
UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, "UNAUDITED"

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES "REVIEWED"

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

FOR THE THREE-MONTH PERIOD ENDED MARCH 31, 2013

Equity

Share Capital Premium on Appropriated Attributable

- Issued and Common for Legal to Owners of the Non-Controlling

Notes Paid-up Shares Reserve Unappropriated Parent Interests Total

BALANCE AS AT JANUARY 1, 2012

- As Previously Reported 670,902             94,019               78,125               724,794             1,567,840          99                      1,567,939          

Retrospective adjustments 2, 16 -                    -                    -                    4,451                 4,451                 -                    4,451                 

BALANCE AS AT JANUARY 1, 2012 - As Restated 670,902             94,019               78,125               729,245             1,572,291          99                      1,572,390          

Changes in equity for the period

- Proceeds from shareholders for increase in share capital 14 108,637             -                    -                    -                    108,637             -                    108,637             

Total comprehensive income for the period 2, 16 -                    -                    -                    30,339               30,339               (5)                      30,334               

BALANCE AS AT MARCH 31, 2012 779,539             94,019               78,125               759,584             1,711,267          94                      1,711,361          

BALANCE AS AT JANUARY 1, 2013

- As Previously Reported 779,539             94,019               78,125               1,105,089          2,056,772          78                      2,056,850          

Retrospective adjustments 2, 16 -                    -                    -                    4,991                 4,991                 -                    4,991                 

BALANCE AS AT JANUARY 1, 2013 - As Restated 779,539             94,019               78,125               1,110,080          2,061,763          78                      2,061,841          

Total comprehensive income for the period -                    -                    -                    81,258               81,258               (3)                      81,255               

BALANCE AS AT MARCH 31, 2013 779,539             94,019               78,125               1,191,338          2,143,021          75                      2,143,096          

Consolidated Financial Statements (In Thousand Baht)

Retained Earnings

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.       5



UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, "UNAUDITED"

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES "REVIEWED"

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (Continued)

FOR THE THREE-MONTH PERIOD ENDED MARCH 31, 2013

Share Capital Premium on Appropriated

- Issued and Common for Legal

Notes Paid-up Shares Reserve Unappropriated Total

BALANCE AS AT JANUARY 1, 2012 - As Previously Reported 670,902             94,019               78,125               439,874             1,282,920          

Retrospective adjustments 2, 16 -                    -                    -                    4,451                 4,451                 

BALANCE AS AT JANUARY 1, 2012 - As Restated 670,902             94,019               78,125               444,325             1,287,371          

Changes in equity for the period

- Proceeds from shareholders for increase in share capital 14 108,637             -                    -                    -                    108,637             

Total comprehensive income for the period 2, 16 -                    -                    -                    54,929               54,929               

BALANCE AS AT MARCH 31, 2012 779,539             94,019               78,125               499,254             1,450,937          

BALANCE AS AT JANUARY 1, 2013 - As Previously Reported 779,539             94,019               78,125               901,936             1,853,619          

Retrospective adjustments 2, 16 -                    -                    -                    4,991                 4,991                 

BALANCE AS AT JANUARY 1, 2013 - As Restated 779,539             94,019               78,125               906,927             1,858,610          

Total comprehensive income for the period -                    -                    -                    82,578               82,578               

BALANCE AS AT MARCH 31, 2013 779,539             94,019               78,125               989,505             1,941,188          

Separate Financial Statements (In Thousand Baht)

Retained Earnings

The accompanying notes are an integral part of these interim financial statements.       6
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED 

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

Notes to Interim Financial Statements 

March 31, 2013 (Unaudited/Reviewed) 

 

 

1. BASIS OF INTERIM FINANCIAL STATEMENT PREPARATION  

AND PRINCIPLES OF CONSOLIDATION 

 

The Company, its subsidiary companies and joint ventures (together referred to as “the Unique Group”) maintain their official 

accounting records in Thai Baht and in the Thai language in conformity with generally accepted accounting principles in Thailand.  

Accordingly, the interim financial statements are intended solely to present the financial positions, results of operations and cash 

flows in accordance with Thai Financial Reporting Statements. 

 

The interim financial statements have been prepared for providing an update on the financial statements for the year ended 

December 31, 2012.  They focus on new activities, events and circumstances to avoid repetition of information previously reported.  

Accordingly, these interim financial statements should be read in conjunction with the financial statements for the year ended 

December 31, 2012. 

 

For the convenience of the readers, an English version of the interim financial statements has been translated from the Thai version 

of the interim financial statements.  Such financial statements have been prepared solely for domestic reporting purpose. 

 

The consolidated interim financial statements for each of the three-month periods ended March 31, 2013 and 2012 and the 

consolidated financial statements for the year ended December 31, 2012 include the financial statements of the Unique Group as 

follows:  

 

 Proportionate of Share (%) 

   March 31,  December 31,  March 31, 

 Nature of Business  2013  2012  2012 

Subsidiary companies        

Unique Real Estate and Development Co., Ltd. Construction 

and real estate 

  

99.99 

  

99.99 

  

99.99 

        

UQ-SRC Joint Venture Co., Ltd. Construction  89.99  89.99  89.99 

        

Unique Machinery Company Limited Service  99.99  99.99           - 

        

Unique Foundation Company Limited Manufacturing  99.99  99.99           - 

        

Unique Tunnelling Company Limited Construction  99.99  99.99           - 

        

Unique Plus Technology Co., Ltd. Service  99.99  99.99           - 

        

Golden Estate Plus Co., Ltd. Manufacturing  99.99           -           - 

        

Unique System Co., Ltd. Service  99.99           -           - 

        

Unique Built Co., Ltd. Construction  99.99           -           - 

        

Joint ventures (proportionate consolidation)        

Chun Wo Construction & Engineering Co., Ltd.        

and Unique Engineering and Construction Public         

Company Limited (the registered name is “Unique-        

Chun Wo Joint Venture”) Construction  85.00  85.00  85.00 

        

Summit Grade Ltd., Part. and Unique Engineering         

and Construction Public Company Limited        

(the registered name is “UN-SG Joint Venture”) Construction  50.00  50.00  50.00 
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, 

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

Notes to Interim Financial Statements (Continued) 

March 31, 2013 (Unaudited/Reviewed) 

 

 

 Proportionate of Share (%) 

   March 31,  December 31,  March 31, 

 Nature of Business  2013  2012  2012 

        

Sinohydro Corporation Limited and Unique Engineering         

and Construction Public Company Limited        

(the registered name is “SH-UN Joint Venture”) Construction  50.00  50.00  50.00 

        

Italian – Thai Development Public Company Limited         

and Unique Engineering and Construction Public         

Company Limited (the registered name is         

“ITD-UNIQUE Joint Venture”) Construction  40.00  40.00  40.00 

        

Sino-Thai Engineering and Construction Public Company        

Limited and Unique Engineering and Construction Public         

Company Limited (the registered name is         

“S U Joint Venture”) Construction  40.00  40.00           - 

 

Significant transactions among the Unique Group have been eliminated in the consolidated interim financial statements.  

 

As at March 31, 2013 and December 31, 2012, transactions of joint ventures, which were included in the consolidated financial 

statements, were as follows: 

 

 In Thousand Baht 

 March 31, 2013  December 31, 2012 

Current assets 3,736,318  2,451,272 

Property, plant and equipment – net 15,303  15,922 

Other non-current assets 543,322  275,563 

Current liabilities 3,118,123  1,619,492 

Non-current liabilities 43,742  39,276 

Revenues 471,908  1,154,169 

Expenses 94,517  1,214,431 

 

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 

Except as discussed below, the accompanying interim financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial 

Reporting Standards. Accounting policies that have been applied to the preparation of the interim financial statements for each of the 

three-month periods ended March 31, 2013 and 2012 are similar to those have been applied to the financial statements for the year 

ended December 31, 2012. 

 

Change in Accounting for Income Taxes 

 

Starting January 1, 2013, the Unique Group applies TAS 12 “Income Taxes”, which became effective as of January 1, 2013. This 

accounting standard requires an entity to recognize deferred tax assets and liabilities in the financial statements. 

 

The income tax charge is based on profit for the period and considers deferred taxation.  Deferred income taxes reflect the net tax 

effects of temporary differences between the tax basis of an asset or liability and its carrying amount in the statement of financial 

position.  Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates expected to apply to taxable income in the periods in 

which those temporary differences are expected to be recovered or settled.  The measurement of deferred tax assets and deferred tax 

liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Unique Group expects, at the statement of 

financial position date, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities. 
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, 

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

Notes to Interim Financial Statements (Continued) 

March 31, 2013 (Unaudited/Reviewed) 

 

 

Deferred tax assets are recognized when it is probable that sufficient taxable profits will be available against which the deferred tax 

assets can be utilized.  At each statement of financial position date, the Unique Group re-assesses unrecognized deferred tax assets.  

The Unique Group recognizes a previously unrecognized deferred tax asset to the extent that it has become probable that future 

taxable profit will allow the deferred tax asset to be recovered.  The Unique Group conversely reduces the carrying amount of a 

deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part 

or all of these deferred tax assets to be utilized. 

 

The effects from adoption of this accounting standard are as follows: 

 

 Consolidated/Separate Financial Statements 

 (In Thousand Baht) 

  

Increase in deferred tax assets - net  

As at January 1, 2012 4,451 

As at December 31, 2012 4,991 

Increase in retained earnings  

As at January 1, 2012 4,451 

As at December 31, 2012 4,991 

Decrease in income tax expense for the three-month period ended March 31, 2012 135 

Increase in earnings per share for the three-month period ended March 31, 2012   

(In Baht) 0.0002 

 

3. USES OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS  

 

The preparation of interim financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the 

application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, income and expense. Actual results may differ 

from these estimates.  

 

In preparing these interim financial statements, the significant judgements made by management in applying the Unique Group’s 

accounting policies and the key sources of estimation uncertainty were the same as those that applied to the financial statements as at 

and for the year ended December 31, 2012. 

 

4. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES 

 

A portion of the assets, liabilities, revenues and expenses arose from transactions with related companies.  These companies are 

related through common shareholdings and/or directorships. The accompanying financial statements reflect the effects of these 

transactions.  

 

Significant transactions with the related parties for each of the three-month periods ended March 31, 2013 and 2012 are as follows: 

 

     In Thousand Baht 

     Consolidated Financial statements  Separate Financial Statements 

 Relationship  Pricing Policy  2013  2012  2013  2012 

Revenues from             

construction services            

Unique-Chun Wo Joint Venture  Negotiated         

Joint Venture   Memorandum         

   of Understanding  -  -  -  96,071 

            

SH-UN Joint Venture Joint Venture  Negotiated         

   agreement  -  -  732,983  316,396 

            

ITD – UNIQUE  Joint Venture  Negotiated         

Joint Venture   agreement  -  -  23,712  - 
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, 

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

Notes to Interim Financial Statements (Continued) 

March 31, 2013 (Unaudited/Reviewed) 

 

 

     In Thousand Baht 

     Consolidated Financial statements  Separate Financial Statements 

 Relationship  Pricing Policy  2013  2012  2013  2012 

Cost of construction            

services            

Work Team Management Related           

Co., Ltd. Company  Negotiated          

 (Same shareholder)  agreement  25,793  157,131  -  - 
            

Unique Foundation Subsidiary  Negotiated         

Company Limited company  agreement  -  -  16,215  - 
            

Rental and other expenses            

Unique Real Estate and Subsidiary  Negotiated         

Development Co., Ltd. company  agreement  -  -  4,577  3,860 
            

Insurance expense            

ThaiSri Insurance Public Related           

Company Limited company           

 (Same  Negotiated          

 directorship)  Agreement  531  631  -  - 

 

Balances with related parties as at March 31, 2013 and December 31, 2012 are as follows: 

 

 Consolidated Financial Statements (In Thousand Baht) 

 Balance as at      Balance as at 

 December 31,      March 31, 

 2012  Increase  Decrease  2013 
        

Trade account payables        

Work Team Management Co., Ltd. 149,957  27,599  54,504  123,052 

Sinohydro Corporation Limited 38,154  -   -   38,154 

Total 188,111  27,599  54,504  161,206 
        

Retention payables from contractor        

Work Team Management Co., Ltd. 26,705  4,098  -   30,803 

 

 Separate Financial Statements (In Thousand Baht) 

 Balance as at      Balance as at 

 December 31,      March 31, 

 2012  Increase  Decrease  2013 

Trade account receivables        

SH-UN Joint Venture 2,207,782  732,983  281,731  2,659,034 

Unique-Chun Wo Joint Venture 306,157  -   17,297  288,860 

ITD-UNIQUE Joint Venture 54,921  -   -   54,921 

S U Joint Venture -   23,712  -   23,712 

Total 2,568,860  756,695  299,028  3,026,527 

        

Other receivables        

Unique Real Estate and Development Co., Ltd. 15,253  -   -   15,253 

S U Joint Venture -   4,165  -   4,165 

Total 15,253  4,165  -   19,418 
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, 

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

Notes to Interim Financial Statements (Continued) 

March 31, 2013 (Unaudited/Reviewed) 

 

 

 Separate Financial Statements (In Thousand Baht) 

 Balance as at      Balance as at 

 December 31,      March 31, 

 2012  Increase  Decrease  2013 

        

Advance payments to        

Golden Estate Plus Co., Ltd. -   30,011  -   30,011 

Unique Foundation Company Limited 2,501  14,500  105  16,896 

Unique Plus Technology Co., Ltd. -   1,011  -   1,011 

Unique Machinery Company Limited 11  17  -   28 

Unique Built Co., Ltd. -   27  -   27 

Unique System Co., Ltd. -   11  -   11 

S U Joint Venture 10,968  -   10,968  -  

Unique Tunnelling Company Limited 5,000  -   5,000  -  

Unique Real Estate and Development Co., Ltd. 3  -   3  -  

Total 18,483  45,577  16,076  47,984 

        

Accrued income for insurance compensation        

Unique-Chun Wo Joint Venture 246,339  -   -   246,339 

SH-UN Joint Venture 69,712  -   -   69,712 

Total 316,051  -   -   316,051 

        

Trade account payables        

SH-UN Joint Venture 76,309  -   -   76,309 

Work Team Management Co., Ltd. 60,652  -   -   60,652 

Unique Foundation Company Limited -   16,215  -   16,215 

Total 136,961  16,215  -   153,176 

        

Other payable        

Unique Real Estate and Development Co., Ltd. 17,972  4,665  2,594  20,043 

 

Advances received from        

S U Joint Venture -   946,759  186,161  760,598 

Unique-Chun Wo Joint Venture 495,485  23  17,000  478,508 

SH-UN Joint Venture 417,552  144,534  525,490  36,596 

Unique Tunnelling Company Limited -   60,785  48,081  12,704 

ITD-UNIQUE Joint Venture 11,880  -   -   11,880 

UN-SG Joint Venture 6,376  -   -   6,376 

Unique Real Estate and Development Co., Ltd. 300  -   -   300 

Total 931,593  1,152,101  776,732  1,306,962 

 

The Company has a rental agreement covering a subsidiary company’s real estate project and a warehouse for keeping the Unique 

Group’s construction parts and materials for the construction projects of the Unique Group for a period of 3 years expiring on 

December 31, 2013, whereby, the Company has an option to renew the rental agreement upon the expiry date. Total rental charges 

under this agreement amounted to Baht 16.5 million per annum.  
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, 

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

Notes to Interim Financial Statements (Continued) 

March 31, 2013 (Unaudited/Reviewed) 

 

 

5. TRADE AND OTHER ACCOUNT RECEIVABLES, TRADE ACCOUNT AND NOTE PAYABLES - Net 

 

As at March 31, 2013 and December 31, 2012, the aging analysis of trade and other account receivables were detailed as follows: 

 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

 March 31,  December 31,  March 31,  December 31, 

 2013  2012  2013  2012 

        

 Within credit-term 538,890  462,366  774,482  726,082 

 Periods over credit-term        

      -  Not over 6 months 784,269  648,875  1,649,160  1,521,097 

      -  Over 6 months to 12 months 195,766  151,427  526,293  297,318 

      -  Over 12 months       -        -   126,641  49,520 

Total 1,518,925  1,262,668  3,076,576  2,594,017 

Less: Advances received from customers (2,167)  (3,334)  (2,167)  (2,467) 

Net 1,516,758  1,259,334  3,074,409  2,591,550 

 

As at March 31, 2013 and December 31, 2012, trade account receivables from 3 joint ventures have been outstanding over credit 

term over 6 months totaling to Baht 652.9 million and Baht 346.8 million, respectively.  The management believes that these 

receivables will be collectible in full since the Company had advances received from such joint ventures totalling Baht 526.9 million 

and Baht 924.9 million as at March 31, 2013 and December 31, 2012, respectively.  Thus, no allowance for doubtful account has 

been provided in the accounts. 

 

The Unique Group presented trade account receivables net of advances received from customers according to the condition of cash 

receipt from construction specified in the agreements. 

 

As at March 31, 2013 and December 31, 2012, the trade account and note payables were detailed as follows: 

 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

 March 31,  December 31,  March 31,  December 31, 

 2013  2012  2013  2012 

Trade account payables 1,133,233  1,068,581  1,005,336  920,650 

Note payables 1,074,020  875,680  475,643  264,368 

Total 2,207,253  1,944,261  1,480,979  1,185,018 

Less: Advance payments to contractors (238,672)  (237,789)  (224,819)  (225,486) 

Net 1,968,581  1,706,472  1,256,160  959,532 

 

The Unique Group presented trade account and note payables net of advances payment to contractors according to the condition of 

cash payment from construction specified in the agreements. 

 

6. INVENTORIES - Net 

 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

 March 31,  December 31,  March 31,  December 31, 

 2013  2012  2013  2012 

Houses for sales 4,780  4,780  5,309  5,309 

Construction-in-progress - real estate projects 453,762  453,762  453,762  453,762 

Construction-in-progress - construction projects 31,815  9,905  13,042  5,085 

Construction materials 73,200  73,200      -      - 

Total 563,557  541,647  472,113  464,156 
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, 

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

Notes to Interim Financial Statements (Continued) 

March 31, 2013 (Unaudited/Reviewed) 

 

 

As at March 31, 2013, the construction-in-progress for real estate projects (included land) of the Company, which had carrying value 

in the consolidated financial statements and the separate financial statements totalling Baht 453.5 million are mortgaged as guarantee 

for short-term loans from financial institutions as discussed in Note 11 and the construction projects of the Company and the Unique 

Group are mortgaged as guarantee for short-term loans by transferring the right on cash collection from the installation payment of 

the construction projects totalling Baht 7,617.9 million and Baht 57,478.1 million, respectively as discussed in Note 11. 

 

At the Board of Directors of the Company’s meeting held on June 11, 2009, the Board approved to suspend the real estate project of 

the Company (Residence in the Park Project) since there is down turn in various real estate projects in the market. In addition, the 

management expects that there will be the construction of infrastructure projects in surrounding areas of this project that will have 

positive effects to this project in the future. Total costs of houses for sales and land in this real estate project of the Company is Baht 

458.5 million as at March 31, 2013, whereby, the appraised value (fair market value) based on the report of an independent appraiser 

firm (Pro Appraisal Co., Ltd.) dated December 20, 2012 amounted to Baht 498.9 million. 

 

7. INVESTMENTS IN RESTRICTED FIXED DEPOSITS 

 

These represented investments in fixed deposits of the Company and the Unique Group with certain local banks, which bear interest 

at the rates of 0.87% per annum to 3.00% per annum as at March 31, 2013 and at the rates of 1.75% per annum to 1.875% per annum 

as at December 31, 2012. 

 

As at March 31, 2013 and December 31, 2012, the Company’s fixed deposits amounting to approximately Baht 90.0 million and 

Baht 89.1 million, respectively, were pledged as collateral for credit facilities of various local banks as discussed in Note 11.  In 

addition, as at March 31, 2013 and December 31, 2012, the Company’s fixed deposit amounting to approximately Baht 1.5 million, 

was pledged as collateral for the litigation case as discussed in Note 19. 

 

As at March 31, 2013 and December 31, 2012, the Joint Ventures’ fixed deposits amounting to approximately Baht 443.2 million 

and Baht 222.7 million, respectively, were pledged as collateral for credit facilities of a local bank as discussed in Note 11. 

 

8. INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES  

 

As at March 31, 2013 and December 31, 2012, the investments in subsidiary companies and joint ventures were as follows:  

 

                  In Thousand Baht   

   Paid-up Share Capital     Percentage of Cost Value 

   (        In Million Baht )              Ownership    (Separate Financial Statements)  

 Country of  Type of March 31, December 31, March 31, December 31, March 31, December 31, 

        Registration           Business       2013       2012       2013       2012       2013        2012  

Subsidiary Companies         

 Unique Real Estate and  Development Co., Ltd. Thailand Construction       

      and Real Estate 500 500 99.99 99.99 288,000 288,000 

 Unique Foundation Company Limited Thailand Manufacturing 20 5 99.99 99.99 20,000 5,000 

 Unique Tunnelling Company Limited Thailand Construction 20 5 99.99 99.99 20,000 5,000 

 Unique Machinery Company Limited Thailand Service 5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 

 Unique Plus Technology Co., Ltd. Thailand Service 5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 

 UQ-SRC Joint Venture Co., Ltd. Thailand Construction 2 2      89.99      89.99 1,799 1,799 

 Golden Estate Plus Co., Ltd. Thailand Manufacturing 100      - 99.99   - 100,000   - 

 Unique System Co., Ltd. Thailand Service 1.25      - 99.99   - 1,250   - 

 Unique Built Co., Ltd. Thailand Construction 1.25      - 99.99   - 1,249   - 
         

Joint Ventures         

 Unique-Chun Wo Joint Venture Thailand Construction      -      - 85.00 85.00       -        -  

 UN-SG Joint Venture Thailand Construction      -      - 50.00 50.00       -        -  

 SH-UN Joint Venture Thailand Construction      -      - 50.00 50.00       -        -  

 ITD-UNIQUE Joint Venture Thailand Construction      -      - 40.00 40.00       -        -  

 S U Joint Venture Thailand Construction      -      - 40.00 40.00       -        -  

Total       442,298 309,799 
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, 

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

Notes to Interim Financial Statements (Continued) 

March 31, 2013 (Unaudited/Reviewed) 

 

 

In 2012, the Company invested in 4 subsidiary companies totalling Baht 50 million. These 4 subsidiary companies had authorized 

share capital as at December 31, 2012 totalling Baht 20 million. Hence, the Company presented the excess of paid amount over these 

subsidiary companies’ authorized share capital amounting to Baht 30 million as “Advance payments for shares of subsidiaries” in 

the separate statement of financial position as at December 31, 2012. However, these subsidiary companies already additionally 

registered their authorized share capital totalling Baht 30 million with the Ministry of Commerce on February 21, 2013. 

 

In March 2013, the Company invested in 3 subsidiary companies totalling Baht 102.5 million. These 3 subsidiary companies had 

authorized share capital as at March 31, 2013 totalling Baht 210 million. Golden Estate Plus Co., Ltd. called for paid-up share capital 

at 50% and Unique System Co., Ltd. and Unique Built Co., Ltd. called for paid-up share capital at 25%. However, the Company paid 

for those shares by postdated cheques amounting to Baht 102.5 million, which the Company presented as “Share subscription 

payables” in the separate statement of financial position as at March 31, 2013. 

 

A subsidiary company is a guarantor for long-term loans from a local bank of the Company as discussed in Note 13. 

 

9. MOVEMENTS OF PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT  

 

  In Thousand Baht 

Consolidated Financial Statements   

Opening net book value as at January 1, 2013  1,367,616 

Additions/transfers in  102,138 

Deductions/transfers out  (32) 

Depreciation for the period  (53,717) 

Closing net book value as at March 31, 2013  1,416,005 

 

Separate Financial Statements   

Opening net book value as at January 1, 2013  775,400 

Additions/transfers in  19,427 

Deductions/transfers out  (32) 

Depreciation for the period  (46,065) 

Closing net book value as at March 31, 2013  748,730 

 

The Company has various finance lease agreements with several leasing companies covering certain machinery and vehicles. 

 

As at March 31, 2013 and December 31, 2012, construction-in-progress for real estate project (included land) of the subsidiary 

company, which had carrying value in the consolidated financial statements of Baht 430.7 million (which was transferred from 

inventory) was mortgaged as guarantee for long-term loan from a financial institution as discussed in Note 13. 

 

A parcel of land with the net carrying value of Baht 0.6 million (net of allowance for impairment loss amounting to Baht 15.0 

million) as at March 31, 2013 and December 31, 2012, was pledged as collateral for the litigation case as discussed in Note 19. 

 

The land, building and machinery with the net carrying value of Baht 289.4 million and Baht 296.2 million as at March 31, 2013 and 

December 31, 2012, respectively, have been mortgaged/pledged as collateral for credit facilities obtained from a financial 

institutions as discussed in Note 13.  In addition, the benefits of the insurance coverage for machinery and building have been 

assigned to the lenders. 

 

The gross carrying amounts of the Company’s certain plant and equipment totalling approximately Baht 472.3 million and Baht 

447.1 million (and of the Unique Group totalling approximately Baht 536.1 million and Baht 510.9 million) were fully depreciated 

as at March 31, 2013 and December 31, 2012, respectively, but these items are still in active use. 
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, 

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

Notes to Interim Financial Statements (Continued) 

March 31, 2013 (Unaudited/Reviewed) 

 

 

10. INTANGIBLE ASSETS - Net  
 

  In Thousand Baht 

Consolidated Financial Statements   

Opening net book value as at January 1, 2013  4,153 

Additions/transfers in  -  

Deduction/transfers out  -  

Amortization for the period  (257) 

Closing net book value as at March 31, 2013  3,896 
 

Separate Financial Statements   

Opening net book value as at January 1, 2013  3,371 

Additions/transfers in  -  

Deduction/transfers out  -  

Amortization for the period  (206) 

Closing net book value as at March 31, 2013  3,165 

 

11. BANK OVERDRAFT AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 
 

 In Thousand Baht 

 Interest Rates (% p.a.)  Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

 March 31,  December 31,  March 31,  December 31,  March 31,  December 31, 

 2013  2012  2013  2012  2013  2012 

Bank overdraft     17,073  -   17,073  -  

Liabilities under trust            

receipts 7.000  -  9,735       -  9,735       - 

Notes payable to banks  7.000-7.750  7.375-7.750  552,800  460,000  440,000  310,000 

Total     579,608  460,000  466,808  310,000 

 

As at March 31, 2013, the Company obtained overdraft credit lines from various local banks totalling Baht 45 million. The 

Company and the Unique Group obtained other credit facility lines from various local banks totalling 13,505.6 million and Baht 

44,696.1 million, respectively. These credit facilities are collateralized by fixed deposits of the Company and the Unique Group 

totalling Baht 90.0 million and Baht 533.2 million, respectively, as discussed in Note 7 and by transferring the right on cash 

collection from the installation payment of the construction projects of the Company and the Unique Group totalling Baht 7,617.9 

million and Baht 57,478.1 million, respectively, the Company’s construction in progress-real estate projects amounting to Baht 

453.5 million as discussed in Note 6 including additional guarantee by a subsidiary company. 

 

Under the terms of the trust receipt agreements, certain imported raw materials have been released to the Company in trust for the 

financial institution. The Company is accountable to the financial institution for the trusted raw materials or their sales proceeds. 

 

12.  PROVISION FOR EMPLOYEE RETIREMENT BENEFIT 
 

 Consolidated/Separate Financial Statements 

 (In Thousand Baht) 

Employee retirement benefit obligation as at January 1, 2013 9,957 

Current service cost 806 

Interest cost 92 

Employee retirement benefit obligation as at March 31, 2013 10,855 

 

Expenses recognized in the statement of comprehensive income for the three-month period ended March 31, 2013 

 

 Consolidated/Separate Financial Statements 

 (In Thousand Baht) 

Current service cost 806 

Interest cost 92 
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Total 898 

UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, 

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

Notes to Interim Financial Statements (Continued) 

March 31, 2013 (Unaudited/Reviewed) 

 

 

Actuarial assumptions 

 

Discount rate 3.7544% 

Future salary increase 5.0% 

Mortality rate  based on Thai Mortality 

Ordinary Tables of 2008 

(TMO2008) 

 

13.  LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - Net 

 

 In Thousand Baht 

 Interest Rates (% p.a.)  Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

 March 31,  December 31,  March 31,  December 31,  March 31,  December 31, 

 2013  2012  2013  2012  2013  2012 

            

Loans from the first local bank 7.000  6.500 - 7.125  276,854  293,804  276,854  293,804 

Loans from the second local bank 6.250  6.250  70,297  86,947  70,297  86,947 

Total     347,151  380,751  347,151  380,751 

Less: Current portion due within one year    (125,097)  (129,747)  (125,097)  (129,747) 

Net     222,054  251,004  222,054  251,004 

 

On May 6, 2010, the Company obtained credit facilities from the first local bank totalling Baht 575 million for the Company’s yard 

project, which consisted of: 

 

 

                Type of Credit Facilities  

Credit Line 

(Million Baht) 

 

              Interest Rate  

 

              Repayment Term  

a) Term loan (for land) 

 (to drawdown not exceeding the 

amount to refinance with the 

subsidiary’s banker) 

 

209 - Minimum Loan Rate 

minus 0.75% per 

annum in the first 

year  

- Minimum Loan Rate 

minus 0.50% per 

annum in the 

following years 

At 84 monthly installments not 

less than Baht 2.50 million per 

month 

    

b) Term loan (for construction) 

 (to drawdown at 70% of the actual 

value incurred in each period based on 

report of an appraisal firm) 

76 Minimum Loan Rate per 

annum 

At 84 monthly installments not 

less than Baht 0.91 million per 

month 

    

c) Credit facility for purchases of 

machinery and equipment 

 (to drawdown at 70% of the actual 

value based on report of an appraisal 

firm) 

188 Minimum Loan Rate per 

annum 

At 84 monthly installments not 

less than Baht 2.24 million per 

month 

    

d) Letter of guarantee for electricity usage 2 1% per annum Review credit line every 12 

months 
    

e) Credit facility for forward contract 100 Determined by bank - 

Total 575   

 

This loan is secured by the mortgage of land and real estate construction project of a subsidiary company as discussed in Note 6, and 

land, building and machinery to be constructed thereon as discussed in Note 9 and additionally guaranteed by the subsidiary 
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company as discussed in Note 8. In addition, the Company has to obtain the approval from such bank before distribution of 

dividends. 
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, 

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

Notes to Interim Financial Statements (Continued) 

March 31, 2013 (Unaudited/Reviewed) 

 

 

On June 28, 2011, the Company obtained credit facilities from the second local bank totalling Baht 400 million for investing in 

machinery and equipment for Contract 3: Elevated Civil Works the MRT Blue Line Extension Project: Hua Lamphong – Bang Khae 

and Bang Sue – Tha Phra Sections : Elevated Civil Works Tao Pun – Tha Phra Section, which consisted of: 

 

 

             Type of Credit Facilities  

Credit Line 

(Million Baht) 

 

             Interest Rate  

 

             Repayment Term  

Credit facilities for machinery    

a) first group  

 

145 Minimum Loan Rate minus 

0.75% per annum.  

 

At 36 monthly installments of 

Baht 4.0 million per month 

    

b) second group 55 Minimum Loan Rate minus 

0.75% per annum. 

At 45 monthly installments 

commencing after 10 months of 

the first drawdown of the loan, 

of Baht 1.55 million per month 

    

c) other credit facilities 200 Determined by bank - 

Total 400   

 

Condition of repayment term based on percentage of completion of such project, details as follows; 

First group 

- Completion 33% of value of work, the installation repayment not less than Baht 48.0 million. 

- Completion 66% of value of work, the installation repayment not less than Baht 96.0 million. 

Second group 

- Completion 33% of value of work, the installation repayment not less than Baht 11.0 million. 

- Completion 66% of value of work, the installation repayment not less than Baht 27.5 million. 

 

These loans from the second bank are unsecured loans. In addition, the Company has to obtain the approval from the bank before 

disposal, transfer, and/or making commitments under these assets and distribution of dividends. 

 

14. SHARE CAPITAL 

 

The holders of warrants exercised their rights to purchase common shares as follows: 

 

 

No. 
 

 

Date of exercise 

 Units of warrants 

exercised (Unit) 

 Amount 

(Million Baht) 

 Issued common 

shares (Shares) 

  

Registered Date 

1/2011  March 31, 2011  39,862,700  39.86  39,862,700  April 11, 2011 

2/2011  June 30, 2011    5,021,700    5.02    5,021,700  July 12, 2011 

3/2011  September 30, 2011  1,017,600  1.02  1,017,600  October 10, 2011 

4/2011  December 30, 2011  82,790,825  82.79  82,790,825  January 12, 2012 

Final  January 6, 2012  25,846,464  25.85  25,846,464  January 12, 2012 

Total  154,539,289  154.54  154,539,289   

 

On January 7, 2012, warrants of 1,710,696 units were expired. 

 

At the ordinary shareholders’ meeting held on April 3, 2012, the shareholders passed the resolution to reduce the Company’s 

authorized share capital from Baht 781.3 million (divided into 781,250,000 common shares at Baht 1 par value) to Baht 779.5 

million (divided into 779,539,289 common shares at Baht 1 par value) by reducing common shares of unexercised warrants. The 

Company has registered its authorized share capital reduction with the Ministry of Commerce on April 11, 2012. 
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, 

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

Notes to Interim Financial Statements (Continued) 

March 31, 2013 (Unaudited/Reviewed) 

 

 

15. MANAGEMENT BENEFIT EXPENSES 

 

The monetary management benefit expenses for each of the three-month periods ended March 31, 2013 and 2012 are as follows: 

 

 Consolidated/Separate Financial Statements 

 (In Thousand Baht) 

Description  2013  2012 

Salaries  3,282  3,196 

Bonus  4,414  2,840 

Employee retirement benefit  285  348 

Meeting allowances  188  421 

Contribution to the Company’s provident fund  65  59 

Others  14  10 

Total  8,248  6,874 

 

16. DEFERRED INCOME TAX ASSETS 

 

Income tax expense for each of the three-month periods ended March 31, 2013 and 2012 consisted of: 

 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

 2013  2012  2013  2012 

        

Income tax expense - current tax 22,533  20,883  21,157  17,028 

Add (Less) : Tax effect from deferred income tax 

of temporary differences 

       

-  Provision for employee retirement benefit (180)  (135)  (180)  (135) 

Income tax expense 22,353  20,748  20,977  16,893 

 

Reconciliations between income tax expense and accounting income multiplied by the applicable tax rate for each of the three-

months periods ended March 31, 2013 and 2012 are as follows: 

 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

 2013  2012  2013  2012 

Accounting profit before tax 103,608  51,082  103,555  71,822 

        

Income tax rates at 20% in 2013 and 23% in 2012 20,722  11,749  20,711  16,519 

Add (Less):  Tax effect of exempted income      -  (2,937)       -  (6) 

 Tax effect of non-utilized tax benefit         

 on loss carry-forwards 1,361  10,765       -       - 

 Tax effect of non-deductible expenses 270  1,171  266  380 

Income tax expense 22,353  20,748  20,977  16,893 

 

The details of deferred income tax assets as at March 31, 2013 and December 31, 2012 are as follows: 

 

 In Thousand Baht 

  (Charged) / Credited to  

 December 31,  Profit  Other comprehensive   

 2012  for the period  income for the period  March 31, 2013 

Allowance for doubtful accounts 3,000       -       -  3,000 

Provision for employee retirement benefit 1,991  180       -  2,171 

Total 4,991  180       -  5,171 
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, 

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

Notes to Interim Financial Statements (Continued) 

March 31, 2013 (Unaudited/Reviewed) 

 

 

17.    EARNINGS PER SHARE 

 

Basic earnings per share are determined by dividing the profit for the period by the weighted average number of shares outstanding 

during the periods. 

 

Weighted average number of shares (basic) for each of the three-month periods ended March 31, 2013 and 2012 are as follows: 

 

  In Million Shares 

  2013  2012 

     

Number of shares outstanding as at January 1  779.3  670.9 

Effect of shares issued during the period                 -  107.6 

Weighted average number of shares (basic)   779.3  778.5 

 

The calculations of diluted earnings per share of the financial statements for each of the periods were based on the profit for the 

period after adjusting for the effects of all dilutive potential common shares and the weighted average number of common shares 

outstanding during the periods after adjusting for the effects of all dilutive potential common shares.  

 

Weighted average number of shares (diluted) for each of the three-month periods ended March 31, 2013 and 2012 are as follows: 

 

  In Million Shares 

  2013  2012 

     

Weighted average number of shares outstanding during the periods (basic)  779.3  778.5 

Effect of exercisable warrants  -  - 

Weighted average number of share outstanding during the periods (diluted)  779.3  778.5 

 

18. OPERATING SEGMENTS 

 

The operations of the Unique Group principally involve construction contracting and real estate development, and are mostly carried 

on in the single geographic area of Thailand. During the three-month periods ended March 31, 2013 and 2012, there were no 

significant activities pertaining to the real estate development segment. Hence, no operating segments have been presented in the 

interim financial statements for the three-month ended March 31, 2013. 

 

19.    OTHERS 

 

As at March 31, 2013, 

 

a) the Company and the Unique Group had commitments under the agreement to purchase machinery and equipment and under 

construction projects and service agreements and purchase orders of construction materials totalling Baht 1,478.8 million and 

Baht 3,169.1 million, respectively. 

 

b) the Company and the Unique Group were contingently liable for letters of guarantee issued by local banks to various 

government agencies and local companies totalling Baht 1,113.5 million and Baht 12,315.5 million, respectively. 

 

c)       the Company and the Unique Group had unused letters of credit totalling Baht 0.4 million. 

 

d)        the Company may be seized BID bond of Baht 61.3 million by Public Works Department, Bangkok Metropolitan 

Administration because the Company did not participate in the E-Auction project Hatairaj road (Suwintawong-Saimai) on 

February 26, 2008 according to the E-Auction’s regulation since the representative of the Company who was assigned to 

participate in this auction being injured in a car accident. The Company submitted a petition to the Administrative Court to 

withdraw the order of such seizing the bond on February 8, 2013. The ultimate outcome of this case cannot presently be 

determined. 
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, 

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

Notes to Interim Financial Statements (Continued) 

March 31, 2013 (Unaudited/Reviewed) 

 

 

e)  the Company was sued for the damages from the breach of agreements of 7 litigation cases, which the ultimate outcome 

cannot presently be determined. The details are as follows: 

 

 Amount  

(Million Baht) 

  

Status of the Cases 

  

Remark 

Case 1 29.0  The case is sentenced by the 

Supreme Court.  

 The case is secured by a parcel of the Company’s land 

as discussed in Note 9. The Company has recorded a 

provision for loss on this litigation case in the accounts 

of Baht 22.1 million, based on an amount sentenced by 

the Court of Appeals. Subsequently, the Supreme Court 

sentenced the Company to compensate of Baht 4.8 

million plus interest. Currently, the Company is 

confirming the exact amount with the finance 

department of the Court. 

      

Case 2 1.4  The case is being determined 

by the Supreme Court.  

 The case is secured by a part of the Company’s 

investment in restricted fixed deposit of Baht 1.5 

million as discussed in Note 7.  The Company has 

recorded a provision for loss on this litigation case in 

the account of Baht 1.9 million, based on an amount 

sentenced by the Court of Appeals. 

      

Case 3 0.7  The case is being determined 

by the Supreme Court.  

 The Court of Appeals determined that the Company has 

to compensate 1/3 of claimed amount. The Company 

has recorded a provision for loss on this litigation case 

in the accounts of Baht 0.2 million, based on an amount 

sentenced by the Court of Appeals. 

      

Case 4 2.0  The case is being determined 

by the Court of Appeals.  

 The Court of First Instance dismissed this litigation 

case. 

      

Case 5 0.8  The case is being determined 

by the Court of Appeals.  

 The Court of First Instance determined the Company 

has to compensate amounting to Baht 0.4 million 

However, the Company has not recorded a provision 

for loss on this case because the management believes 

that they would win in the Court of Appeals. 

      

Cases 6-7 2.9  The cases are being determined 

by the Court of First Instance.  

 The Company has not recorded a provision for loss for 

these cases. 

 

f) a subsidiary company was sued for the damages from the breach of agreements of a litigation case of Baht 0.3 million, which 

is being determined by the Court of Appeals.  The ultimate outcome of this case cannot presently be determined.  However, 

the subsidiary company has recorded a provision for loss on this litigation case in the accounts of Baht 0.5 million. 

 

g) the Company has a dispute with a venturer and the Company filed a request for arbitration according to the condition in the 

joint venture agreement. As at March 31, 2013, such case is being determined by the arbitrator and the Southern Bangkok 

Civil Court. The ultimate outcome of this matter cannot presently be determined. 
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Notes to Interim Financial Statements (Continued) 

March 31, 2013 (Unaudited/Reviewed) 

 

 

20.  EVENT AFTER THE REPORTING PERIOD 

 

a) On April 17, 2013 the Company invested in 50% called share capital of Unique Innovation Co., Ltd. amounting to Baht 200 

million equivalent to 99.99% of its share capital.  

 

b) At the Annual General Shareholders’ meeting held on April 5, 2013, the shareholders approved the dividend declaration at 

Baht 0.06 per share for 779,539,289 common shares, totalling Baht 46.8 million, which will be paid on May 3, 2013. 

 

c) At the extraordinary shareholders’ meeting held on May 9, 2013, the shareholders passed the resolution to increase the share 

capital of the Company from Baht 779.5 million (divided into 779,539,289 common shares at Baht 1 par value) to Baht 

1,081.5 million (divided into 1,081,508,574 common shares at Baht 1 par value). 

 

21. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

 

The Company’s Board of Directors has authorized these interim financial statements for issue on May 15, 2013. 
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REPORT ON REVIEW OF INTERIM FINANCIAL INFORMATION 

PERFORMED BY THE INDEPENDENT AUDITOR 

 

 

To the Board of Directors of Unique Engineering and Construction Public Company Limited 

 

I have reviewed the accompanying consolidated and separate statements of financial position of Unique Engineering and 

Construction Public Company Limited, subsidiaries and joint ventures, and of Unique Engineering and Construction Public 

Company Limited as at March 31, 2013, and the consolidated and separate statements of comprehensive income, changes in 

equity and cash flows for the three-month period ended March 31, 2013, and condensed explanatory notes (“interim financial 

information”). Management is responsible for the preparation and fair presentation of this interim financial information in 

accordance with Thai Accounting Standard No. 34 “Interim Financial Reporting”. My responsibility is to express a conclusion 

on this interim financial information based on my reviews. 

 

Scope of Review 

I conducted my reviews in accordance with Thai Standard on Review Engagements 2410 “Review of Interim Financial 

Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. A review of interim financial information consists of 

making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other 

review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Thai Standards on 

Auditing and consequently does not enable me to obtain assurance that I would become aware of all significant matters that 

might be identified in an audit. Accordingly, I do not express an audit opinion on the reviewed interim financial information. 

 

Conclusion 

Based on my reviews, nothing has come to my attention that causes me to believe that the accompanying interim financial 

information does not present fairly, in all material respects, in accordance with Thai Accounting Standard No. 34 “Interim 

Financial Reporting”. 

 

Emphasis of Matter 

Without qualifying my conclusion, I draw attention to Notes 2 and 16 to the interim financial statements describing the effect 

of the Company’s, subsidiaries’ and joint ventures’ adoption of a new accounting policy from January 1, 2013. The 

consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 2012, which have been presented herein for 

comparative information, are components of those financial statements as at and for the year ended December 31, 2012 after 

reflecting the adjustments described in Notes 2 and 16 to the interim financial statements. I have audited these adjustments 

and, based on my audit, in my opinion, such adjustments are appropriate and have been properly applied. Furthermore, the 

consolidated and separate statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the three-month period 

ended March 31, 2012, which are presented herein for comparative information, have also been adjusted as described in Notes 

2 and 16 to the interim financial statements. I have reviewed these adjustments and, based on my review, nothing has come to 

my attention to indicate that such adjustments are not appropriate and properly applied. 

 

 

 

 

(Ms. Waleerat Akkarasrisawad) 

Certified Public Accountant, Registration No. 4411 

Baker Tilly Audit and Advisory Services (Thailand) Ltd. 

Bangkok 

May 15, 2013 



บริษทั ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษทัย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทานแลว้"
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2556

ทนุเรือนหุ้น ส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ี
ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูคา่ จดัสรรเป็นส ารอง ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นของ ไมมี่อ านาจ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ ควบคุม รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555
- ตำมที่ได้รำยงำนไปแล้ว 670,902                      94,019                        78,125                        724,794                      1,567,840                   99                              1,567,939                   

รายการปรับปรุงยอ้นหลงั 2, 16 -                             -                             -                             4,451                          4,451                          -                             4,451                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 670,902                      94,019                        78,125                        729,245                      1,572,291                   99                              1,572,390                   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

- เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุเรือนหุ้น 14 108,637                      -                             -                             -                             108,637                      -                             108,637                      

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 2, 16 -                             -                             -                             30,339                        30,339                        (5)                               30,334                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2555 779,539                      94,019                        78,125                        759,584                      1,711,267                   94                              1,711,361                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556
- ตำมที่ได้รำยงำนไปแล้ว 779,539                      94,019                        78,125                        1,105,089                   2,056,772                   78                              2,056,850                   

รายการปรับปรุงยอ้นหลงั 2, 16 -                             -                             -                             4,991                          4,991                          -                             4,991                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 779,539                      94,019                        78,125                        1,110,080                   2,061,763                   78                              2,061,841                   

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             81,258                        81,258                        (3)                               81,255                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 779,539                      94,019                        78,125                        1,191,338                   2,143,021                   75                              2,143,096                   

งบการเงินรวม (พนับาท)
ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 5



บริษทั ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน)  บริษทัย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทานแลว้"
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2556

ทนุเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูคา่ จดัสรรเป็นส ารอง

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 - ตำมที่ได้รำยงำนไปแล้ว 670,902                      94,019                        78,125                        439,874                      1,282,920                   

รายการปรับปรุงยอ้นหลงั 2, 16 -                             -                             -                             4,451                          4,451                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 - ปรับปรุงใหม่ 670,902                      94,019                        78,125                        444,325                      1,287,371                   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

- เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุเรือนหุ้น 14 108,637                      -                             -                             -                             108,637                      

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 2, 16 -                             -                             -                             54,929                        54,929                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2555 779,539                      94,019                        78,125                        499,254                      1,450,937                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 - ตำมที่ได้รำยงำนไปแล้ว 779,539                      94,019                        78,125                        901,936                      1,853,619                   

รายการปรับปรุงยอ้นหลงั 2, 16 -                             -                             -                             4,991                          4,991                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 - ปรับปรุงใหม่ 779,539                      94,019                        78,125                        906,927                      1,858,610                   

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             82,578                        82,578                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2556 779,539                      94,019                        78,125                        989,505                      1,941,188                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท)
ก าไรสะสมกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 6
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
1. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลและหลกักำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 
บริษทั บริษทัย่อยและกิจการร่วมคา้ (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทัยูนิค”) ไดจ้ดัท าบญัชีโดยบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ทั้งน้ี งบการเงินระหวา่งกาลมีวตัถุประสงคท่ี์จดัท าข้ึนเพ่ือแสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเท่านั้น    
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ  เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้  ดงันั้น งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 
เพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน กลุ่มบริษทัยนิูคไดจ้ดัท างบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่ง
กาลฉบบัภาษาไทย   ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศเท่านั้น 
 
งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 และงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 ไดร้วมงบการเงินของกลุ่มบริษทัยนิูคดงัน้ี 

 สัดส่วน (ร้อยละ) 
   วนัที่ 31   วนัที่ 31   วนัที่ 31  
 ลกัษณะธุรกิจ  มีนาคม 2556  ธนัวาคม 2555  มีนาคม 2555 

บริษัทย่อย        
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง       
 และอสังหาริมทรัพย ์  99.99  99.99  99.99 
        
บริษทั กิจการร่วมคา้ ยคิูว-เอสอาร์ซี จ  ากดั รับเหมาก่อสร้าง        89.99  89.99        89.99 
        
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ  ากดั บริการ  99.99  99.99             - 
        
บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จ  ากดั ผลิต  99.99  99.99             - 
        
บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง  99.99  99.99             - 
        
บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจ ากดั บริการ  99.99  99.99             - 
        
บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จ ากดั ผลิต  99.99             -             - 
        
บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จ ากดั บริการ  99.99             -             - 
        
บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง  99.99             -             - 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

 สัดส่วน (ร้อยละ) 
   วนัที่ 31   วนัที่ 31   วนัที่ 31  
 ลกัษณะธุรกิจ  มีนาคม 2556  ธนัวาคม 2555  มีนาคม 2555 

กจิกำรร่วมค้ำ (รวมตำมสัดส่วน)        
Chun Wo Construction & Engineering Co., Ltd. และบริษทั        
ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)         
(ช่ือตามท่ีจดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว”) รับเหมาก่อสร้าง  85.00  85.00  85.00 
        
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สามประสิทธ์ิและบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง          
แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  (ช่ือตามท่ีจดทะเบียน         
“กิจการร่วมคา้ ยเูอน็ – เอสจี”) รับเหมาก่อสร้าง  50.00  50.00        50.00 
        
Sinohydro Corporation Limited และบริษทั ยนิูค          
เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  (ช่ือตามท่ี         
จดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็”) รับเหมาก่อสร้าง  50.00  50.00  50.00 
        
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมน้ต ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั          
ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)          
(ช่ือตามท่ี จดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – ยนิูค”) รับเหมาก่อสร้าง  40.00  40.00  40.00 
        
บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั         
(มหาชน) และบริษทั  ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่         
จ ากดั (มหาชน)  (ช่ือตามท่ี จดทะเบียน “กิจการร่วมคา้ เอส ย”ู) รับเหมาก่อสร้าง  40.00  40.00  -  
 
รายการบญัชีระหวา่งกลุ่มบริษทัยนิูคท่ีมีนยัส าคญัไดถู้กตดับญัชีออกจากงบการเงินระหวา่งกาลรวมน้ีแลว้   
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 รายการของกิจการร่วมคา้ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมมีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 31 มีนาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 3,736,318  2,451,272 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15,303  15,922 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 543,322  275,563 
หน้ีสินหมุนเวียน 3,118,123  1,619,492 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 43,742  39,276 
รายได ้ 471,908  1,154,169 
ค่าใชจ่้าย 94,517  1,214,431 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
2. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
ยกเวน้ท่ีจะกล่าวต่อไป งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั     
ยูนิคได้ใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 
เช่นเดียวกบัท่ีใชส้ าหรับงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  
 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีภาษีเงนิได้ 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัยูนิคถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2556 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีระบุใหกิ้จการตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน   
 
ภาษีเงินไดค้  านวนจากผลก าไรส าหรับงวดโดยพิจารณาถึงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงถึงผลกระทบทางภาษี
สุทธิของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน   กลุ่มบริษทัยูนิควดัมูลค่า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งใชใ้นงวดท่ีกลุ่มบริษทัยูนิคจะไดรั้บ
ประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสิน   การวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
สะทอ้นให้เห็นถึงผลทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนตามลกัษณะท่ีกลุ่มบริษทัยูนิคคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละจ่าย
ช าระราคาตามบญัชีของหน้ีสิน ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัยนิูครับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความเป็นไปไดว้า่ก าไรทางภาษีมีเพียงพอส าหรับการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัยูนิคไดป้ระเมินสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ใหม่   
กลุ่มบริษทัยูนิครับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในอดีตเท่ากบัจ านวนท่ีพบว่ามีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีกลุ่ม
บริษทัยนิูคจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้น  กลุ่มบริษทัยูนิคลดราคาตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีลงดว้ยจ านวนท่ีกลุ่มบริษทัยูนิคพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความน่าจะเป็นไม่ถึงระดบัความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่อีกต่อไปท่ีกลุ่มบริษทั     
ยนิูคจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช ้
 
ผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 4,451 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 4,991 

ก าไรสะสมเพ่ิมข้ึน  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 4,451 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 4,991 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 ลดลง 135 
ก าไรต่อหุน้ขั้นส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 เพ่ิมข้ึน (บาท) 0.0002 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
3. กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลน้ี  ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนด
นโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชดุ้ลยพินิจอย่างมีนัยส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัยูนิค 
และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนัในการจดัท างบการเงิน ณ วนัท่ีและส าหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 
 
4. รำยกำรบัญชีกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 
 
ส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  บริษทัน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้น และ/หรือ 
การเป็นกรรมการร่วมกนั   งบการเงินน้ีไดร้วมผลของรายการดงักล่าว 
 
รายการซ่ึงมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 
     พนับาท 
   นโยบาย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ความสมัพนัธ์  การก าหนดราคา  2556  2555  2556  2555 
รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง            
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว กิจการร่วมคา้  ตามท่ีตกลง         
   กนัในบนัทึก         
   ขอ้ตกลง  -  -  -  96,071 
            
กิจการร่วมคา้ เอสเอช - ยเูอน็ กิจการร่วมคา้  ตามท่ีตกลง         
   กนัในสญัญา  -  -  732,983  316,396 
            
กิจการร่วมคา้ ไอทีดี - ยนิูค กิจการร่วมคา้  ตามท่ีตกลง         
   กนัในสญัญา  -  -  23,712      - 
            
ต้นทุนรับเหมำก่อสร้ำง            
บริษทั เวิร์คทีม แมนเนจเมน้ท ์ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ตามท่ีตกลง         
จ ากดั (ผูถื้อหุ้นร่วมกนั)  กนัในสญัญา  25,793  157,131      -      - 
            
บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จ  ากดั บริษทัยอ่ย  ตามท่ีตกลง         
   กนัในสญัญา  -  -  16,215      - 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
     พนับาท 
   นโยบาย  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ความสมัพนัธ์  การก าหนดราคา  2556  2555  2556  2555 
            
ค่ำเช่ำด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน            
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ บริษทัยอ่ย  ตามท่ีตกลง         
ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ  ากดั   กนัในสญัญา  -  -  4,577  3,860 
            
ค่ำเบีย้ประกนัภยั            
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ  ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ตามท่ีตกลง         
(มหาชน) (กรรมการร่วมกนั)  กนัในสญัญา  531  631  -  - 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัที่      วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2555  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2556 
        

เจ้ำหนี้กำรค้ำ        
บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 149,957  27,599  54,504  123,052 
Sinohydro Corporation Limited 38,154              -              -  38,154 
รวม 188,111  27,599  54,504  161,206 
        

เงินประกนัผลงำนจำกผู้รับเหมำ        
บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 26,705  4,098              -  30,803 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัที่      วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2555  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2556 
        

ลูกหนี้กำรค้ำ         
กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็ 2,207,782  732,983  281,731  2,659,034 
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว 306,157              -  17,297  288,860 
กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – ยนิูค 54,921              -              -  54,921 
กิจการร่วมคา้ เอส ยู             -  23,712              -  23,712 
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รวม 2,568,860  756,695  299,028  3,026,527 
 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัที่      วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2555  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2556 
        

ลูกหนี้อ่ืน        
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 15,253              -              -  15,253 
กิจการร่วมคา้ เอส ย ู             -  4,165              -  4,165 
รวม 15,253  4,165              -  19,418 
        

เงินทดรองแก่        
บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จ ากดั             -  30,011              -  30,011 
บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จ  ากดั 2,501  14,500  105  16,896 
บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจ ากดั             -  1,011              -  1,011 
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ  ากดั 11  17              -  28 
บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ากดั             -  27              -  27 
บริษทั ยนิูค ซิสเตม็ จ  ากดั             -  11              -  11 
กิจการร่วมคา้ เอส ย ู 10,968              -  10,968              - 
บริษทั ยนิูค ทลัเนลล่ิง จ ากดั 5,000              -  5,000              - 
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 3              -  3              - 
รวม 18,483  45,577  16,076  47,984 

        
รำยได้ค่ำชดเชยควำมเสียหำยค้ำงรับ         
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว 246,339              -              -  246,339 
กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็ 69,712              -              -  69,712 
รวม 316,051              -              -  316,051 

        
เจ้ำหนี้กำรค้ำ        
กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็ 76,309               -               -  76,309 
บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 60,652               -               -  60,652 
บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จ  ากดั              -  16,215               -  16,215 
รวม 136,961  16,215               -  153,176 

        
เจ้ำหนี้อ่ืน        
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 17,972  4,665  2,594  20,043 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัที่      วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2555  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 มีนาคม 2556 
        

        
เงินทดรองจำก        
กิจการร่วมคา้ เอส ยู              -  946,759  186,161  760,598 
กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว 495,485  23  17,000  478,508 
กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็ 417,552  144,534  525,490  36,596 
บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ ากดั              -  60,785  48,081  12,704 
กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – ยนิูค 11,880               -               -  11,880 
กิจการร่วมคา้ ยเูอน็ – เอสจี 6,376               -               -  6,376 
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 300               -               -  300 
รวม 931,593  1,152,101  776,732  1,306,962 

 
บริษทัมีสัญญาเช่าพ้ืนท่ีโครงการอสังหาริมทรัพยแ์ละคลงัสินคา้ของบริษทัย่อยเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีจดัเก็บช้ินงานและวสัดุก่อสร้างในโครงการ
ก่อสร้างของกลุ่มบริษทัยูนิคส าหรับระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  โดยบริษทัมีสิทธิท่ีจะขอต่ออายุสัญญาเช่าไดใ้นวนั
ส้ินสุดของสัญญา   ค่าเช่าภายใตเ้ง่ือนไขในสัญญามีจ านวนเงินรวมปีละ 16.5 ลา้นบาท  
 
5. ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อ่ืน  เจ้ำหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินจ่ำย - สุทธิ 
 
การวเิคราะห์อายลูุกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 

 อยูใ่นก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี 538,890  462,366  774,482  726,082 

 คา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี        
       - นอ้ยกวา่ 6 เดือน 784,269  648,875  1,649,160  1,521,097 
       - มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 195,766  151,427  526,293  297,318 
       - มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป           -             -   126,641  49,520 
รวม 1,518,925  1,262,668  3,076,576  2,594,017 
หกั เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (2,167)  (3,334)  (2,167)  (2,467) 
สุทธิ 1,516,758  1,259,334  3,074,409  2,591,550 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ลูกหน้ีการคา้กิจการร่วมคา้ 3 แห่งท่ีคา้งช าระเกินก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ีมากกว่า 
6 เดือนข้ึนไป  มีจ านวนเงินรวม 652.9  ลา้นบาท และ 346.8 ลา้นบาท ตามล าดบั  ฝ่ายบริหารเช่ือวา่จะเก็บหน้ีจากกิจการร่วมคา้ดงักล่าวไดเ้ต็ม
จ านวน เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัมียอดคงคา้งเงินทดรองจากกิจการร่วมคา้ดงักล่าวจ านวนเงิน
รวม 526.9 ลา้นบาท และ 924.9 ลา้นบาท ตามล าดบั  ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชี 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคไดแ้สดงยอดลูกหน้ีการคา้สุทธิจากเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการรับช าระเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 
 
เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
เจา้หน้ีการคา้ 1,133,233  1,068,581  1,005,336  920,650 
ตัว๋เงินจ่าย 1,074,020  875,680  475,643  264,368 
รวม 2,207,253  1,944,261  1,480,979  1,185,018 
หกั เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา (238,672)  (237,789)  (224,819)  (225,486) 
สุทธิ 1,968,581  1,706,472  1,256,160  959,532 

 
กลุ่มบริษทัยูนิคไดแ้สดงยอดเจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่ายสุทธิจากเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผูรั้บเหมาซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการจ่ายช าระเงินค่า
ก่อสร้างตามสัญญา 
 
6. สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
บา้นรอการขาย 4,780  4,780  5,309  5,309 
งานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการอสังหาริมทรัพย ์ 453,762  453,762  453,762  453,762 
งานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการก่อสร้าง 31,815  9,905  13,042  5,085 
วสัดุก่อสร้าง 73,200  73,200  -  - 
รวม 563,557  541,647  472,113  464,156 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 งานระหวา่งก่อสร้างส าหรับโครงการอสังหาริมทรัพย ์ (รวมท่ีดิน) ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนเงินรวม 453.5 ลา้นบาท ไดน้ าไปจดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคไดโ้อนสิทธิรับเงินค่างวดงานตามโครงการรับเหมาก่อสร้างจ านวนเงินรวม 7,617.9 
ลา้นบาท และ 57,478.1 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะส้ันตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 
 
เน่ืองจากคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติในการประชุมเม่ือวนัที่ 11 มิถุนายน 2552 ใหช้ะลอโครงการอสังหาริมทรัพย ์(เรสซิเดน้ท ์อิน เดอะ 
ปาร์ค) ของบริษทั  โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์โครงการอสังหาริมทรัพยต่์าง ๆ ในปัจจุบนัไดช้ะลอตวัลง  นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารคาดว่าจะ
มีโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในบริเวณใกลเ้คียงกบัโครงการของบริษทัซ่ึงอาจจะส่งผลดีต่อโครงการของบริษทัในอนาคต   มูลค่า
บา้นรอการขายและท่ีดินบนโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัซ่ึงมีราคาทุนรวม 458.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556   มีราคาประเมิน 
(ราคาตลาดยติุธรรม) ตามรายงานของบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระ (บริษทั โปร แอพไพรซัล จ ากดั) ลงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2555 เป็นจ านวนเงิน
รวม 498.9 ลา้นบาท  
 
7. เงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 
 
บญัชีน้ี  ไดแ้ก่  เงินลงทุนในเงินฝากประจ าของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคกบัธนาคารในประเทศบางแห่ง  ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.87 ต่อปี 
ถึง ร้อยละ 3.00 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และร้อยละ 1.75 ต่อปี ถึง ร้อยละ 1.875 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัไดน้ าบญัชีเงินฝากประจ าจ านวนเงินประมาณ 90.0 ลา้นบาท และ 89.1 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ไปจ าน าไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคารในประเทศหลายแห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 นอกจากน้ี ณ 
วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัไดน้ าบญัชีเงินฝากประจ าจ านวนเงินประมาณ 1.5 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนัใหไ้วต่้อศาลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 
 
ณ วนัที่  31 มีนาคม 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 กิจการร่วมคา้ไดน้ าบญัชีเงินฝากประจ าจ านวนเงินประมาณ 443.2 ลา้นบาท และ 222.7 
ลา้นบาท ตามล าดบั ไปจ าน าไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือของธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
8. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้มีดงัน้ี 
 
                    พนับาท  
   ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน              วธีิราคาทุน  
             (ลา้นบาท)               (ร้อยละ)   (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  
 จดทะเบียน ประเภทของ 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   ในประเทศ         ธุรกิจ        2556       2555        2556       2555        2556       2555  
บริษัทย่อย         
- บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ากดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้างและ 

อสังหาริมทรัพย ์
500 500 99.99 99.99 288,000 288,000 

- บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชั่น จ ากดั ประเทศไทย ผลิต 20 5 99.99 99.99 20,000 5,000 
- บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ ากดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง 20 5 99.99 99.99 20,000 5,000 
- บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ  ากดั ประเทศไทย บริการ 5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 
- บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจ ากดั ประเทศไทย บริการ 5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 
- บริษทั กิจการร่วมคา้ ยคิูว-เอสอาร์ซี จ  ากดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง 2 2 89.99     89.99  1,799 1,799 
- บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จ ากดั ประเทศไทย ผลิต 100 - 99.99 - 100,000       -  
- บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จ ากดั ประเทศไทย บริการ 1.25 - 99.99 - 1,250       -  
- บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ากดั ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง 1.25 - 99.99 - 1,249       -  
กิจกำรร่วมค้ำ         
- กิจการร่วมคา้ ยนิูค ชุนโว ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง - - 85.00 85.00       -        -  
- กิจการร่วมคา้ ยเูอ็น-เอสจี ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง - - 50.00 50.00       -        -  
- กิจการร่วมคา้ เอสเอช-ยเูอ็น ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง - - 50.00 50.00       -        -  
- กิจการร่วมคา้ ไอทีดี - ยนิูค ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง - - 40.00     40.00        -        -  
- กิจการร่วมคา้ เอส ย ู ประเทศไทย รับเหมาก่อสร้าง - - 40.00 40.00       -        -  
รวม       442,298 309,799 

 
ในปี 2555 บริษทัลงทุนในหุ้นทุนของบริษทัย่อย 4 แห่งจ านวนเงินรวม 50 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยทั้ง 4 แห่ง มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2555 จ  านวนเงินรวม 20 ลา้นบาท  ดงันั้น บริษทัจึงแสดงจ านวนท่ีจ่ายเกินกว่าทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยเหล่าน้ีจ านวนเงิน 30 
ลา้นบาท เป็น “เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555   อยา่งไรก็ตาม บริษทั
ยอ่ยเหล่าน้ีไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจ านวนเงินรวม 30 ลา้นบาท กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556 
 
ในเดือนมีนาคม 2556 บริษทัลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัยอ่ย 3 แห่งจ านวนเงินรวม 102.5 ลา้นบาท โดยบริษทัย่อยทั้ง 3 แห่ง มีทุนจดทะเบียน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 จ  านวนเงินรวม 210 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จ ากดั เรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 50 และบริษทั ยูนิค   
ซิสเท็ม จ ากดัและบริษทั ยูนิค บิลท์ จ  ากดั เรียกช าระค่าหุ้นร้อยละ 25 อย่างไรก็ตาม บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวโดยเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้า  
จ  านวนเงิน 102.5 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทับนัทึกไวเ้ป็น “เจา้หน้ีค่าหุน้” ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
9. รำยกำรเปลีย่นแปลงของท่ีดนิ  อำคำรและอุปกรณ์ 
 
 พนับาท 
งบกำรเงินรวม  
ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 1,367,616 
เพ่ิมข้ึน/โอนมา 102,138 
ลดลง/โอนออก (32) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (53,717) 
ยอดยกไปตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 1,416,005 

 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 775,400 
เพ่ิมข้ึน/โอนมา 19,427 
ลดลง/โอนออก (32) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (46,065) 
ยอดยกไปตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 748,730 

 
บริษทัมีสัญญาเช่าการเงินหลายฉบบักบับริษทัลิสซ่ิงหลายแห่งเพ่ือเช่าซ้ือเคร่ืองจกัรและยานพาหนะหลายรายการ  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งานระหวา่งก่อสร้างส าหรับโครงการอสังหาริมทรัพย ์(รวมท่ีดิน) ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีในงบการเงินรวมจ านวนเงิน 430.7 ลา้นบาท (ซ่ึงโอนมาจากสินคา้คงเหลือ) ไดน้ าไปจดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 
 
ท่ีดินแปลงหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 0.6 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์  านวนเงิน 15.0 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไดจ้  านอง/จ าน าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัใหไ้วต่้อศาลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19 
 
ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีรวม 289.4 ลา้นบาทและ 296.2 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2555 ตามล าดบั ไดจ้  านอง/จ าน าเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 13  นอกจากน้ี 
กรมธรรมป์ระกนัภยัส าหรับเคร่ืองจกัรและอาคารไดมี้การโอนใหแ้ก่ผูใ้หกู้ย้มืเป็นผูรั้บผลประโยชน์ 
 
มูลค่าตน้ทุนของอาคารและอุปกรณ์บางรายการของบริษทั  ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้  แต่บริษทัยงัสามารถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพย์
เหล่านั้นได ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556  และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 มีจ  านวนเงินรวมประมาณ 472.3 ลา้นบาท และ 447.1 ลา้นบาท (ของกลุ่ม
บริษทัยนิูคมีจ านวนเงินประมาณ 536.1 ลา้นบาท และ 510.9 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 
 

 พนับาท 
งบกำรเงินรวม  
ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 4,153 
เพ่ิมข้ึน/โอนมา          - 
ลดลง/โอนออก          - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (257) 
ยอดยกไปตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 3,896 
  

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ยอดยกมาตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 3,371 
เพ่ิมข้ึน/โอนมา          - 
ลดลง/โอนออก          - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (206) 
ยอดยกไปตามบญัชีสุทธิ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 3,165 
 

11. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 

 พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555 
เงินเบิกเกินบญัชี     17,073  -  17,073  - 
หน้ีสินจากการท า            
ทรัสตรี์ซีทส์ 7.000  -  9,735  -  9,735  - 
ตัว๋เงินจ่ายธนาคาร 7.000-7.750  7.375-7.750  552,800  460,000  440,000  310,000 
รวม     579,608  460,000  466,808  310,000 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารในประเทศหลายแห่งจ านวนเงินรวม 45 ลา้นบาท  บริษทัและกลุ่มบริษทั   
ยนิูคมีวงเงินสินเช่ืออ่ืนจากธนาคารในประเทศหลายแห่งจ านวนเงินรวม 13,505.6 ลา้นบาท และ 44,696.1 ลา้นบาท ตามล าดบั วงเงินสินเช่ือ
ดงักล่าวค ้าประกันโดยเงินฝากประจ าของบริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคจ านวนเงินรวม 90.0 ลา้นบาท และ 533.2 ลา้นบาท ตามล าดบั  ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 และการโอนสิทธิรับเงินค่างวดงานตามโครงการก่อสร้างของบริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคจ านวนเงินรวม 7,617.9 ลา้น
บาท และ 57,478.1 ลา้นบาท ตามล าดบั  งานระหวา่งก่อสร้าง-โครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัจ านวนเงิน 453.5 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุ 6  และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
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ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาทรัสตรี์ซีทส์ บริษทัไดรั้บวตัถุดิบท่ีส่ังเขา้มาโดยการใชเ้ครดิตของสถาบนัการเงิน ดงันั้น บริษทัจึงมีภาระผกูพนัต่อ
สถาบนัการเงินส าหรับค่าวตัถุดิบดงักล่าวทั้งท่ีเก็บไวห้รือจ าหน่ายไป 
บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
12. ประมำณกำรหนี้สินส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  
(พนับาท) 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชนข์องพนกังานเมื่อเกษียณอาย ุณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 9,957 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 806 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 92 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังานเมื่อเกษียณอาย ุณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556  10,855 

 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ  
(พนับาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 806 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 92 
รวม 898 

 
ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
อตัราคิดลด ร้อยละ 3.7544 
อตัราการเพ่ิมของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 5.0 
อตัรามรณะ ตามตารางอตัรามรณะ      

ปี 2551 (TMO2008) 
 
13. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน – สุทธิ  
 
 พนับาท 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555 
เงินกูย้มืจากธนาคาร            
ในประเทศแห่งท่ีหน่ึง 7.000  6.500 - 7.125  276,854  293,804  276,854  293,804 
เงินกูย้มืจากธนาคาร            
ในประเทศแห่งท่ีสอง 6.250  6.250  70,297  86,947  70,297  86,947 
รวม     347,151  380,751  347,151  380,751 
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หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (125,097)  (129,747)  (125,097)  (129,747) 
สุทธิ     222,054  251,004  222,054  251,004 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
เม่ือวนัที่ 6 พฤษภาคม 2553 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งท่ีหน่ึงจ านวนรวม 575 ลา้นบาท เพื่อโครงการโรงหล่อแบบ 
(Yard Project) ของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
                    ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)             อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายช าระ  
ก)  วงเงิน Term Loan (ค่าท่ีดิน) 
 (ใหเ้บิกจ่ายไม่เกินยอดหน้ีท่ีจะคืนเงินแก่

เจา้หน้ีธนาคารของบริษทัยอ่ย) 
 

209 - อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่าลบร้อยละ 
0.75 ต่อปี ในปีแรก  

- อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่าลบร้อยละ 
0.50 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

งวดรายเดือนจ านวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ต ่ากวา่ 2.50 ลา้นบาท 

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

มูลค่างานท่ี เ กิดข้ึนจริงในแต่ละงวดตาม
รายงานของบริษทัประเมิน) 

76 อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่าต่อปี งวดรายเดือนจ านวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ต ่ากวา่ 0.91 ลา้นบาท 

    
ค) วงเงินสินเช่ือเพ่ือใชซ้ื้อเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ

มูลค่างานท่ีเกิดข้ึนจริงตามรายงานของบริษทั
ประเมิน) 

188 อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่าต่อปี งวดรายเดือนจ านวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ต ่ากวา่ 2.24 ลา้นบาท 

    
ง) วงเงินค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 2 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
    
จ) วงเงินสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 100 ก าหนดโดยธนาคาร - 
รวม 575   

 
เงินกู้ยืมน้ีค  ้ าประกันด้วยการจ านองท่ีดินพร้อมงานระหว่างก่อสร้างส าหรับโครงการอสังหาริมทรัพยข์องบริษัทย่อยตามท่ีกล่าวไวใ้น       
หมายเหตุ 6  รวมถึงท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 9 และค ้าประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทั
ยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8  นอกจากน้ี บริษทัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารดงักล่าวก่อนการจ่ายเงินปันผล 
  
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2554 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากธนาคารในประเทศแห่งท่ีสองจ านวนรวม 400 ลา้นบาท เพื่อลงทุนในเคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ส าหรับใชใ้นโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน ช่วงหวัล าโพง – บางแค และบางซ่ือ – ท่าพระ สัญญา 3 : โครงสร้างทางรถไฟฟ้าและ
สถานียกระดบัช่วง เตาปูน – ท่าพระของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
              ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลา้นบาท)                 อตัราดอกเบ้ีย        ระยะเวลาการจ่ายช าระ  
วงเงินค่าเคร่ืองจกัร    
ก) กลุ่มท่ี 1  
 

145 อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่าลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี 

งวดรายเดือนจ านวน 36 เดือน เดือนละ 4.0 
ลา้นบาท 

ข) กลุ่มท่ี 2 55 อตัราเงินกูย้มืขั้นต ่าลบร้อยละ 0.75 
ต่อปี 

งวดรายเดือนจ านวน 45 เดือน ช าระงวด
แรกในวนัครบก าหนดระยะเวลา 10 เดือน
นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูค้ร้ังแรก เดือนละ 
1.55 ลา้นบาท 

ค) วงเงินสินเช่ืออ่ืน 200 ก าหนดโดยธนาคาร - 
รวม 400   

 
เง่ือนไขการผอ่นช าระเงินกูต้ามความกา้วหนา้ของสัญญางานก่อสร้างดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี 1 
- เม่ือมูลค่าของงานสะสมเท่ากบัร้อยละ 33 ของมูลค่างานตามสัญญาจา้ง ผูกู้จ้ะตอ้งช าระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกว่า 48.0 ลา้นบาท 
- เม่ือมูลค่าของงานสะสมเท่ากบัร้อยละ 66 ของมูลค่างานตามสัญญาจา้ง ผูกู้จ้ะตอ้งช าระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกว่า 96.0 ลา้นบาท 
กลุ่มท่ี 2 
- เม่ือมูลค่าของงานสะสมเท่ากบัร้อยละ 33 ของมูลค่างานตามสัญญาจา้ง ผูกู้จ้ะตอ้งช าระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกว่า 11.0 ลา้นบาท 
- เม่ือมูลค่าของงานสะสมเท่ากบัร้อยละ 66 ของมูลค่างานตามสัญญาจา้ง ผูกู้จ้ะตอ้งช าระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกว่า 27.5 ลา้นบาท 
 
เงินกูย้มืจากธนาคารแห่งท่ีสองน้ีเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั  นอกจากน้ี บริษทัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคารดงักล่าวก่อนท่ีจะน า
ทรัพยสิ์นดงักล่าวไปจ าหน่าย จ่ายโอน หรือ ก่อภาระผกูพนัในทรัพยสิ์นใดๆ และก่อนการจ่ายเงินปันผล 
 
14. ทุนเรือนหุ้น 
 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 
คร้ังท่ี 

 
 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
 จ านวนท่ีใชสิ้ทธิ 

(หน่วย) 
 คิดเป็นจ านวนเงิน  

(ลา้นบาท) 
 จ านวนหุ้นสามญั 

(หุ้น) 
  

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

เม่ือวนัที่ 7 มกราคม 2555  ใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้สามญัจ านวน 1,710,696 หน่วย ไดห้มดอาย ุ
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2555 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 781.3 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 781,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 779.5 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 779,539,289 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 
โดยลดจ านวนหุน้สามญัท่ีไม่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมาใชสิ้ทธิ  บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 
เมษายน 2555 
 
15. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหารส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

ประเภทของค่าตอบแทน  2556  2555 
เงินเดือน  3,282  3,196 
โบนสั  4,414  2,840 
ผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษียณอายุ  285  348 
เบ้ียประชุม  188  421 
เงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส่วนของบริษทั  65  59 
อ่ืนๆ  14  10 
รวม  8,248  6,874 

 
16. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 22,533  20,883  21,157  17,028 
บวก (หัก) ผลกระทบจากค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ของรายการผลแตกต่างชัว่คราว 

       

-   ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน        
 เม่ือเกษียณอาย ุ (180)  (135)  (180)  (135) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 22,353  20,748  20,977  16,893 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีโดยใชอ้ตัราภาษีส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556  2555  2556  2555 
ก าไรก่อนภาษีทางบญัชี 103,608  51,082  103,555  71,822 

        
ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 20 ในปี 2556        
และร้อยละ 23 ในปี 2555 20,722  11,749  20,711  16,519 
บวก (หกั) :  ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บ        
  ยกเวน้ทางภาษี -   (2,937)  -   (6) 
         ผลกระทบทางภาษีจากการไม่ไดใ้ช ้        
         ขาดทุนสะสม 1,361  10,765  -   -  
         ผลกระทบทางภาษีค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถ        
         น ามาหกัภาษีได ้ 270  1,171  266  380 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 22,353  20,748  20,977  16,893 

 
รายละเอียดของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 
 
 พนับาท 
  บนัทึกเป็น (ค่าใชจ่้าย) รายไดใ้น  
   ก าไร  ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน   
 31 ธนัวาคม 2555  ส าหรับงวด  ส าหรับงวด  31 มีนาคม 2556 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 3,000  -   -   3,000 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 1,991  180  -   2,171 
รวม 4,991  180  -   5,171 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
17. ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับแต่ละงวดดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวด 
 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน) ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ค  านวณไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นหุน้ 
 2556  2555 
จ านวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกราคม 779.3  670.9 
ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งงวด -  107.6 
จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ขั้นพ้ืนฐาน)  779.3  778.5 

 
ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับแต่ละงวดหลงัจากท่ีได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด และจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวดหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด  
 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ปรับลด) ส าหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ค านวณไดด้งัน้ี 
 
 ลา้นหุน้ 
 2556  2555 
จ านวนหุน้ตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวด (ขั้นพ้ืนฐาน) 779.3  778.5 
ผลกระทบจากสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ -           - 
จ านวนหุน้ตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวด (ปรับลด)  779.3  778.5 

 
18. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัยนิูคด าเนินกิจการในส่วนงานหลกั คือ การรับเหมาก่อสร้างและการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ภายในประเทศ ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัยนิูคไม่มีกิจกรรมท่ีเป็นสาระส าคญั
ในส่วนงานการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ดงันั้น จึงไม่มีการแสดงขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานในงบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 
19. อ่ืน ๆ 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2556 
 
ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีภาระผกูพนัตามสัญญาการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่าท่ีปรึกษาโครงการ ค่าก่อสร้างโครงการต่างๆ 

และการบริการตามสัญญารับเหมาและใบส่ังซ้ือวสัดุก่อสร้างเป็นจ านวนเงินรวม 1,478.8 ลา้นบาท และ 3,169.1 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ข) บริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือค ้าประกนัต่อหน่วยงานรัฐบาล

และบริษทัในประเทศหลายแห่งเป็นจ านวนเงินรวม 1,113.5 ลา้นบาท และ 12,315.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
ค) บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 0.4 ลา้นบาท 
 
ง) บริษทัอาจจะถูกส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร ยึดเงินค ้าประกนัการยื่นซองในการประมูลจา้งก่อสร้างโครงการถนนหทยัราษฎร์   

(สุวินทวงศ์-สายไหม) จ านวนเงิน 61.3 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัไม่ไดเ้ขา้ร่วมการเสนอราคาในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2551 ตาม
ระเบียบในการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพราะผูแ้ทนบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมายให้เขา้ร่วมเสนอราคาประสบอุบติัเหตุทาง
รถยนต ์ ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุการณ์สุดวสัิยของบริษทั  และบริษทัไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางให้เพิกถอนค าส่ังยึดเงินค ้า
ประกนัดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2556 ผลท่ีสุดของคดีดงักล่าวยงัไม่สามารถทราบไดใ้นขณะน้ี 

 
จ)  บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ านวน 7 คดี  ซ่ึงผลท่ีสุดของคดีดงักล่าวไม่สามารถทราบได้ในขณะน้ี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  
 

 มูลฟ้อง 
(ลา้นบาท) 

  
สถานะของคดี 

  
หมายเหตุ 

คดีท่ี 1 29.0  ศาลฎีกาพิพากษาแลว้   ค ้าประกนัโดยท่ีดินแปลงหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 บริษทั
ไดต้ั้งค่าเผือ่ผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวตาม
ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไวใ้นบญัชีจ านวนเงิน 22.1 ลา้นบาท 
ซ่ึงต่อมาศาลฎีกาพิพากษาให้บริษทัจ่ายค่าเสียหายจ านวนเงิน 4.8 
ล้านบาทพร้อมดอกเบ้ีย ขณะน้ีอยู่ในระหว่างตรวจสอบกับ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินของศาลเพ่ือท่ีจะไดท้ราบจ านวนท่ีแน่นอน 

      
คดีท่ี 2 1.4  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลฎีกา 
 ค ้ าประกนัโดยส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในเงินฝากประจ าท่ีมี

ขอ้จ ากดัในการใชจ้  านวนเงิน 1.5 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมาย
เหตุ 7  และบริษัทไดต้ั้งค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดี
ฟ้องร้องดังกล่าวตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไวใ้นบัญชี
จ านวนเงิน 1.9 ลา้นบาท 
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บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
วันที่ 31 มีนำคม 2556 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทำนแล้ว) 
 

 มูลฟ้อง 
(ลา้นบาท) 

  
สถานะของคดี 

  
หมายเหตุ 

คดีท่ี 3 0.7  อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา 

 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษทัตอ้งชดใช้เป็นจ านวนเงิน 1 ใน 3 
ของทุนทรัพยท่ี์ฟ้อง  และบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไว้
ในบญัชีจ านวนเงิน 0.2 ลา้นบาท 

      

คดีท่ี 4 2.0  อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์ 

 ศาลชั้นตน้พิจารณายกฟ้อง 

      

คดีท่ี 5 0.8  อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์ 

 ศาลชั้นตน้พิพากษาให้บริษทัตอ้งชดใช้เป็นจ านวนเงิน 0.4 ลา้น
บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ไดต้ั้ งค่าเผื่อผลเสียหายไวใ้นบัญชี 
เน่ืองจากผูบ้ริหารเช่ือวา่บริษทัจะชนะคดีในศาลอุทธรณ์ 

      

คดีท่ี 6-7 2.9  อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลชั้นตน้ 

 บริษทัไม่ไดต้ั้งส ารองค่าเผือ่ผลเสียหายส าหรับมูลหน้ีดงักล่าว 

 
ฉ) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญาคดีหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 0.3 ลา้นบาท ซ่ึงอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ของศาลอุทธรณ์ ผลท่ีสุดของคดีดงักล่าวไม่สามารถทราบไดใ้นขณะน้ี  อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลเสียหายจากการ
ฟ้องร้องดงักล่าวไวใ้นบญัชีจ านวนเงินรวม 0.5 ลา้นบาท 

 
ช) บริษทัมีขอ้พิพาทกบัผูร่้วมคา้รายหน่ึงและไดท้  าการยืน่ขอ้พิพาทดงักล่าวต่ออนุญาโตตุลาการตามเง่ือนไขของสัญญากิจการร่วมคา้  ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการและศาลแพ่งกรุงเทพใต ้ ผลท่ีสุดของเร่ืองดงักล่าวไม่
สามารถทราบไดใ้นปัจจุบนั 

 
20. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ก) เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2556 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นทุนของบริษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จ  ากดั ท่ีเรียกช าระแลว้ร้อยละ 50 เป็นจ านวนเงิน 

200 ลา้นบาท (ถือหุน้ร้อยละ 99.99)  
 

ข) ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท ส าหรับหุ้น
สามญัจ านวน 779,539,289 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 46.8 ลา้นบาท โดยก าหนดใหจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 

 
ค) ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 779.5 

ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 779,539,289 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,081.5 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,081,508,574 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 

 
21. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
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คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัให้ออกงบการเงินระหว่างกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 



 

 

 

 

บริษทั ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทัย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2556  
และรำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแส     
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (“ขอ้มูลทางการ
เงินระหว่างกาล”) ของบริษทั ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ และของเฉพาะบริษทั ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบ
ทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การ
สอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั
ทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 
ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ใน
สาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 
โดยมิไดเ้ป็นการให้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 2 และ 16  ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อบริษทั 
บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้จากการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี และส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และหลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 2 และ 16  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ
รายการปรับปรุงแลว้และเห็นวา่มีความเหมาะสมและไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้งแลว้ นอกจากน้ีงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบได้ปรับปรุงรายการตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 2 และ 16  แลว้ ขา้พเจา้ไดส้อบทานรายการปรับปรุงและไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ารายการปรับปรุงดงักล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้ง 
 
 
(นางสาววลีรัตน์ อคัรศรีสวสัด์ิ)                                
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4411 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอด็ไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 


	UNI0213_FS_Eng
	UNI0213_NFS_Eng
	UNI0213_Cer_Eng
	UNI0213_FS_Thai
	UNI0213_NFS_Thai
	UNI0213_Cer_Thai

