442  962  19,313 
บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั 4,510  406,514  177,885  233,139 
บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จาํกดั 7,793  25,079              -  32,872 
บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั 31,437  125,887  17,307  140,017 
บริษทั ยนิูค พรูเดนซ์ จาํกดั 4,563  10,222              -  14,785 
บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จาํกดั 4,645  32,277  11,376  25,546 
กิจการร่วมคา้ เอสเอช - ยเูอน็ 76,308              -              -  76,308 
บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 60,653              -              -  60,653 
บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั 51,758  7,664  59,422              - 
บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั 27,945  24,969  9,715  43,199 
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั 28,806  284  1,620  27,470 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 466,906  1,451,369  933,418  984,857 
        
เจ้าหนีอ้ืน่        
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 24,152  15,530  36,195  3,487 
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว             -  2,052              -  2,052 
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั 8  21  21  8 
กิจการร่วมคา้ เอส ย ู 130  103              -  233 
บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั             -  3  3              - 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน 24,290  17,709  36,219  5,780 
รวม 491,196  1,469,078  969,637  990,637 

        
เงนิทดรองจาก        
กิจการร่วมคา้ เอส ย ู 1,872,724  2,739,064  1,239,410  3,372,378 
กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็ 88,808  643,768  732,576              - 
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว 3,048  15,000  18,048              - 
กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – ยนิูค 11,904  9,941  21,845              - 
กิจการร่วมคา้ ยเูอน็ – เอสจี 2,976              -              -  2,976 
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 295              -              -  295 
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รวม 1,979,755  3,407,773  2,011,879  3,375,649 

บริษทัมีสัญญาเช่าพื้นท่ีโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละคลงัสินคา้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเพื่อใชเ้ป็นพื้นท่ีจดัเก็บช้ินงานและวสัดุก่อสร้างใน
โครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษทัยนิูคสาํหรับระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  โดยบริษทัมีสิทธิท่ีจะขอต่ออายสุญัญาเช่าไดใ้น
วนัส้ินสุดของสญัญา   ค่าเช่าภายใตเ้ง่ือนไขในสญัญามีจาํนวนเงินรวมปีละ 10.7 ลา้นบาท  
 

5. เงนิลงทุนระยะส้ัน 
 

 พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556 
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํ 1.10 - 1.25  1.50 - 3.25  304,259  204,198  304,259  4,197 
กองทุนรวม            
– ราคาทุน     28,417  28,417            -             -  
– กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง            
   จากการเปล่ียนแปลง            
   มูลค่า     679  72            -             -  
– มูลค่ายติุธรรม           -             -   29,096  28,489            -             -  
รวม     333,355  232,687  304,259  4,197 
 

6. ลูกหนีก้ารค้า ลูกหนีอ้ืน่ เจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีอ้ืน่และตั๋วเงนิจ่าย - สุทธิ 
 

การวเิคราะห์อายลุูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 

 อยูใ่นกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี 1,125,500  1,414,078  1,475,165  1,683,441 

 คา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี        
       - นอ้ยกวา่ 6 เดือน 2,301,674  773,544  3,183,864  1,267,216 
       - มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 391,080  773,750  1,036,263  1,524,552 
       - มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 785,878  241,236  1,610,904  552,647 
รวม 4,604,132  3,202,608  7,306,196  5,027,856 
หกั เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (53,621)  (22,562)  (2,921)  (4,688) 
สุทธิ 4,550,511  3,180,046  7,303,275  5,023,168 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้กิจการร่วมคา้และบริษทัยอ่ยจาํนวนหลายแห่งท่ีคา้งชาํระเกินกาํหนดระยะเวลาการ
ชาํระหน้ีมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป  มีจาํนวนเงินรวม 2,647.2 ลา้นบาท และ 2,077.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั  ฝ่ายบริหารเช่ือวา่จะเก็บหน้ีจากกิจการ
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ร่วมคา้และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้ต็มจาํนวน เน่ืองจากกิจการร่วมคา้และบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีท่ีเป็นหน่วยงานราชการซ่ึงมีความแน่นอนอยา่ง
มากท่ีจะเกบ็เงินไดโ้ดยไม่มีผลขาดทุนท่ีเป็นสาระสาํคญั  ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวใ้นบญัชี 
กลุ่มบริษทัยนิูคไดแ้สดงยอดลูกหน้ีการคา้สุทธิจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการรับชาํระเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21 
 
บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคไดโ้อนสิทธิรับเงินค่างวดตามโครงการก่อสร้างของบริษทัและกลุ่มบริษทัเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร
ในประเทศหลายแห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 
 
เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและตัว๋เงินจ่าย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
        
เจา้หน้ีการคา้        
- บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการร่วมคา้ 66,020  60,653  984,857  466,906 
- บริษทัอ่ืน 1,155,430  1,305,663  851,810  1,063,565 
เจา้หน้ีอ่ืน         
- บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้           -             -   5,780  24,290 
- ผูร่้วมคา้ 51,072  39,011            -             -  
ตัว๋เงินจ่าย 1,189,371  2,009,521  1,009,898  1,880,698 
รวม 2,461,893  3,414,848  2,852,345  3,435,459 
หกั เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา (70,441)  (191,803)  (67,103)  (179,483) 
สุทธิ 2,391,452  3,223,045  2,785,242  3,255,976 

 
กลุ่มบริษทัยนิูคไดแ้สดงยอดเจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่ายสุทธิจากเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผูรั้บเหมาซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการจ่ายชาํระเงินค่า
ก่อสร้าง  ตามเง่ือนไขของสัญญา กลุ่มบริษทัยนิูคหกัเงินประกนัการปฏิบติัตามสัญญาจากผูรั้บเหมาในอตัราร้อยละต่าง ๆ กนัของมูลค่างาน
ก่อสร้างท่ีผูรั้บเหมาเรียกเก็บ  โดยกลุ่มบริษทัยนิูคจะคืนเงินประกนัน้ีแก่ผูรั้บเหมาเม่ืองานนั้น ๆ ไดแ้ลว้เสร็จและผูรั้บเหมามิไดผ้ิดสัญญาขอ้
หน่ึงขอ้ใด  
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7. สินค้าคงเหลอื 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
งานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 453,762  453,762  453,762  453,762 
งานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการก่อสร้าง 42,400  11,361  43,482  11,254 
วสัดุก่อสร้าง 556,530  91,067  371,854  -  
รวม 1,052,692  556,190  869,098  465,016 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งานระหวา่งก่อสร้างสาํหรับโครงการอสงัหาริมทรัพย ์(รวมท่ีดิน) ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงินรวม 453.8 ลา้นบาท ไดน้าํไปจดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12  
 
เน่ืองจากคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติในการประชุมเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2552 ใหช้ะลอโครงการอสังหาริมทรัพย ์(เรสซิเดน้ท ์อิน เดอะ 
ปาร์ค) ของบริษทั  โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์โครงการอสงัหาริมทรัพยต่์าง ๆ ในปัจจุบนัไดช้ะลอตวัลง  นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารคาดวา่จะ
มีโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในบริเวณใกลเ้คียงกบัโครงการของบริษทัซ่ึงอาจจะส่งผลดีต่อโครงการของบริษทัในอนาคต   มูลค่า
ท่ีดินบนโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัซ่ึงมีราคาทุนจาํนวนเงิน 453.8 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีราคาประเมิน (ราคาตลาด
ยติุธรรม) ตามรายงานของบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระ (บริษทั แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จาํกดั) ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557 เป็นจาํนวนเงินรวม 
471.9 ลา้นบาท  
 
8. เงนิลงทุนในเงนิฝากประจําท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 
 
บญัชีน้ี  ไดแ้ก่  เงินลงทุนในเงินฝากประจาํของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคกบัธนาคารในประเทศบางแห่ง  ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.10    
ต่อปี ถึงร้อยละ 2.50 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และร้อยละ 1.625 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.25  ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัไดน้าํบญัชีเงินฝากประจาํจาํนวนเงินประมาณ 855.3 ลา้นบาท และ 91.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไป
จาํนาํไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคารในประเทศหลายแห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 และ 2556  บริษทัไดน้าํบญัชีเงินฝากประจาํจาํนวนเงินประมาณ 1.6 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัใหไ้วต่้อศาลตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 28 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ไดน้าํบญัชีเงินฝากประจาํจาํนวนเงินรวมประมาณ 273.0 ลา้นบาท และ 
268.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนาํไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 
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9. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและกจิการร่วมค้า 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้มีดงัน้ี 
 
                    พนับาท  
   ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน              วิธีราคาทุน  
             (ลา้นบาท)               (ร้อยละ)   (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
         2557       2556        2557       2556        2557       2556  
บริษทัย่อย         
- บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั   500 500 99.99 99.99 288,000 288,000 
- บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั   20 5 99.99 99.99 20,000 20,000 
- บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั   20 5 99.99 99.99 20,000 20,000 
- บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั   5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 
- บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจาํกดั   5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 
- บริษทั กิจการร่วมคา้ ยคิูว-เอสอาร์ซี จาํกดั   2 2 89.99     89.99  1,799 1,799 
- บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั   200 100 99.99 99.99 200,000 100,000 
- บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จาํกดั   5 1.25 99.99 99.99 5,000 1,250 
- บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั   5 1.25 99.99 99.99 5,000 1,249 
- บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั   400 200 99.99 99.99 400,000 200,000 
- บริษทั ยนิูค พรูเดนซ์ จาํกดั   5 1.25 99.99 99.99 5,000 1,250 
- บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั   1 0.25 99.97 99.97 1,000 250 
- บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั   1 0.25 99.97 99.97 1,000 250 
- บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จาํกดั   1 0.25 99.97 99.97 999 250 
- บริษทั ยนิูค มาสเตอร์ จาํกดั   1 0.25 99.97 99.97 999 250 
- บริษทั ยนิูค อีควิปเมน้ท ์เซอร์วิส จาํกดั   1 0.25 99.97 99.97 999 250 
- บริษทั ซนั เทคโนโลย ีแอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั   25 - 99.99 - 24,999       -  
         

กจิการร่วมค้า         
- กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว   - - 85.00 85.00   -   - 
- กิจการร่วมคา้ ยเูอน็-เอสจี   - - 50.00 50.00   -   - 
- กิจการร่วมคา้ เอสเอช-ยเูอน็   - - 50.00 50.00   -   - 
- กิจการร่วมคา้ ไอทีดี-ยนิูค   - - 40.00     40.00    -   - 
- กิจการร่วมคา้ เอส ย ู   - - 40.00 40.00   -   - 
- กิจการร่วมคา้ พีย ู   - - 90.00     -       -        -  
รวม       984,795 644,798 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ยหลายแห่ง เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยต่างๆ ไดมี้มติให้เรียกชาํระค่าหุ้น
เตม็จาํนวน ซ่ึงบริษทัจ่ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวเพิ่มเติมแลว้เป็นจาํนวนเงินรวม 340.0 ลา้นบาท 
 
บริษทัเป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยสองแห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
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10. ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

         เคร่ือง    เงินจ่ายล่วง   
     อาคาร    ตกแต่ง    หนา้ค่าซ้ือ   
     สาํนกังาน    ติดตั้งและ    ทรัพยสิ์นและ   
     ชัว่คราวและ  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองใช ้    งานระหวา่ง   
 ท่ีดิน  บ่อทราย  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 488,371         -   170,368  1,443,791  59,573  146,555  18,871  2,327,529 
เพ่ิมข้ึน 635,792  54,427  58,769  1,406,391  44,347  120,939  417,809  2,738,474 
จาํหน่าย        -          -          -   (35,596)  (32)         -          -   (35,628) 
โอนเขา้ (โอนออก)        -          -          -   18,871         -          -   (18,871)         -  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 1,124,163  54,427  229,137  2,833,457  103,888  267,494  417,809  5,030,375 
เพ่ิมข้ึน 12,341         -   7,616  1,057,827  20,543  28,321  383,905  1,510,553 
จาํหน่าย        -          -   (5,502)  (101,127)  (41)  (6,518)         -   (113,188) 
โอนเขา้ (โอนออก) 4,275         -   810  305,095  582  687  (328,833)  (17,384) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 1,140,779  54,427  232,061  4,095,252  124,972  289,984  472,881  6,410,356 
                
ค่าเส่ือมราคาและ                
ค่าเส่ือมส้ินสะสม                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556        -          -   60,233  747,783  39,207  97,691         -   944,914 
ค่าเส่ือมราคาและ                
ค่าเส่ือมส้ินสาํหรับปี        -   6,219  13,891  268,926  11,512  29,404         -   329,952 
จาํหน่าย        -          -          -   (11,551)         -          -          -   (11,551) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556        -   6,219  74,124  1,005,158  50,719  127,095         -   1,263,315 
ค่าเส่ือมราคาและ                
ค่าเส่ือมส้ินสาํหรับปี        -   7,915  21,855  643,051  16,383  40,113         -   729,317 
จาํหน่าย        -          -   (489)  (5,002)  (12)  (6,518)         -   (12,021) 
โอนเขา้ (โอนออก)        -          -          -          -   (4)         -          -   (4) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557        -   14,134  95,490  1,643,207  67,086  160,690         -   1,980,607 
                
ค่าเผือ่การด้อยค่า                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 15,000         -          -          -          -          -          -   15,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 15,000         -          -          -          -          -          -   15,000 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 15,000         -          -          -          -          -          -   15,000 
                
มูลค่าสุทธิตามบัญชี                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 1,109,163  48,208  154,933  499,100  53,169  12,374  113,454  1,990,401 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน        -          -   80  1,329,199         -   128,025  304,355  1,761,659 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 1,109,163  48,208  155,013  1,828,299  53,169  140,399  417,809  3,752,060 

                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 1,125,779  40,293  113,881  379,843  35,484  7,345  472,881  2,175,506 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน        -          -   22,690  2,072,202  22,402  121,949         -   2,239,243 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 1,125,779  40,293  136,571  2,452,045  57,886  129,294  472,881  4,414,749 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

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

ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 55,898  136,181  1,276,654  50,220  146,043  640  1,665,636 
เพิ่มข้ึน        -   51,744  138,628  38,917  95,859  61,740  386,888 
จาํหน่าย        -          -   (10,154)  (32)         -          -   (10,186) 
โอนเขา้ (โอนออก)        -          -   640         -          -   (640)         -  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 55,898  187,925  1,405,768  89,105  241,902  61,740  2,042,338 
เพิ่มข้ึน        -   6,243  126,823  13,157  28,224  1,944  176,391 
จาํหน่าย        -   (5,502)  (96,204)  (39)  (6,518)         -   (108,263) 
โอนเขา้ (โอนออก)        -   630  42,621  533  687  (59,722)  (15,251) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 55,898  189,296  1,479,008  102,756  264,295  3,962  2,095,215 
              

ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556        -   34,401  707,085  36,061  97,690         -   875,237 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี        -   12,001  161,114  8,627  27,361         -   209,103 
จาํหน่าย        -          -   (10,154)         -          -          -   (10,154) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556        -   46,402  858,045  44,688  125,051         -   1,074,186 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี        -   18,380  183,249  12,869  34,980         -   249,478 
จาํหน่าย        -   (489)  (4,888)  (12)  (6,518)         -   (11,907) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557        -   64,293  1,036,406  57,545  153,513         -   1,311,757 
              

ค่าเผือ่การด้อยค่า              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 15,000         -          -          -          -          -   15,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 15,000         -          -          -          -          -   15,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 15,000         -          -          -          -          -   15,000 
              

มูลค่าสุทธิตามบัญชี              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 40,898  141,442  418,826  44,417  5,485  19,283  670,351 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน        -   81  128,897         -   111,366  42,457  282,801 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 40,898  141,523  547,723  44,417  116,851  61,740  953,152 
              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 40,898  102,313  259,433  45,211  1,843  3,962  453,660 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน        -   22,690  183,169         -   108,939         -   314,798 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 40,898  125,003  442,602  45,211  110,782  3,962  768,458 

 
บริษทัมีสัญญาเช่าการเงินหลายฉบบักบับริษทัลิสซ่ิงหลายแห่งเพื่อเช่าซ้ือเคร่ืองจกัรและยานพาหนะหลายรายการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 
15 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 งานระหว่างก่อสร้างสาํหรับโครงการอสังหาริมทรัพย ์(รวมท่ีดิน) ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าตาม
บญัชีในงบการเงินรวมจาํนวนเงิน 430.7 ลา้นบาท (ซ่ึงโอนมาจากสินคา้คงเหลือ) ไดน้าํไปจดจาํนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 
 
ในเดือนมกราคม 2557 และเดือนเมษายน 2557 บริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือขายหลายฉบบักบับริษทัลีสซ่ิงในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อขายสาํนกังาน
ชัว่คราว เคร่ืองมือและอุปกรณ์บางรายการในราคารวม 89.8 ลา้นบาท ซ่ึงมีจาํนวนเท่ากบัมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสาํนกังานชัว่คราว เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ดงักล่าว ณ วนัท่ีทาํสัญญา  ในวนัเดียวกนั บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าซ้ือกบับริษทัลีสซ่ิงดงักล่าวเพื่อเช่าซ้ือสํานกังานชัว่คราว 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์เหล่านั้นในราคาเดียวกนับวกดอกเบ้ียในอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยบริษทัจะตอ้งชาํระเงินดาวน์และผ่อนชาํระเป็น
งวดรายเดือนในจาํนวนเท่ากนัเป็นเวลา 36 เดือน 46 เดือน และ 48 เดือน กรรมสิทธ์ิของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดงักล่าวจะโอนเป็นของบริษทั
โดยอตัโนมติัเม่ือบริษทัผอ่นชาํระงวดสุดทา้ยแลว้   
 
ท่ีดินแปลงหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 0.6 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าจาํนวนเงิน 15.0 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 
2556 ไดจ้าํนอง/จาํนาํไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัใหไ้วต่้อศาลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 28 
 
ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีรวม 241.1 ลา้นบาท และ 268.6 ลา้นบาท (ของกลุ่มบริษทัยนิูคมีมูลค่าสุทธิตาม
บญัชีรวม 1,310.2 ลา้นบาท และ 979.0 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ2556 ตามลาํดบั ไดจ้าํนอง/จาํนาํเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินหลายแห่งตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 12 และ 14  นอกจากน้ี กรมธรรม์ประกนัภยัสําหรับเคร่ืองจกัรและ
อาคารไดมี้การโอนใหแ้ก่ผูใ้หกู้ย้มืเป็นผูรั้บผลประโยชน์ 
 
มูลค่าตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์บางรายการของบริษทั ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวนแลว้ แต่บริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพย์
เหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีจาํนวนเงินรวมประมาณ 638.1 ลา้นบาท และ 481.5 ลา้นบาท (ของกลุ่มบริษทัยนิูคมี
จาํนวนเงินประมาณ 1,072.2 ลา้นบาท และ 545.3 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
 
11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 
 

       งบการเงินรวม 
ค่าลขิสิทธ์ิซอฟท์แวร์       (พนับาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556       7,912 
เพิ่มข้ึน       2,265 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556       10,177 
เพิ่มข้ึน       1,358 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557       11,535 
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       งบการเงินรวม 
       (พนับาท) 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556       3,759 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี       999 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556       4,758 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี       1,286 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557       6,044 
        
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556       5,419 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557       5,491 

 
 

       งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ค่าลขิสิทธ์ิซอฟท์แวร์       (พนับาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556       6,872 
เพิ่มข้ึน       1,929 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556       8,801 
เพิ่มข้ึน       1,263 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557       10,064 
        
ค่าตัดจําหน่ายสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556       3,501 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี       791 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556       4,292 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี       1,063 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557       5,355 
        
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556       4,509 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557       4,709 
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12. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 
 พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร     35,246  41,647  35,240  41,647 
หน้ีสินจากการทาํ            
ทรัสตรี์ซีทส์     4,134  1,966  4,134  1,966 
ตัว๋เงินจ่ายธนาคาร 4.500 - 7.375  4.850 - 7.625  2,055,739  895,367  1,959,902  608,267 
รวม     2,095,119  938,980  1,999,276  651,880 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารในประเทศหลายแห่งจาํนวนเงินรวม 45 ลา้นบาท 
และ 90 ลา้นบาท ตามลาํดบั  บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีวงเงินสินเช่ืออ่ืนจากธนาคารในประเทศหลายแห่งจาํนวนเงินรวม 11,543.0 ลา้น
บาท และ 47,890.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงคํ้าประกนัดว้ยเงินฝากประจาํของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคจาํนวนเงินรวม 855.3 ลา้นบาท และ 
1,128.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8 และการโอนสิทธิรับเงินค่างวดงานตามโครงการก่อสร้างของบริษทัและกลุ่มบริษทั
ยนิูคตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6  งานระหว่างก่อสร้าง-โครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัจาํนวนเงิน 453.8 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 7 สินทรัพยถ์าวรบางรายการของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูค ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 และคํ้าประกนัเพิ่มเติมโดยบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง 
 
ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาทรัสต์รีซีทส์ บริษทัไดรั้บวตัถุดิบท่ีสั่งเขา้มาโดยการใชเ้ครดิตของสถาบนัการเงิน ดงันั้น บริษทัจึงมีภาระผูกพนัต่อ
สถาบนัการเงินสาํหรับค่าวตัถุดิบดงักล่าวทั้งท่ีเกบ็ไวห้รือจาํหน่ายไป 
 
13. ประมาณการหนีสิ้นสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2557  2556  2557  2556 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน         
เม่ือเกษียณอาย ุ  31,407  13,547  19,445  13,547 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน  9,716  4,517  -   -  
รวม  41,123  18,064  19,445  13,547 
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ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556  9,957  9,957 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  3,225  3,225 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  365  365 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556   13,547  13,547 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  8,067  4,074 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  793  527 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  9,000  1,297 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  31,407  19,445 

 
จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 8,067  3,225  4,074  3,225 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 793  365  527  365 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 9,000         -  1,297          - 
รวม 17,860  3,590  5,898  3,590 

 
ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
  2557  2556 
อตัราคิดลด  ร้อยละ 3.5680  ร้อยละ 3.7544 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือนท่ีคาดไว ้  ร้อยละ 3.00  ร้อยละ 5.00 
อตัรามรณะ  ตามตารางอตัรามรณะ   

ปี 2551 (TMO2008) 
 ตามตารางอตัรามรณะ   

ปี 2551 (TMO2008) 
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ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 (พนับาท) 
  
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 4,517 
ผลประโยชน์พนกังานจ่ายระหวา่งปี (271) 
กลบับญัชีจาํนวนท่ีไม่ไดใ้ชใ้นระหวา่งปี (4) 
รับรู้เพิ่มเติมในระหวา่งปี 5,474 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 9,716 

 
14. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ  
 
 พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละต่อปี  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556 
เงินกูย้มืจากธนาคาร            
ในประเทศแห่งท่ีหน่ึง 6.000 - 6.750  6.500 - 7.000  604,404  226,004  158,204  226,004 
เงินกูย้มืจากธนาคาร            
ในประเทศแห่งท่ีสอง -  6.250  -   25,000  -   25,000 
รวม     604,404  251,004  158,204  251,004 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (150,000)  (92,800)  (67,800)  (92,800) 
สุทธิ     454,404  158,204  90,404  158,204 

 
บริษัท 
 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2553 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งท่ีหน่ึงจาํนวนเงินรวม 575 ลา้นบาท เพือ่โครงการโรงหล่อ
แบบ (Yard Project) ของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
 

                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  
ก)  วงเงิน Term loan (ค่าท่ีดิน) 
 (ใหเ้บิกจ่ายไม่เกินยอดหน้ีท่ีจะคืนเงินแก่

เจา้หน้ีธนาคารของบริษทัยอ่ย) 
 

209 - อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.75 ต่อปี ในปีแรก  

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.50 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.50 ลา้นบาท 
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                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  
    

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

มูลค่างานท่ี เ กิด ข้ึนจริงในแต่ละงวดตาม
รายงานของบริษทัประเมิน) 

76 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าต่อปี งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 0.91 ลา้นบาท 

    
ค) วงเงินสินเช่ือเพื่อใชซ้ื้อเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ

มูลค่างานท่ีเกิดข้ึนจริงตามรายงานของบริษทั
ประเมิน) 

188 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าต่อปี งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.24 ลา้นบาท 

    
ง) วงเงินคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 2 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
    
จ) วงเงินสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 100 กาํหนดโดยธนาคาร - 
รวม 575   

 
เงินกูย้มืน้ีค ํ้าประกนัดว้ยการจาํนองท่ีดินพร้อมงานระหวา่งก่อสร้างสาํหรับโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัยอ่ย รวมถึงท่ีดิน อาคารและ
เคร่ืองจกัรของบริษทัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 10 และคํ้าประกนัเพิ่มเติมโดยบริษทัย่อยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้น   
หมายเหตุ 9 นอกจากน้ี บริษทัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารดงักล่าวก่อนการจ่ายเงินปันผล 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2554 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งท่ีสองจาํนวนเงินรวม 400 ลา้นบาท เพื่อลงทุนในเคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์สาํหรับใชใ้นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน ช่วงหวัลาํโพง – บางแค และช่วงบางซ่ือ – ท่าพระ (สัญญา 3) : โครงการ
รถไฟฟ้าและสถานียกระดบัช่วงเตาปูน – ท่าพระของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
       ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย                      ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  
วงเงินค่าเคร่ืองจกัร    
ก) กลุ่มท่ี 1  
 

145 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 ต่อปี งวดรายเดือนจํานวน  36 เดือน  เดือนละ  4.0
ลา้นบาท 

ข) กลุ่มท่ี 2 55 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 ต่อปี งวดรายเดือนจาํนวน 45 เดือน ชาํระงวดแรกใน
วนัครบกาํหนดระยะเวลา 10 เดือนนบัจากวนัท่ี
เบิกเงินกูค้ร้ังแรก เดือนละ 1.55 ลา้นบาท 

ค) วงเงินสินเช่ืออ่ืน 200 กาํหนดโดยธนาคาร - 
รวม 400   

 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
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เง่ือนไขการผอ่นชาํระเงินกูต้ามความกา้วหนา้ของสญัญางานก่อสร้างดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี 1 
- เม่ือมูลค่าของงานสะสมเท่ากบัร้อยละ 33 ของมูลค่างานตามสญัญาจา้ง ผูกู้จ้ะตอ้งชาํระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกวา่ 48.0 ลา้นบาท 
- เม่ือมูลค่าของงานสะสมเท่ากบัร้อยละ 66 ของมูลค่างานตามสญัญาจา้ง ผูกู้จ้ะตอ้งชาํระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกวา่ 96.0 ลา้นบาท 
กลุ่มท่ี 2 
- เม่ือมูลค่าของงานสะสมเท่ากบัร้อยละ 33 ของมูลค่างานตามสญัญาจา้ง ผูกู้จ้ะตอ้งชาํระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกวา่ 11.0 ลา้นบาท 
- เม่ือมูลค่าของงานสะสมเท่ากบัร้อยละ 66 ของมูลค่างานตามสญัญาจา้ง ผูกู้จ้ะตอ้งชาํระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกวา่ 27.5 ลา้นบาท 
 
เงินกูย้มืจากธนาคารน้ีเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั  นอกจากน้ี บริษทัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารดงักล่าวก่อนท่ีจะนาํทรัพยสิ์น
ดงักล่าวไปจาํหน่าย จ่ายโอน หรือ ก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นใดๆ และก่อนการจ่ายเงินปันผล 
 
บริษัทย่อย 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งท่ีหน่ึงจาํนวนรวม 1,898 ลา้นบาท เพื่อใชใ้น
การดาํเนินกิจการจาํหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและหล่อแบบคอนกรีตของบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  
ก)  วงเงิน Term loan (ค่าท่ีดิน)  
 (ใหเ้บิกเงินกูไ้ดใ้นสดัส่วนร้อยละ 75 ของ

ราคาตามหนงัสือสญัญาขายท่ีดินแต่ไม่เกิน
วงเงิน Term loan) 

211 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี  

 

งวดรายเดือนจาํนวน 96 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.25 ลา้นบาท 

    

ข) วงเงิน Term loan (ค่าพฒันาท่ีดิน และ
สาธารณูปโภค)  

 (ใหเ้บิกเงินกูไ้ดใ้นสดัส่วนร้อยละ 75 ของ
มูลค่างานท่ีเกิดข้ึนจริงตามรายงานประเมิน
ราคาของบริษทัประเมินราคาภายนอกท่ี
ธนาคารไดข้ึ้นทะเบียนไว ้แต่ไม่เกินวงเงิน 
Term loan) 

413 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี 
 

งวดรายเดือนจาํนวน 96 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 4.5 ลา้นบาท 

    

ค) วงเงิน Term loan (ค่าก่อสร้างส่ิงปลกูสร้าง
และงานระบบ)   

 (ใหเ้บิกเงินกูไ้ดใ้นสดัส่วนร้อยละ 75 ของ
มูลค่างานท่ีเกิดข้ึนจริงตามรายงานประเมิน
ราคาของบริษทัประเมินราคาภายนอกท่ี
ธนาคารไดข้ึ้นทะเบียนไว ้แต่ไม่เกินวงเงิน 
Term loan) 

137 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี 
 

งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 2.2 ลา้นบาท 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
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                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  
ง) วงเงิน Term loan (ค่าเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์/

ส่วนประกอบ)  
 (ใหเ้บิกเงินกูไ้ดใ้นสดัส่วนร้อยละ 75 ของ

ราคาประเมินตามรายงานประเมินราคาของ
บริษทัประเมินราคาภายนอกท่ีธนาคารไดข้ึ้น
ทะเบียนไว)้ 

957 อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี  

 

งวดรายเดือนจาํนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 12.2 ลา้นบาท 

    

จ) วงเงินเบิกเกินบญัชี 30 MOR ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
    

ฉ) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 100 - อตัราร้อยละ 1 ต่อปี สาํหรับ
หนงัสือคํ้าประกนั 

- อตัราร้อยละ 1.8 ต่อปี สาํหรับ
เลตเตอร์ออฟเครดิต  

- MOR สาํหรับตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
และสญัญาทรัสตรี์ซีทส์ 

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 

    

ช) วงเงินสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 50  ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
รวม 1,898   

 
เงินกูย้มืน้ีค ํ้าประกนัดว้ยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร รวมถึงท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยดงักล่าวท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 10 และคํ้าประกนัเพิ่มเติมโดยบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของธนาคาร 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งท่ีหน่ึงจาํนวนรวม 324.2 ลา้นบาท เพื่อใชใ้น
การดาํเนินกิจการขดุและจาํหน่ายทรายของบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  
ก)  วงเงิน Term loan (ท่าเรือ) 
 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ

ตน้ทุนซ้ือตามหนังสือสัญญาขายท่ีดินในวนั
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน) 

236.2 - อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.75 ต่อปี ในปีแรก  

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.25 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

งวดรายเดือนจาํนวน 72 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 3.45 ลา้นบาท 

    

ข) วงเงิน Term loan (ท่ีดินบ่อทราย) 
 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของ

ตน้ทุนซ้ือตามหนังสือสัญญาขายท่ีดินในวนั
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน) 

50.0 - อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.75 ต่อปี ในปีแรก 

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.25 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

งวดรายเดือนจาํนวน 48 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 1.15 ลา้นบาท 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
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                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายชาํระ  
ค) วงเงินสินเช่ือเพื่อใชซ้ื้อเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของ

มูลค่าท่ีเกิดข้ึนจริงของการก่อสร้างกะพอ้ลา้ง
ทราย และ/หรือ เรือดูดทราย ท่ีไดส้ร้างเสร็จ
แลว้ ร้อยละ 100 ตามรายงานประเมินราคา
ของบริษทัประเมินราคาภายนอกท่ีธนาคารได้
ข้ึนทะเบียนไว)้ 

18.0 - อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.75 ต่อปี ในปีแรก 

- อตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่าลบร้อยละ 
0.25 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

งวดรายเดือนจาํนวน 36 เดือน 
เดือนละไม่ตํ่ากวา่ 0.58 ลา้นบาท 

    

ง) วงเงินเบิกเกินบญัชี 15.0 MOR ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
    

จ) วงเงินหนงัสือคํ้าประกนั 5.0 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
รวม 324.2   
 

เงินกูย้มืน้ีค ํ้าประกนัดว้ยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร รวมถึงท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ยดงักล่าวท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 10 และคํ้าประกนัเพิ่มเติมโดยบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของธนาคาร 
 

15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 
 

บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีสัญญาเช่าการเงินหลายฉบบักบับริษทัลิสซ่ิงหลายแห่งเพื่อเช่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรหลายรายการตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 10   สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลาเช่าส้ินสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กนัจนถึงปี 2561 กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์ซ้ือภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน
น้ีจะโอนเป็นของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคต่อเม่ือบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคชาํระเงินทั้งหมดให้แก่บริษทัลิสซ่ิงดงักล่าวแลว้  โดยสรุปได้
ดงัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557  2556  2557  2556 
2557         -  528,091         -  86,934 
2558  795,092  504,283  106,936  69,111 
2559  770,141  485,209  90,976  52,313 
2560  610,227  348,657  49,151  33,456 
2561  87,779         -  7,238       - 
รวมจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  2,263,239  1,866,240  254,301  241,814 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (173,931)  (178,325)  (17,198)  (19,201) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า  2,089,308  1,687,915  237,103  222,613 
หกั หน้ีสินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         
– สุทธิจากดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (700,146)  (445,871)  (96,567)  (75,998) 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
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สุทธิ  1,389,162  1,242,044  140,536  146,615 

16. เงนิจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
 
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผูรั้บเหมาเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผูรั้บเหมาในอตัราร้อยละต่าง ๆ กนัของจาํนวนเงินในสัญญา  เงินจ่ายล่วงหน้าแก่
ผูรั้บเหมาน้ีจะถูกหกัจากจาํนวนเงินท่ีเรียกเกบ็จากผูรั้บเหมาตามอตัราร้อยละท่ีตกลงกนั 
 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้เป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการในอตัราร้อยละต่าง ๆ กนัของจาํนวนเงินรวมตามสัญญา
รับเหมาก่อสร้าง    เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้น้ีจะถูกหกัจากจาํนวนเงินท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้ตามอตัราร้อยละท่ีตกลงกนั  
 
17. ทุนเรือนหุ้น 
 
ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2556 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติใหจ้ดัสรรหุน้ออกใหม่ดงัน้ี 

- หุน้จาํนวน 52 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 15 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ 
- หุน้จาํนวน 250 ลา้นหุน้ เสนอขายเป็นการเฉพาะเจาะจงใหบุ้คคลในวงจาํกดั 

 
ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ให้บริษทันาํไปจดัสรรเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน
จาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยูต่ามรายช่ือผูมี้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นในวนัท่ีกาํหนด และใน
ระหวา่งระยะเวลาการจองซ้ือหุน้เพิ่มทุน ผูถื้อหุน้เดิมอาจแสดงความจาํนงจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนเกินจากสิทธิท่ีไดรั้บจดัสรรตามสัดส่วนได ้ทั้งน้ี 
บริษทัจะกาํหนดอตัราส่วนในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยูภ่ายหลงัจากท่ี
บริษทัทราบจาํนวนหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหบุ้คคลในวงจาํกดั 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 คณะกรรมการไดมี้มติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 
ดงัน้ี 

- คร้ังท่ี 1 โดยจดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จาํนวนรวม 22 ราย รวมจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและ
เสนอขายในคร้ังน้ีทั้งส้ิน 182.3 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 9.00 บาท 

- คร้ังท่ี 2 โดยจดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จาํนวนรวม 5 ราย รวมจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและ
เสนอขายในคร้ังน้ีทั้งส้ิน 67.7 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 9.03 บาท 

 
เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2557 บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั คร้ังท่ี 1 เตม็มูลค่าแลว้ และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามญัเป็นจาํนวนเงิน 1,426.8 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายหุน้จาํนวน 31.4 ลา้นบาท) บริษทัไดย้ืน่เอกสารจดทะเบียนเพิ่มทุน
ดงักล่าวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2557 ซ่ึงหลกัทรัพยด์งักล่าวสามารถซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดใ้นวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 
 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั คร้ังท่ี 2 เตม็มูลค่าแลว้ และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั
เป็นจาํนวนเงิน 532.2 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายหุน้จาํนวน 11.6 ลา้นบาท)  บริษทัไดย้ืน่เอกสารจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าว
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2557 ซ่ึงหลกัทรัพยด์งักล่าวสามารถซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้
ในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2557 
 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการไดมี้มติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ ซ่ึงบริษทัมีการเปล่ียนกาํหนดอตัราส่วนการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจากเดิมในอตัราส่วน 15 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ เป็นอตัราส่วน 
20 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขาย 9.00 บาทต่อหุน้ 
 
เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนจากผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ครบถว้นแลว้ และมีส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญัเป็นจาํนวนเงิน 409.9 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายหุน้จาํนวน 1.95 ลา้นบาท) บริษทัไดย้ืน่เอกสารจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนดงักล่าวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 ซ่ึงหลกัทรัพยด์งักล่าวสามารถซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดใ้นวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 
 
18. จ่ายเงนิปันผล 
 
เงินปันผลจ่ายในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

    อตัราหุน้ละ  จาํนวนหุน้สามญั  จาํนวนเงินปันผล   
  อนุมติัโดย  (บาท)  (หุน้)  (พนับาท)  วนัท่ีจ่าย 

2557           
เงินปันผลสาํหรับ  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้         
ผลการดาํเนินงานของบริษทั  ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี         
ปี 2556  31 มีนาคม 2557  0.16  779,539,289  124,726  29 เมษายน 2557 

           
2556           
เงินปันผลสาํหรับ  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้         
ผลการดาํเนินงานของบริษทั  ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี         
ปี 2555  5 เมษายน 2556  0.06  779,539,289  46,772  3 พฤษภาคม 2556 

 
19. กองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงานท่ีจดทะเบียน 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพประเภทจ่ายสมทบสาํหรับพนกังานตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 การเขา้เป็น
สมาชิกกองทุนเป็นไปตามความสมคัรใจของพนกังาน  โดยพนกังานจ่ายสะสมและบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนกังาน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนตามขอ้กาํหนดของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) 
ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเขา้กองทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นเงินรวมประมาณ 4.4 ลา้นบาท และ 3.5 ลา้นบาท สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 และ 2556 ตามลาํดบั 
 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
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20. สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนสาํรองอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี
หลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
และ 2556 บริษทัจดัสรรสาํรองตามกฎหมายจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ทุนสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
21. สัญญา 
 
บริษทัและกิจการร่วมคา้ไดท้าํสญัญารับเหมาก่อสร้างสาํคญั ๆ กบัหน่วยงานราชการ ดงัน้ี 
 
บริษัท 
 
เลขท่ีสัญญา วนัท่ีสัญญา              รายละเอียดในสัญญา               คู่สัญญา            ระยะเวลา (เสร็จส้ินวนัท่ี)    เงินประกนัผลงาน        หลกัประกนั  
       
สนย.61/2554   วนัท่ี 30 

กนัยายน 
2554 

สัญญาจา้งก่อสร้างทางต่างระดบัถนน
พฒันาการ-ถนนอ่อนนุช 

กรุงเทพมหานคร แลว้เสร็จภายใน 810 วนั นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน 
 

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

       
PITB-745(R2)   วนัท่ี 21

พฤศจิกายน 
2554 

สัญญาจา้งงานก่อสร้างวางท่อประปา
และงานท่ีเก่ียวขอ้งในโครงการ
ก่อสร้างทางต่างระดบัถนนพฒันาการ-
ถนนอ่อนนุช 

การประปานครหลวง แลว้เสร็จภายใน 30 วนัก่อนวนัส้ินสุด
งานกทม. 
 

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

       
ฝอบ.ค.10/2552 วนัท่ี 21

พฤศจิกายน 
2554 

สัญญาจา้งงานก่อสร้างบ่อพกัและท่อ
ร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น ร่วมกบัโครงการ
ก่อสร้างทางต่างระดบัถนนพฒันาการ-
ถนนอ่อนนุช 

การไฟฟ้านครหลวง แลว้เสร็จภายใน 733 วนั นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน 
 

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

       
ยธ.02330/6/กท./08 วนัท่ี 29

สิงหาคม 
2555 

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

การรถไฟแห่งประเทศไทย แลว้เสร็จภายใน 270 วนั นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน 
 

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

       
กส.23/รฟฟ./
2555  

วนัท่ี 19
พฤศจิกายน 
2555 

สัญญาการจา้งก่อสร้างชานชาลา
เพิ่มเติมเพื่อการโดยสารในโครงการ
ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วง
บางซ่ือ-ตล่ิงชนั 

การรถไฟแห่งประเทศไทย แลว้เสร็จภายใน 270 วนั นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน 
 

- หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารเลขท่ี 
ค.00019/108066/0287/55 
ในวงเงิน 1.18 ลา้นบาท 

       
4CI4-560005 วนัท่ี 6 

กนัยายน 
2556 

สัญญาจา้งก่อสร้างอาคารตรวจบตัร
โดยสาร ภายนอกอาคารผูโ้ดยสาร ณ 
ท่าอากาศยานภูเกต็ 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จาํกดั (มหาชน) 

แลว้เสร็จภายใน 120 วนั นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน 
 

- หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารเลขท่ี ค.
00019/108066/0267/56 



 
 
 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อยและกจิการร่วมค้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
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ในวงเงิน 7.75 ลา้นบาท 
เลขท่ีสัญญา วนัท่ีสัญญา              รายละเอียดในสัญญา               คู่สัญญา            ระยะเวลา (เสร็จส้ินวนัท่ี)    เงินประกนัผลงาน        หลกัประกนั  
       
HNP_P2-
02/2014 

วนัท่ี 1 
เมษายน 
2557 

สัญญาจา้งก่อสร้างโครงการระบบส่ง
นํ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานผา่นท่อแบบ 
Hydrant ระยะท่ี 2 ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

บริษทั ไทยเช้ือเพลิงการบิน 
จาํกดั 

เร่ิมภายใน 1,090 วนัหลงัจากลงนามใน
สัญญาภายใน 28 กมุภาพนัธ์ 2560 

- หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารในวงเงิน 40.9 
ลา้นบาท 

 

กจิการร่วมค้า 
 

 กิจการร่วมคา้ ยนิูค - ชุนโว 
 

       วนัท่ีสัญญา                 รายละเอียดในสัญญา               คู่สัญญา           ระยะเวลา (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงาน         หลกัประกนั  
วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2551 สัญญาจา้งก่อสร้างโครงการระบบขนส่ง

มวลชนทางรางในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล : โครงการระบบรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - ตล่ิงชนั 

การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย 

แลว้เสร็จภายใน 1,100 วนั นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน 

ร้อยละ 10 หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารร้อยละ 10  ของ
มูลค่างาน 

 

 กิจการร่วมคา้ ยเูอน็-เอสจี 
 

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

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

กรมชลประทาน ตอ้งทาํงานใหแ้ลว้เสร็จภายในกาํหนด 
720 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
แจง้ 

ร้อยละ 10 หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารเลขท่ี ค.
00019/108066/0207/53 และ
เลขท่ี  C 05139/21010013251 
จาํนวน 52.9 ลา้นบาท 

 

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

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

การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศ
ไทย 

แลว้เสร็จภายใน 1,640 วนั นบัจากวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหเ้ร่ิมทาํงาน 

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

 

 กิจการร่วมคา้ ไอทีดี - ยนิูค 
 
       วนัท่ีสัญญา                 รายละเอียดในสัญญา               คู่สัญญา           ระยะเวลา (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงาน         หลกัประกนั  
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2554 สัญญาจา้งเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ

อเนกประสงคค์ลองใหญ่ จงัหวดัตราด 
กรมเจา้ท่า แลว้เสร็จภายใน 990 วนั นบัถดัจากวนั

ลงนามในสัญญา ภายในวนัท่ี 17 
มกราคม 2557 

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

 

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

มวลชนในกรุงเทพ (สายสีแดง) สัญญาท่ี 1 งาน
โยธาสาํหรับสถานีกลางบางซ่ือและศนูยซ่์อม
บาํรุง 

การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย 

แลว้เสร็จภายใน 1,440 วนั นบัถดัจาก
วนัลงนามในสัญญา 

ร้อยละ 10 หนงัสือคํ้าประกนัจาก
ธนาคารเลขท่ี ค.
00019/108066/0013/56 
จาํนวน 2,982.7 ลา้นบาท  
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ตามเง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวขา้งตน้   กลุ่มบริษทัยนิูคยอมรับประกนัความบกพร่องของโครงการท่ีก่อสร้างเป็นเวลาหน่ึงปีหรือสองปีนบั
แต่วนัท่ีงานแลว้เสร็จ  อย่างไรก็ตาม  จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของผูบ้ริหารของบริษทัคาดว่าผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนมีจาํนวนไม่เป็น
สาระสาํคญั 
 
ตามเง่ือนไขของสญัญาขา้งตน้  กลุ่มบริษทัยนิูคจะถูกหกัเงินประกนัการปฏิบติัตามสญัญาโดยคู่สญัญาในอตัราร้อยละต่าง ๆ กนัของมูลค่างาน
ก่อสร้างท่ีกลุ่มบริษทัยนิูคเรียกเก็บ     โดยคู่สัญญาจะคืนเงินประกนัน้ีแก่กลุ่มบริษทัยนิูคเม่ืองานนั้น ๆ ไดแ้ลว้เสร็จและกลุ่มบริษทัยนิูคมิได้
ผดิสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใด  
 
ขอ้มูลสาํคญัสาํหรับสญัญารับเหมาก่อสร้างท่ีอยูร่ะหวา่งทาํ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2557  2556  2557  2556 
รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างท่ีรับรู้เป็นรายได ้         
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม   32,631,804  18,701,338  14,672,447  8,773,205 

ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้างท่ีรับรู้         
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม   29,157,029  16,433,382  12,072,107  7,090,522 

จาํนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัมีสิทธิเรียกร้องจาก         
ผูว้า่จา้งสาํหรับงานก่อสร้าง (ลูกหน้ีท่ียงัไม่เรียกเกบ็         
และงานระหวา่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้าง)  4,114,092  3,544,016  545,780  360,206 

 
22. การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการและงบแสดงฐานะการเงินรวมไดร้วมเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด  เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน  เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมีขอ้จาํกดัใน
การใช ้ เงินทดรองแก่กิจการร่วมคา้  เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้  เงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและตัว๋เงินจ่าย เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินรับล่วงหนา้จาก
ลูกคา้  นโยบายการบญัชีสาํหรับการบนัทึกและการวดัมูลค่าของรายการเหล่าน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในหมายเหตุ 3 
 
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจดัหาเงินทุนให้มีจาํนวนเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือจ่ายชาํระหน้ีสําหรับภาระผูกพนัตามท่ี
กาํหนดไวใ้นงบการเงิน  จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัยนิูค  ขอ้มูลเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่ากลุ่มบริษทั     
ยนิูคไม่มีปัญหาความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคมีรายการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงก่อให้เกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ    
ดงันั้นผูบ้ริหารจึงพิจารณาทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อลดความเส่ียงน้ีเป็นคร้ังคราวตามความเหมาะสม 
 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บักลุ่มบริษทัยนิูค   กลุ่มบริษทั 
ยนิูคไดมี้นโยบายในการป้องกนัความเส่ียงน้ีโดยการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่คา้ 
 
ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงฐานะการเงินรวมสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) เป็นมูลค่า
สูงสุดท่ีเกิดจากความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัยนิูคทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต กลุ่มบริษทัยนิูคมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  
 
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ผูบ้ริหารพิจารณาวา่ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียมีนอ้ย กลุ่มบริษทัยนิูคจึงไม่ไดท้าํสัญญาเพื่อป้องกนัความ
เส่ียงดงักล่าว 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 งบการเงินรวม   
 2557 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกว่า 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  620,722 6,746 627,468 0.375-1.90 
เงินลงทุนระยะสั้น 303,449        -         -         -  29,906 333,355 1.10-1.13 
ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ -        -         -         -  4,550,511 4,550,511 - 
เงินทดรองจ่าย -        -         -         -  80,524 80,524 - 
ลกูหน้ีเงินประกนัผลงาน -        -         -         -  104,555 104,555 - 
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมี        
   ขอ้จาํกดัในการใช ้ 1,129,868        -         -         -         -  1,129,868 0.5-2.5 

รวม 1,433,317        -         -    620,722 4,772,242 6,826,281  
        

   หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น        
   จากสถาบนัการเงิน -        -         -  2,095,119        -  2,095,119 4.500-7.375 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - -        -         -  2,391,452 2,391,452 - 
เงินทดรองรับ - -        -         -  2,068,291 2,068,291 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา - -        -         -  139,785 139,785 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 150,000 454,404        -         -         -  604,404 6.000-6.750 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 700,146 1,389,162        -         -         -  2,089,308 4.50-6.90 
รวม 850,146 1,843,566        -  2,095,119 4,599,528 9,388,359  

 
 งบการเงินรวม   
 2556 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกว่า 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        -         -         -  338,013 20,891 358,904 0.25-1.75 
เงินลงทุนระยะสั้น 204,198        -         -         -  28,489 232,687 1.50-3.25 
ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ        -         -         -         -  3,180,046 3,180,046 - 
เงินทดรองจ่าย        -         -         -         -  35,904 35,904 - 
ลกูหน้ีเงินประกนัผลงาน        -         -         -         -  33,507 33,507 - 
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมี        
   ขอ้จาํกดัในการใช ้ 360,775        -         -         -         -     360,775 1.625-3.25 
รวม 564,973        -         -    338,013 3,298,837 4,201,823  
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 งบการเงินรวม   
 2556 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกว่า 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
   หนีสิ้นทางการเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น        
   จากสถาบนัการเงิน - -        -  938,980        -  938,980 4.850-7.625 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - -        -         -  3,223,045 3,223,045 - 
เงินทดรองรับ - -        -         -  1,207,188 1,207,188 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา - -        -         -  121,345 121,345 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 92,800 158,204        -         -         -  251,004 6.25-7.000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 445,871 1,242,044        -         -         -  1,687,915 4.75-6.90 
รวม 538,671 1,400,248        -     938,980  4,551,578 7,429,477  

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2557 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกว่า 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 391,965 6,032 397,997 0.125-1.900 
เงินลงทุนระยะสั้น 304,259 - - -         -  304,259 1.10-1.13 
ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ - - - - 7,303,275 7,303,275 - 
เงินทดรองจ่าย - - - - 1,478,499 1,478,499 - 
ลกูหน้ีเงินประกนัผลงาน - - - - 20,093 20,093 - 
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมี        
   ขอ้จาํกดัในการใช ้ 856,892        -         -           -          -     856,892 1.10 
รวม 1,161,151        -         -    391,965 8,807,899 10,361,015  

        

   หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น        
   จากสถาบนัการเงิน - - - 1,999,276         -  1,999,276 4.500-7.375 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 2,785,242 2,785,242 - 
เงินทดรองรับ - - - - 3,375,649 3,375,649 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา - - - - 97,123 97,123 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 67,800 90,404 - -         -  158,204 6.25-6.75 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   96,567 140,536        -           -          -     237,103 4.50-6.90 
รวม 164,367 230,940        -  1,999,276 6,258,014 8,652,597  
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2556 (พนับาท)  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภายใน 1 ปี 

 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มากกว่า 5 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม 
ราคาตลาด 

 
ไม่มี 

อตัราดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -        -         -  101,992 5,011 107,003 0.5-1.5 
เงินลงทุนระยะสั้น 4,198        -         -         -         -  4,198 1.5 
ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ -        -         -         -  5,023,168 5,023,168 - 
เงินทดรองจ่าย -        -         -         -  991,678 991,678 - 
ลกูหน้ีเงินประกนัผลงาน -        -         -         -  5,452 5,452 - 
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมี        
   ขอ้จาํกดัในการใช ้ 92,669        -         -         -         -       92,669 1.625-1.750 
รวม 96,867        -         -     101,992 6,025,309 6,224,168  

        

   หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น        
   จากสถาบนัการเงิน        -         -         -  651,880        -  651,880 4.850-7.625 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน        -         -         -         -  3,255,976 3,255,976 - 
เงินทดรองรับ        -         -         -         -  1,979,755 1,979,755 - 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา        -         -         -         -  90,646 90,646 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 92,800 158,204        -         -         -  251,004 6.25-6.875 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   75,998 146,615        -         -         -     222,613 4.75-6.90 
รวม 168,798 304,819        -     651,880  5,326,377 6,451,874  

 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
มูลค่ายติุธรรมหมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจใน
การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  กลุ่มบริษทัยนิูคใชว้ิธีการและ
สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินทดรองแก่กิจการร่วมคา้และเงินจ่ายล่วงหนา้แก่
ผูรั้บเหมา: มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชซ่ึ้งมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัซ่ึงเป็นอตัราทอ้งตลาด: มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ซ่ึงไม่มีราคาขายในตลาด: มูลค่ายติุธรรมท่ีสามารถคาํนวณไดอ้ยา่งมีเหตุผลคาํนวณจากสินทรัพย์
สุทธิของเงินลงทุนดงักล่าวซ่ึงมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
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ลูกหน้ีและเจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน : ไม่สามารถคาํนวนมูลค่ายติุธรรมไดเ้น่ืองจากไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมได ้
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืนและตัว๋เงินจ่ายและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ : มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ยติุธรรมเน่ืองจากหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีราคาตามบญัชีไม่แตกต่างจากราคายติุธรรมอยา่งเป็นสาระสําคญั   เน่ืองจากมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียตามทอ้งตลาด 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัซ่ึงเป็นอตัราทอ้งตลาด: มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  
 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ไดแ้ก่ 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2557  2556  2557  2556 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ  (496,502)  (14,543)  (404,082)  (860) 
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  3,603,774  4,117,543  4,032,835  3,575,426 
ค่าแรงและค่างานจา้งเหมา  1,059,691  287,843  930,770  818,774 
ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างอ่ืน  1,336,662  529,319  722,261  322,355 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  788,630  531,661  284,271  347,508 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  29,566  21,212  26,356  21,212 
ค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมส้ินและค่าตดัจาํหน่าย  730,601  330,951  250,543  209,894 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  207,010  138,122  141,501  128,434 
รวมค่าใชจ่้าย  7,259,432  5,942,108  5,984,455  5,422,743 
 

24. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประเภทของค่าตอบแทน  2557  2556  2557  2556 
เงินเดือน   19,835  14,006  17,633  14,006 
โบนสั  5,540  4,564  5,290  4,564 
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ  1,574  1,938  1,106  1,938 
เบ้ียประชุม  1,500  361  1,500  361 
เงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพส่วนของบริษทั  366  283  330  283 
อ่ืนๆ  751  60  497  60 
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รวม  29,566  21,212  26,356  21,212 

25. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 148,234  147,454  79,906  112,823 
บวก (หัก) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

       

- ผลขาดทุนสะสมทางภาษี (5,058)  2,487  -   -  
- เงินลงทุนระยะสั้น 303  -   -   -  
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (8,456)  (3,495)  (939)  (501) 
-   ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน        
 เม่ือเกษียณอาย ุ (3,573)  (718)  (1,180)  (718) 
-   ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน     -   -  
      ของพนกังาน (1,723)  (220)  -   -  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 129,727  145,508  77,787  111,604 

 
รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกาํไรทางบัญชีโดยใช้อตัราภาษีสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี              
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557  2556  2557  2556 
กาํไรก่อนภาษีทางบญัชี 631,999  732,164  387,244  551,624 

        
ภาษีเงินไดค้าํนวณในอตัราร้อยละ 20 126,400  146,433  77,449  110,325 
บวก (หกั) :  ผลกระทบทางภาษีจาก        

- การไม่ไดใ้ชผ้ลขาดทุนสะสมทางภาษี 2,615  (6,764)  -   -  
- ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง        
กบัการจาํหน่ายหุน้สามญั (8,999)  -   (8,999)  -  

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัภาษีได ้ 9,711  5,839  9,337  1,279 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 129,727  145,508  77,787  111,604 
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รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
  บนัทึกเป็น (ค่าใชจ่้าย) รายไดใ้น  
   กาํไร  กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน   
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 31 ธนัวาคม 2556  สาํหรับปี  สาํหรับปี  31 ธนัวาคม 2557 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 3,000  -  -   3,000 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 34  5,058  -   5,092 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,495  8,456  -   11,951 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังาน     -    
เม่ือเกษียณอาย ุ 2,709  3,573  -   6,282 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนของพนกังาน 220  1,723  -   1,943 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนระยะสั้น -   (303)  -   (303) 
สุทธิ 9,458  18,507  -   27,965 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
  บนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย  
   กาํไร  กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน   
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 31 ธนัวาคม 2556  สาํหรับปี  สาํหรับปี  31 ธนัวาคม 2557 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 3,000  -   -   3,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 501  939  -   1,440 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ของพนกังาน        
เม่ือเกษียณอาย ุ 2,709  1,180  -   3,889 
รวม 6,210  2,119  -   8,329 

 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัยนิูคไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลขาดทุนสะสมทางภาษีของกิจการ
ร่วมคา้สองแห่งจาํนวนเงิน 2.6 ลา้นบาท และ 22.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั  เน่ืองจากไม่มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการร่วมคา้ดงักล่าวจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํขาดทุนสะสมทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ได ้
 
26. กาํไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่คาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับแต่ละปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกใน
ระหวา่งปี 
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จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน) สาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 คาํนวณไดด้งัน้ี 
 
  ลา้นหุน้ 
  2557  2556 
จาํนวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม  779.5  779.5 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งปี  74.3  -
จาํนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ขั้นพื้นฐาน)   853.8  779.5 
 

27. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัยนิูคดาํเนินกิจการในส่วนงานหลกั คือ การรับเหมาก่อสร้างและการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และดาํเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ภายในประเทศ ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัยนิูคไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสาระสาํคญัในส่วน
งานการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดงันั้น จึงไม่มีการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานในงบการเงินสําหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 และ 2556 
 
28. อืน่ ๆ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
 
ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีภาระผกูพนัตามสัญญาการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่าท่ีปรึกษาโครงการ ค่าก่อสร้างโครงการต่างๆ 

และการบริการตามสัญญารับเหมาและใบสั่งซ้ือวสัดุก่อสร้างเป็นจาํนวนเงินรวม 4,547.9 ลา้นบาท และ 6,893.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
(2556 : 5,325.7 ลา้นบาท และ 6,939.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 
ข) บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนงัสือคํ้าประกนัต่อหน่วยงานรัฐบาล

และบริษทัในประเทศหลายแห่งเป็นจาํนวนเงินรวม 3,268.8 ลา้นบาท และ 14,293.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2556 : 1,362.9 ลา้นบาท 
และ 12,238.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 
ค) บริษทัอาจจะถูกสาํนกัการโยธา กรุงเทพมหานคร ยดึเงินคํ้าประกนัการยืน่ซองในการประมูลจา้งก่อสร้างโครงการถนนหทยัราษฎร์   

(สุวินทวงศ์-สายไหม) จาํนวนเงิน 61.3 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัไม่ไดเ้ขา้ร่วมการเสนอราคาในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2551 ตาม
ระเบียบในการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพราะผูแ้ทนบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายให้เขา้ร่วมเสนอราคาประสบอุบติัเหตุทาง
รถยนต ์ ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยของบริษทั  และบริษทัไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางใหเ้พิกถอนคาํสั่งยดึเงินคํ้า
ประกนัดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2556 ผลท่ีสุดของคดีดงักล่าวยงัไม่สามารถทราบไดใ้นขณะน้ี 
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ง)  บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจาํนวน 5 คดี  ซ่ึงผลท่ีสุดของคดีดงักล่าวไม่สามารถทราบไดใ้นขณะน้ี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  
 

 มูลฟ้อง 
(ลา้นบาท) 

  
สถานะของคดี 

  
หมายเหตุ 

      
คดีท่ี 1 1.4  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลฎีกา 
 คํ้ าประกนัโดยส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในเงินฝากประจําท่ีมี

ขอ้จาํกดัในการใช้จาํนวนเงิน 1.6 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้น  
หมายเหตุ 8  และบริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่ผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
คดีฟ้องร้องดงักล่าวไวใ้นบญัชีจาํนวนเงิน 2.0 ลา้นบาท  

      
คดีท่ี 2 0.7  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลฎีกา 
 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษทัตอ้งชดใช้เป็นจาํนวนเงิน 1 ใน 3 

ของทุนทรัพยท่ี์ฟ้อง  และบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวไวใ้นบญัชีจาํนวนเงิน 0.3 ลา้นบาท 

      
คดีท่ี 3 0.4  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลฎีกา 
 ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหบ้ริษทัตอ้งชดใชเ้ป็นจาํนวนเงิน 0.4 ลา้น

บาท  และบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดี
ฟ้องร้องดงักล่าวไวใ้นบญัชีจาํนวนเงิน 0.6 ลา้นบาท 

      
คดีท่ี 4 0.8  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลฎีกา 
 ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหบ้ริษทัตอ้งชดใชเ้ป็นจาํนวนเงิน 0.4 ลา้น

บาท และบริษทัได้ตั้ งค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดี
ฟ้องร้องดงักล่าวไวใ้นบญัชีจาํนวนเงิน 0.4 ลา้นบาท 

      
คดีท่ี 5 2.0  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลฎีกา 
 ศาลอุทธรณ์พิจารณายกฟ้อง 

 
จ) บริษทัมีขอ้พิพาทกบัผูร่้วมคา้รายหน่ึงและไดท้าํการยืน่ขอ้พิพาทดงักล่าวต่ออนุญาโตตุลาการตามเง่ือนไขของสัญญากิจการร่วมคา้ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คดีอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ผลท่ีสุดของเร่ืองดงักล่าวไม่
สามารถทราบไดใ้นปัจจุบนั 

 
29. การบริหารจัดการส่วนทุน 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัยนิูคมีนโยบายการบริหารจดัการส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคก์ารบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองและรักษาไวซ่ึ้ง
ความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีดงัน้ี 
 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2557  2556  2557  2556 
         
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  2.1 : 1  3.8 : 1  1.7 : 1  3.0 : 1 

 
กลุ่มบริษทัยนิูคไม่มีการเปล่ียนแปลงในวตัถุประสงค ์นโยบายและกระบวนการจดัการส่วนทุนของกลุ่มบริษทัยนิูคในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
 
30.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  1/2558 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัเร่ืองต่างๆ 
ดงัน้ี  
1. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เป็นเงินจาํนวน 205,393,088.07 บาท 

(อตัรา 0.19 บาทต่อหุ้นของจาํนวนหุ้น 1,081,016,253 หุ้น)  โดยกาํหนดให้วนัท่ี 16 มีนาคม 2558 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 17 มีนาคม 2558 และ
เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 
 

2. พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 1,081,508,574 บาท (แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,081,508,574 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) เป็น 
1,081,016,253 บาท (แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,081,016,253 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 
 

31. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออก/ปรับปรุงใหม่ที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก/ปรับปรุงใหม่ท่ียงัไม่มีการบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ดงัต่อไปน้ี  
 
                   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                           เร่ือง   ปีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) สัญญาประกนัภยั 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2557) การสาํรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานดาํเนินงาน 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  การร่วมการงาน 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  การวดัมูลค่ายติุธรรม 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การนาํเสนองบการเงิน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) สินคา้คงเหลือ 2558 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558 
                   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                           เร่ือง   ปีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญาก่อสร้าง 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนกังาน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) ตน้ทุนการกูย้มื 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2558 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2557) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2557) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2557) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2557) 

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) 
เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2557) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2557) 

ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2557) 

สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์ 2558 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2557) 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2557) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 2558 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 
2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าดาํเนินงาน 2558 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้– การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 2558 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า 2558 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 2558 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2557) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 2558 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2558 

 
ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัยูนิคมาใช้และถือปฏิบติั โดยผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัยูนิค 
 
32. การอนุมัติงบการเงนิ 
 
คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 
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