
UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED,

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES

STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

2012 2012

2013 (Restated) 2013 (Restated)

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:

Profit for the year 586,655,564       383,333,779       440,019,654       462,603,085       

Adjustments to reconcile profit for the year to 

net cash provided by operating activities:

Depreciation and amortization 330,951,077       198,219,853       209,894,887       191,675,017       

Write-off fixed assets 32,000                10,018,844         32,000                10,018,844         

Gain on sales of fixed assets (4,994,000)          (1,511,937)          (4,994,000)          (1,511,937)          

Insurance compensation income -                      (373,157,021)      -                      (373,157,021)      

Reversal of impairment losses of damaged assets -                      (238,600,000)      -                      (238,600,000)      

Provision for employee retirement benefit 3,589,587           2,701,235           3,589,587           2,701,235           

Interest income (18,535,651)        (8,563,431)          (2,237,023)          (2,405,800)          

Interest expense 140,175,214       75,949,952         88,819,955         61,050,339         

Income tax 145,508,411       80,146,049         111,604,419       67,888,235         

Decrease (increase) in operating assets :

Trade account receivables (1,919,076,755)   (914,876,053)      (2,420,456,854)   (903,642,377)      

Unbilled trade receivables (1,419,719,908)   (483,338,337)      (270,235,042)      45,873,503         

Other receivables from subsidiary companies -                      -                      (11,161,028)        (15,252,797)        

Other receivables from joint venture (1,634,384)          -                      -                      -                      

Advance payments to subsidiary companies and joint ventures -                      -                      (973,194,782)      106,391,339       

Advance payments to venturer (31,225,173)        128,016,739       -                      -                      

Inventories (14,542,440)        910,981,493       (859,902)             419,566,795       

Advance payments to contractors (19,759,943)        35,225,869         (17,125,948)        3,872,728           

Accrued income for insurance compensation 69,712,133         403,444,888       247,805,883       157,106,290       

Retention receivables 12,845,700         69,439,464         (3,741,696)          29,908,371         

Other current assets (197,692,536)      (24,981,154)        (61,163,336)        (35,404,764)        

Other non-current assets (43,945,613)        (14,781,059)        11,528,251         (15,268,779)        

Increase (decrease) in operating liabilities :

Trade account and note payables 1,515,715,180    58,577,356         2,204,411,926    321,908,238       

Other payable to subsidiary companies and joint ventures 857,465              -                      74,059,922         728,347              

Advances received from subsidiary companies and joint ventures -                      -                      1,048,162,690    62,592,623         

Advances received from venturer 961,575,347       236,850,352       -                      -                      

Advances received from customers 1,655,619,226    (17,782,593)        (11,241,626)        98,360,360         

Other current liabilities (31,503,278)        20,246,009         (1,484,117)          64,281,941         

Other non-current liabilities 4,516,461           -                      -                      -                      

Retention payable from contractors (5,416,573)          7,593,484           3,585,643           (10,950,413)        

Income tax paid (162,023,274)      (98,571,136)        (119,700,150)      (61,515,505)        

Net Cash Provided by Operating Activities 1,557,683,837    444,582,645       545,919,313       448,817,897       

In Baht

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 10



UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED,

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES

STATEMENT OF CASH FLOWS (Continued)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2013

2012 2012

2013 (Restated) 2013 (Restated)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:

Decrease (increase) in investments in restricted fixed deposits (47,476,143)        (46,817,172)        (2,114,343)          789,088              

Increase in short-term investments (232,687,101)      -                      (4,197,610)          -                      

Increase in investment in subsidiary companies and joint ventures -                      -                      (304,999,100)      (19,998,800)        

Advance payments for shares of subsidiaries -                      -                      -                      (30,000,000)        

Proceeds from sales of fixed assets 29,038,862         1,566,701           4,994,000           1,566,701           

Acquisitions of property, plant and equipment and intangible assets (1,092,260,259)   (81,895,205)        (199,236,053)      (55,768,132)        

Increase in non-controlling interests 954                     1,214                  -                      -                      

Cash received from interest income 15,550,389         9,689,746           2,302,643           2,377,646           

Net Cash Used in Investing Activities (1,327,833,298)   (117,454,716)      (503,250,463)      (101,033,497)      

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:

Increase (decrease) in bank overdraft and short-term loans 

from financial institutions 478,980,017       (67,149,616)        341,880,017       (139,046,915)      

Repayments of liabilities under finance lease agreements (189,381,297)      (129,001,061)      (79,494,010)        (123,204,870)      

Repayments of long-term loans from financial institutions (129,746,868)      (129,750,000)      (129,746,868)      (129,750,000)      

Proceeds from shareholders for increase in share capital -                      25,846,464         -                      25,846,464         

Dividend payment (46,772,357)        -                      (46,772,357)        -                      

Interest paid (130,840,904)      (76,000,909)        (79,649,445)        (61,158,457)        

Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities (17,761,409)        (376,055,122)      6,217,337           (427,313,778)      

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND 

CASH EQUIVALENTS 212,089,130       (48,927,193)        48,886,187         (79,529,378)        

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR 146,815,082       195,742,275       58,116,319         137,645,697       

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR 358,904,212       146,815,082       107,002,506       58,116,319         

SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF CASH FLOW INFORMATION:

1. Cash and cash equivalents consisted of:

Cash on hand 1,631,475           1,099,415           1,266,175           851,175              

Cash in banks 357,272,737       145,715,667       105,736,331       57,265,144         

Total 358,904,212       146,815,082       107,002,506       58,116,319         

2. Property, plant and equipment and intangible assets acquired by means of:

- Finance lease agreements 1,648,478,257    153,643,695       189,581,158       31,554,383         

- Cash payment 1,092,260,259    81,895,205         199,236,053       55,768,132         

Total 2,740,738,516    235,538,900       388,817,211       87,322,515         

3. Transferred advances received for share subscription

to share capital -                       82,790,825         -                       82,790,825         

In Baht

Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 11
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1. GENERAL 

 

The Company 

 

Unique Engineering and Construction Public Company Limited (“the Company”) was incorporated as a limited company in 

Thailand on July 29, 1994 and was transformed to be the Public Company on June 23, 2005.  Subsequently on March 30, 2007, 

the Company’s ordinary shares have been approved to be a listed security in the Stock Exchange of Thailand. The Company 

engaged in the business of construction, land development and construction of real estate for sales. The registered office address 

of the Company is located at 200 Jasmine International Tower, 15th Floor, Moo 4, Chaengwattana Road, Tumbol Pakkred, 

Amphur Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand. 

 

The major shareholder of the Company as at December 31, 2013 and 2012 are Suviwattanachai Group who owned 42.5% and 

44.7% of the Company’s authorized share capital, respectively. 

 

The Subsidiary Companies  

 

 Unique Real Estate and Development Co., Ltd., the 99.99% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a 

limited company in Thailand on September 1, 1993. The subsidiary company engaged in the business of construction, land 

development and construction of real estate for sales.  

 

 UQ-SRC Joint Venture Co., Ltd., the 89.99% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a limited company 

in Thailand on May 12, 2011 in order to bid certain projects in the future.  

 

 Unique Machinery Company Limited, the 99.99% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a limited 

company in Thailand on October 3, 2012 in order to engage in leasing service of machinery.  

 

 Unique Foundation Company Limited, the 99.99% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a limited 

company in Thailand on October 8, 2012 in order to engage in manufacture of materials to be used in the construction.  

 

 Unique Tunnelling Company Limited, the 99.99% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a limited 

company in Thailand on November 2, 2012 in order to engage in construction business.  

 

 Unique Plus Technology Co., Ltd., the 99.99% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a limited company 

in Thailand on December 26, 2012 in order to engage in service of infrastructure and telecommunication related works. Up 

to the present, this subsidiary company has not yet started any commercial operations.  

 

 Unique Built Co., Ltd., the 99.99% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a limited company in Thailand 

on March 14, 2013 in order to engage in building construction business. Up to the present, this subsidiary company has not 

yet started any commercial operations.  

 

 Golden Estate Plus Co., Ltd., the 99.99% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a limited company in 

Thailand on March 22, 2013 in order to engage in selling of sand. 

 

 Unique System Co., Ltd., the 99.99% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a limited company in 

Thailand on March 22, 2013 in order to engage in service of infrastructure and system. Up to the present, this subsidiary 

company has not yet started any commercial operations.  

 

 Unique Innovation Co., Ltd., the 99.99% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a limited company in 

Thailand on April 17, 2013 in order to engage in product concrete readymix and precast concrete.  

 

 Unique Prudence Co., Ltd., the 99.99% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a limited company in 

Thailand on July 10, 2013 in order to engage in bidding and valuation service Up to the present, this subsidiary company 

has not yet started any commercial operations.  

 

 Unique Metal Co., Ltd., the 99.97% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a limited company in Thailand 

on September 4, 2013 in order to engage in steel fabrication service. 
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 Unique Practiga Co., Ltd., the 99.97% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a limited company in 

Thailand on September 4, 2013 in order to engage in assembly service.  

 

 Unique Exploration Company Limited, the 99.97% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a limited 

company in Thailand on September 4, 2013 in order to engage in survey service.  

 

 Unique Equipment Service Co., Ltd., the 99.97% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a limited 

company in Thailand on October 3, 2013 in order to engage in repairing and maintenance of machinery and equipment 

service.  

 

 Unique Masters Co., Ltd., the 99.97% - owned subsidiary of the Company was incorporated as a limited company in 

Thailand on October 3, 2013 in order to engage in engineering and architectural services. Up to the present, this subsidiary 

company has not yet started any commercial operations.  

 

The Joint Ventures 

 

 Unique-Chun Wo Joint Venture (“Joint Venture”) is a joint venture registered in Thailand. The Joint Venture has started its 

operation since December 19, 2008, which was formed by the parties between Chun Wo Construction & Engineering Co., 

Ltd. (share 15%) and the Company (share 85%). The venturers will receive their portions based on the revenues of the Joint 

Venture and the venturers will be responsible for the project and related expenses of their portions only. The principal 

activity of the Joint Venture is the construction for State Railway of Thailand Commuter Train Project (Red Line) Bang 

Sue - Taling Chan Section with the State Railway of Thailand. 

 

 UN – SG Joint Venture (“Joint Venture”) is a joint venture registered in Thailand on October 5, 2010, which was formed 

by the parties between Summit Grade Ltd., Part. and the Company with the equal participating interest (50%). The 

venturers will receive their portions based on the revenues of the Joint Venture and the venturers will be responsible for the 

project and related expenses of their portions only. The principal activity of the Joint Venture is the construction of veer 

water from the east Chaopraya-Bangpra reservoir, Chonburi province with the Royal Irrigation Department. 

 

 SH – UN Joint Venture (“Joint Venture”) is a joint venture registered in Thailand on November 17, 2010, which was 

formed by the parties between the Company with Sinohydro Corporation Limited with the equal participating interest 

(50%). The venturers will receive their portions based on the revenues of the Joint Venture and the venturers will be 

responsible for the project and related expenses of their portions only. The principal activity of the Joint Venture is the 

construction for Contract 3: Elevated Civil Works: Tao Pun – Tha Phra Section of the MRT Blue Line Extension Project: 

Hua Lamphong – Bang Khae and Bang Sue – Tha Phra Sections with Mass Rapid Transit Authority of Thailand.  

 

 ITD – UNIQUE Joint Venture (“Joint Venture”) is a joint venture registered in Thailand on November 25, 2010, which was 

formed by the parities between the Company with Italian-Thai Development Public Company Limited with the 

participating interest at 40% and 60%, respectively. The venturers will receive their portions based on the revenues of the 

Joint Venture and the venturers will be responsible for the project and related expenses of their portions only. The 

registered office address of the Joint Venture is located at 2034/132-161 Italthai Tower, 37th Floor, New Petchburi 

Road,Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand. The principal activity of the Joint Venture is the construction for 

Klong – Yai Port in Trad Province with the Marine Department. 

 

 S U Joint Venture (“Joint Venture”) is a joint venture registered in Thailand on September 13, 2012, which was formed by 

the parties between Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited (share 60%) and the Company 

(share 40%). The venturers will receive their portions based on the revenues of the Joint Venture and the venturers will be 

responsible for the project and related expenses of their portions only. The principal activity of the Joint Venture is the 

construction for State Railway of Thailand Commuter Train Project (Red Line) Contract 1: Civil Works for Bang Sue 

Grand Station and Depots. 

 

The registered office of these subsidiaries and joint ventures (except ITD-UNIQUE Joint Venture) is located at 200 Jasmine 

International Tower, 15th Floor, Moo 4, Chaengwattana Road, Tumbol Pakkred, Amphur Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand. 

 

The Company, its subsidiary companies and joint ventures are referred to as “the Unique Group”. 
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2. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS  

AND PRINCIPLES OF CONSOLIDATION 

 

a) The statutory financial statements are prepared in Thai Baht and in the Thai language in conformity with Thai Financial 

Reporting Standards.  Accordingly, the consolidated and separate financial statements are intended solely to present the 

financial positions, financial performance and cash flows in accordance with Thai Financial Reporting Standards.  

 

The accompanying financial statements are prepared under the historical cost convention except for those specified in the 

notes to the financial statements. 

 

For the convenience of the readers, an English translation of the financial statements has been prepared from the Thai 

language statutory financial statements, which are issued solely for domestic financial reporting purposes. 

 

b) The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiary companies 

and joint ventures. 

 

Subsidiary Companies  

 

Subsidiary companies are that entities controlled by the Company. Control exists when the Company has the power, 

directly or indirectly, to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.  

In assessing control, potential voting rights that are presently exercisable or convertible are taken into account.  The 

financial statements of the subsidiary companies are included in the consolidated financial statements from the date that 

control commences until the date that control ceases. 

 

Joint Ventures 

 

Joint ventures are that entities over whose activities the Company has joint control, established by contractual agreement.  

The consolidated financial statements include only the Company’s proportionate share of the joint ventures’ assets, 

liabilities, revenues and expenses with items of a similar nature on a line by line basis, from the date that joint control 

commences until the date that joint control ceases. 

 

The accompanying consolidated financial statements included the accounts of the Company, its subsidiary companies and joint 

ventures as follows: 

 

  Proportionate of Share (%) 

  2013  2012 

Subsidiary companies     

Unique Real Estate and Development Co., Ltd.  99.99  99.99 

     

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

     

Unique Machinery Company Limited  99.99  99.99 

     

Unique Foundation Company Limited  99.99  99.99 

     

Unique Tunnelling Company Limited  99.99  99.99 

     

Unique Plus Technology Co., Ltd.  99.99  99.99 

     

Unique Built Co., Ltd.  99.99           - 

     

Golden Estate Plus Co., Ltd.  99.99           - 

     

Unique System Co., Ltd.  99.99           - 

     

Unique Innovation Co., Ltd.  99.99           - 
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 Proportionate of Share (%) 

  2013  2012 

     

Unique Prudence Co., Ltd.  99.99           - 

     

Unique Metal Co., Ltd.  99.97           - 

     

Unique Practiga Co., Ltd.  99.97           - 

     

Unique Exploration Company Limited  99.97           - 

     

Unique Masters Co., Ltd.  99.97           - 

     

Unique Equipment Service Co., Ltd.  99.97           - 

     

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”)  85.00  85.00 

     

Summit Grade Ltd., Part. and Unique Engineering and Construction Public      

Company Limited (the registered name is “UN-SG Joint Venture”)  50.00  50.00 

     

Sinohydro Corporation Limited and Unique Engineering and Construction Public     

Company Limited (the registered name is “SH-UN Joint Venture”)  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”)  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”)  40.00  40.00 

 

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

 

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

were as follows: 

 

 In Thousand Baht 

 2013  2012 

Current assets 4,144,455  2,451,272 

Property, plant and equipment – net 13,278  15,922 

Other non-current assets 397,874  275,563 

Current liabilities 3,107,508  1,619,492 

Other non-current liabilities 28,855  39,276 

Revenues 2,897,720  1,154,169 

Expenses 615,344  1,214,431 
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3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 

Cash and Cash Equivalents 

 

Cash on hand is kept for general use within the Unique Group.  Cash equivalents are savings deposits and current accounts, 

highly liquid investment that are readily convertible to known amount of cash and that are subject to an insignificant risk of 

change in value.  

 

Short-term Investments 

 

Investments in mutual fund are valued at fair value. The change in fair value will be recognized in profit or loss for the year. 

 

Accounts Receivable and Allowance for Doubtful Accounts 

 

Accounts receivable are carried at original invoice amount net of allowance for doubtful accounts, if any.  Bad debts are written 

off when identified. 

 

The Unique Group provides an allowance for doubtful accounts equal to the estimated collection losses that may be incurred in 

the collection of all receivables.  The estimated losses are based on historical collection experience and a review of the current 

status of the existing receivables.  The management believes that accounts receivable are collectible in full. Thus, the allowance 

for doubtful accounts is not required. 

 

Inventory Valuation 

 

The Unique Group values its inventories at the lower of cost and net realizable value by the following methods: 

 

Houses for sales - Average cost method 
   

Construction-in-progress - real estate project - Cost method (comprises the costs of land, materials, labor, contractor 

charges, services, related interest charges and overheads)  
   

Construction-in-progress - construction 

project 

- Cost method (comprises the costs of materials, labor, contractor charges, 

services, related interest charges and overheads) 
   

Construction materials - At cost, first-in, first-out method 

 

Investments in Subsidiary Companies and Joint Ventures 

 

Investments in subsidiary companies and jointly controlled joint ventures are stated under the cost method of accounting in the 

separate financial statements. 

 

Property, Plant and Equipment and Depreciation and Depletion 

 

Land is stated at cost net of allowance for loss on impairment. Plant and equipment are stated at cost less accumulated 

depreciation and allowance for loss on impairment. When assets are sold or retired, their costs and accumulated depreciations are 

eliminated from the accounts and any gain or loss resulting from these transactions are included in the statement of 

comprehensive income. 

 

The Unique Group depreciates its plant and equipment by the straight-line method over the following estimated useful lives: 
 

 Years 

Buildings 20 

Temporary buildings and improvements 5, 10, 20 

Machinery and equipment 5, 10 

Furniture, fixtures and office equipment 3, 5 

Vehicles 5 
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Sand pits are stated at cost less accumulated depletion based on the physical unit-of-production method. 

Intangible Assets 

 

Intangible assets that are acquired by the Unique Group are stated at cost less accumulated amortization and allowance for loss 

on impairment (if any). 

 

Amortization is charged to the statement of comprehensive income on a straight-line basis over the estimated useful lives of the 

intangible assets, unless such lives are indefinite.  Intangible assets with an indefinite useful life are not amortized but are 

systematically tested for impairment at each statement of financial position date. The estimated useful lives are as follows: 

 

  Years 

   

Software licenses  3 and 5 

 

Impairment of Assets 

 

The Unique Group reviews the impairment of assets whenever events or changes in circumstances indicate that the recoverable 

amount (the higher of asset’s selling price or value in use) of assets is below the carrying amount.  The review is made for 

individual assets or for the cash-generating unit. 

 

If the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount, the Unique Group recognizes the impairment losses by reducing 

the carrying value of the asset to its recoverable amount and recording the devaluation in statements of comprehensive income or 

reducing revaluation increment in assets in case that those assets were previously revalued.  The reversal of impairment losses 

recognized in prior years is recorded as part of other income or as a revaluation increment in assets, when there is an indication 

that the impairment losses recognized for the assets no longer exist or are decreased.   Such a reversal should not exceed the 

carrying amount that would have been determined (net of the associated depreciation or amortization). 

 

Provision 

 

A provision is recognized when the Unique Group has a present legal or constructive obligation as a result of a past event and it 

is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and a reliable estimate of the amount can be 

made.  A provision is reviewed at the statement of financial position date and adjusted to reflect the current best estimate. Where 

the effect of the time value of money is material, the amount of a provision is the present value of the expenditures expected to 

be required to settle the obligation. 

 

Provision for Employee Retirement Benefit 

 

The Unique Group’s employee retirement benefit obligation is calculated by estimating the amount of future benefit that 

employees have earned in return for their service in the current and prior periods by the projected unit credit method determined 

by a professionally qualified independent actuary. The projected unit credit method considers each period of service as giving 

rise to an additional unit of benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. Past service 

costs are recognized on a straight-line basis over the average period until the amended benefits become vested. Gains or losses 

on the curtailment or settlement of pension benefits are recognized when the curtailment or settlement occurs. Actuarial gains or 

losses are recognized immediately to the statement of income. The defined benefit obligations are measured at the present value 

of estimated future cash flows using a discount rate that is similar to the government bonds. 

 

Use of Estimates 

 

In order to prepare financial statements in conformity with Thai Financial Reporting Standards in Thailand, the management 

needs to make estimates and set assumptions that affect income, expenditure, assets and liabilities in order to disclose 

information on the valuation of assets, liabilities and contingent liabilities.  Actual outcomes may, therefore, differ from the 

estimates used. 

 

The estimates and underlying assumptions used in the preparation of these financial statements are reviewed on an ongoing 

basis.  Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only 

that period or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods. 
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Revenue Recognition and Expenses 

 

The Unique Group recognizes revenue from construction contracts by the percentage of completion method.  The percentage of 

completion is computed based on the estimation of the project engineer together with the consideration of actual cost of work 

performed and the estimated total cost of the project.  The estimated total cost is determined by the Unique Group’s project 

engineers or its responsible person, which is subject to change.  The related actual costs are taken up as incurred on an accrual 

basis. Expected loss on each project is provided and charged as expense in the period when the estimated total costs of the 

project exceed its total contracted income. 

 

Revenue from the sale of real estate is recognized in the statements of comprehensive income when the significant risks and 

rewards of ownership have been transferred to the buyer.  No revenue is recognized if there are significant uncertainties 

regarding recovery of the consideration due, associated costs, the probable return of goods or the continuing management 

involvement with the goods. 

 

Interest income is recognized on a time proportion basis that reflects the effective yield on the asset. 

 

Other income are recorded based on an accrual basis. 

 

Expenses are recorded based on an accrual basis. 

 

Repair and Maintenance 

 

Expenditures on repair and maintenance are charged to expense at the expenditures are incurred. Expenditures of a capital nature 

are added to the related plant and equipment. 

 

Finance Lease 

 

Leases in terms of which the Unique Group substantially assumes all the risk and rewards of ownership are classified as finance 

leases.  Property, plant and equipment acquired by way of finance leases are capitalized at the lower of its fair value and the 

present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, less accumulated depreciation and impairment losses.  

Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate 

of interest on the remaining balance of the liability.  Finance charges are charged directly to the statement of comprehensive 

income.  

 

Operating Lease 

 

Leases of assets under which all the risks and rewards of ownership are effectively retained by the lessor are classified as 

operating leases.  Lease payments under an operating lease are recognized as an expense in the statement of comprehensive 

income on a straight-line basis over the lease term. 

 

Finance Costs 

 

Interest expenses and similar costs are charged to the statement of comprehensive income for the period in which they are 

incurred, except to the extent that they are capitalized as being directly attributable to the acquisition, construction or production 

of an asset which necessarily takes a substantial period of time to be prepared for its intended use or sale.  The interest 

component of finance lease payments is recognized in the statement of comprehensive income using the effective interest rate 

method. 

 

Foreign Currency Transactions 

 

Foreign currency transactions during the year are translated into Baht at the rates prevailing at the date of transactions.  Assets 

and liabilities denominated in foreign currencies at the statement of financial position date are translated into Baht at the 

prevailing bank rates at that date except foreign currency liabilities being covered by forward exchange contract will be 

translated into Baht at such forward exchange rate.  Gains or losses on translation are credited or charged to current operations.   
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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 income tax assets and liabilities in the financial statements. 

 

The income tax charge is based on profit for the period and considers deferred income 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 income 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 income tax assets and deferred income 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. 

 

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

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

unrecognized deferred income tax assets.  The Unique Group recognizes a previously unrecognized deferred income tax asset to 

the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred income tax asset to be recovered.  The 

Unique Group conversely reduces the carrying amount of a deferred income 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 income tax assets to be utilized. 

 

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

 

 In Thousand Baht 

 Consolidated 

Financial 

Statements 

 Separate 

Financial 

Statements 

Increase in deferred income tax assets    

As at January 1, 2012 4,451  4,451 

As at December 31, 2012 7,512  4,991 

Increase in retained earnings    

As at January 1, 2012 4,451  4,451 

As at December 31, 2012 7,512  4,991 

Decrease in income tax expense for the year ended December 31, 2012 3,061  540 

Increase in earnings per share for the year ended December 31, 2012 (In Baht) 0.0039  0.0007 

 

Basic Earnings per Share Attributable to Equity Holders of The Parent  

 

Basic earnings per share attributable to equity holders of the parent are determined by dividing the profit for the year attributable 

to equity holders of the parent by the weighted average number of shares outstanding during the year. 

 

4. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES 

 

A portion of the Company’s 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.  
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Significant transactions with the related parties for each of the years ended December 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  -  -  -  217,140 

            

SH-UN Joint Venture Joint Venture  Negotiated         

   agreement  -  -  1,107,385  2,557,532 

            

S U Joint Venture Joint Venture  Negotiated         

   agreement  -  -  4,001,432  - 

            

Unique Tunnelling Subsidiary  Negotiated         

Company Limited company  agreement  -  -  59,265  - 

            

Unique Foundation Subsidiary  Negotiated         

Company Limited company  agreement  -  -  269,299  - 

            

Cost of construction            

services            

SH-UN Joint Venture Joint Venture  Negotiated         

   agreement  -  -  -  71,317 

            

Work Team Management Related           

Co., Ltd. Company  Negotiated          

 (Same shareholder)  agreement  49,896  298,008  -  21,809 

            

Unique Foundation Subsidiary  Negotiated         

Company Limited company  agreement  -  -  51,758  - 

            

Golden Estate Plus  Subsidiary  Negotiated         

Co., Ltd. company  agreement  -  -  46,456  - 

            

Unique Machinery Subsidiary  Negotiated         

Company Limited company  agreement  -  -  192,328  - 

            

Unique Innovation  Subsidiary  Negotiated         

Co., Ltd. company  agreement  -  -  30,963  - 

            

Insurance compensation            

income            

Unique-Chun Wo Joint Venture  According to the         

Joint Venture   letter from          

   insurance  -  -  -  246,353 

            

SH-UN Joint Venture Joint Venture  According to the         

   letter from          

   insurance  -  -  -  69,712 
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     In Thousand Baht 

     Consolidated Financial statements  Separate Financial Statements 

 Relationship  Pricing Policy  2013  2012  2013  2012 

            

Other income            

Unique Real Estate and Subsidiary  Negotiated         

Development Co., Ltd. company  agreement  -  -  -  14,255 

            

Unique Foundation Subsidiary  Negotiated         

Company Limited company  agreement  -  -  985  - 

            

Unique Tunnelling Subsidiary  Negotiated         

Company Limited company  agreement  -  -  2,156  - 

            

Unique Innovation  Subsidiary  Negotiated         

Co., Ltd. company  agreement  -  -  92  - 

            

Golden Estate Plus  Subsidiary  Negotiated         

Co., Ltd. company  agreement  -  -  71  - 

            

Unique Machinery Subsidiary  Negotiated         

Company Limited company  agreement  -  -  35  - 

            

Unique Practiga Co., Ltd. Subsidiary  Negotiated         

 company  agreement  -  -  11  - 

            

Unique Metal Co., Ltd. Subsidiary  Negotiated         

 company  agreement  -  -  4  - 

            

Unique-Chun Wo Joint Venture  Negotiated         

Joint Venture   agreement  -  -  4,013  - 

            

SH-UN Joint Venture Joint Venture  Negotiated         

   agreement  -  -  3,055  - 

            

Rental and other expenses            

Unique Real Estate and Subsidiary  Negotiated         

Development Co., Ltd. company  agreement  -  -  19,392  11,320 

            

Unique System Co., Ltd. Subsidiary  Negotiated         

 company  agreement  -  -  5,833  - 

            

Unique Built Co., Ltd. Subsidiary  Negotiated         

 company  agreement  -  -  8,961  - 

            

Unique Prudence Co., Ltd. Subsidiary  Negotiated         

 company  agreement  -  -  4,563  - 

            

Unique Exploration  Subsidiary  Negotiated         

Co., Ltd. company  agreement  -  -  7,793  - 

            

Unique Machinery Subsidiary  Negotiated         

Company Limited company  agreement  -  -  8  - 

            

Unique Practiga Co., Ltd. Subsidiary  Negotiated         

 company  agreement  -  -  31,437  - 
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     In Thousand Baht 

     Consolidated Financial statements  Separate Financial Statements 

 Relationship  Pricing Policy  2013  2012  2013  2012 

            

Unique Metal Co., Ltd. Subsidiary  Negotiated         

 company  agreement  -  -  4,510  - 

            

Unique Equipment Subsidiary  Negotiated         

Service Co., Ltd.   agreement  -  -  4,645  - 

            

SH-UN Joint Venture Joint Venture  Negotiated         

   agreement  -  -  130  - 

            

Insurance expense            

ThaiSri Insurance Public Related           

Company Limited company           

 (Same  Negotiated          

 directorship)  Agreement  10,938  2,586  135  83 

 

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

 

 Consolidated Financial Statements (In Thousand Baht) 

 Balance as at      Balance as at 

 December 31,      December 31, 

 2012  Increase  Decrease  2013 

Accrued income for insurance compensation        

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

        

Trade account payables        

Work Team Management Co., Ltd. 149,957  53,389  142,693  60,653 

Sinohydro Corporation Limited 38,154  -   -   38,154 

Total 188,111  53,389  142,693  98,807 

        

Retention payables from contractor        

Work Team Management Co., Ltd. 26,705  10,720  23,319  14,106 

 

 Separate Financial Statements (In Thousand Baht) 

 Balance as at      Balance as at 

 December 31,      December 31, 

 2012  Increase  Decrease  2013 

Trade account receivables        

SH-UN Joint Venture 2,207,782  1,107,385  1,013,419  2,301,748 

S U Joint Venture -   4,001,432  1,912,100  2,089,332 

Unique Foundation Company Limited -   269,299  -   269,299 

Unique-Chun Wo Joint Venture 306,157  -   306,157  -  

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

Unique Tunnelling Company Limited -   59,265  -   59,265 

Total 2,568,860  5,437,381  3,231,676  4,774,565 
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 Separate Financial Statements (In Thousand Baht) 

 Balance as at      Balance as at 

 December 31,      December 31, 

 2012  Increase  Decrease  2013 

        

Other receivables        

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

Unique-Chun Wo Joint Venture -   4,294  -   4,294 

SH-UN Joint Venture -   3,269  -   3,269 

Unique Foundation Company Limited -   1,054  -   1,054 

Unique Tunnelling Company Limited -   2,307  -   2,307 

Unique Innovation Co., Ltd. -   280  181  99 

Golden Estate Plus Co., Ltd. -   76  -   76 

Unique Machinery Company Limited -   37  -   37 

Unique Practiga Co., Ltd. -   12  -   12 

Unique Equipment Service Co., Ltd. -   9  -   9 

Unique Metal Co., Ltd. -   4  -   4 

Total 15,253  11,342  181  26,414 

        

Advance payments to        

Unique Innovation Co., Ltd. -   165,191  10,856  154,335 

Golden Estate Plus Co., Ltd. -   471,360  63,000  408,360 

Unique Foundation Company Limited 2,501  161,645  105  164,041 

Unique-Chun Wo Joint Venture -   36,034  130  35,904 

Unique Machinery Company Limited 11  165,633  22,192  143,452 

Unique Tunnelling Company Limited 5,000  87,705  61,085  31,620 

Unique Plus Technology Co., Ltd. -   1,511  -   1,511 

Unique Built Co., Ltd. -   6,350  283  6,067 

Unique System Co., Ltd. -   4,211  403  3,808 

Unique Metal Co., Ltd. -   4,697  874  3,823 

Unique Exploration Company Limited -   6,548  1,264  5,284 

Unique Practiga Co., Ltd. -   28,161  2,307  25,854 

Unique Prudence Co., Ltd. -   3,278  715  2,563 

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

Unique Masters Co., Ltd. -   28  -   28 

Unique Equipment Service Co., Ltd. -   5,028  -   5,028 

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

Total 18,483  1,147,380  174,185  991,678 

        

Accrued income for insurance compensation        

Unique-Chun Wo Joint Venture 246,339  -   178,094  68,245 

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

Total 316,051  -   247,806  68,245 

        

Trade account payables        

SH-UN Joint Venture 76,308  -   -   76,308 

Work Team Management Co., Ltd. 60,653  -   -   60,653 

Unique Foundation Company Limited -   51,758  -   51,758 

Golden Estate Plus Co., Ltd. -   46,456  18,511  27,945 

Unique Machinery Company Limited -   192,328  38,634  153,694 

Unique Innovation Co., Ltd. -   30,963  2,157  28,806 

Total 136,961  321,505  59,302  399,164 
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 Separate Financial Statements (In Thousand Baht) 

 Balance as at      Balance as at 

 December 31,      December 31, 

 2012  Increase  Decrease  2013 

        

Other payable        

Unique Real Estate and Development Co., Ltd. 17,972  19,392  13,212  24,152 

Unique Machinery Company Limited -   8  -   8 

Unique Built Co., Ltd. -   8,961  -   8,961 

Unique System Co., Ltd. -   5,833  -   5,833 

Unique Metal Co., Ltd. -   4,510  -   4,510 

Unique Exploration Company Limited -   7,793  -   7,793 

Unique Practiga Co., Ltd. -   31,437  -   31,437 

Unique Prudence Co., Ltd. -   4,563  -   4,563 

S U Joint Venture -   130  -   130 

Unique Equipment Service Co., Ltd. -   4,645  -   4,645 

Total 17,972  87,272  13,212  92,032 

        

Advances received from        

S U Joint Venture -   3,551,165  1,678,441  1,872,724 

Unique-Chun Wo Joint Venture 495,485  3,048  495,485  3,048 

SH-UN Joint Venture 417,552  808,401  1,137,145  88,808 

ITD-UNIQUE Joint Venture 11,880  24  -   11,904 

UN-SG Joint Venture 6,376  -   3,400  2,976 

Unique Real Estate and Development Co., Ltd. 300  -   5  295 

Total 931,593  4,362,638  3,314,476  1,979,755 

 

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 year.  

 

5. SHORT-TERM INVESTMENTS 

 

 In Thousand Baht 

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

 2013  2012  2013  2012  2013  2012 

Investments in             

fixed deposits 1.50 - 3.25  -  204,198  -   4,197  -  

Mutual fund            

- at fair value -  -  28,489  -   -   -  

Total     232,687  -   4,197  -  
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6. TRADE AND OTHER ACCOUNT RECEIVABLES, TRADE ACCOUNT AND NOTE PAYABLES - Net 

 

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

 

  In Thousand Baht 

  Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

  2013  2012  2013  2012 

 Within credit-term  1,414,078  462,366  1,683,441  726,082 

 Periods over credit-term         

      -  Not over 6 months  773,544  648,875  1,267,216  1,521,097 

      -  Over 6 months to 12 months  773,750  151,427  1,524,552  297,318 

      -  Over 12 months   241,236       -   552,647  49,520 

Total  3,202,608  1,262,668  5,027,856  2,594,017 

Less: Advances received from customers  (22,562)  (3,334)  (4,688)  (2,467) 

Net  3,180,046  1,259,334  5,023,168  2,591,550 

 

As at December 31, 2013 and 2012, the Company has trade account receivables from various joint ventures and subsidiary 

company which were outstanding over credit term over 6 months totalling Baht 2,077.2 million and Baht 346.8 million, 

respectively.  The management believes that these receivables will be collectible in full.  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 discussed in Note 22. 

 

The Company and the Unique Group transferred the right on cash collection from the installment payments of the construction 

projects of the Company and the Unique Group for guarantee credit facilities from various local banks as discussed in Note 12. 

 

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

 

  In Thousand Baht 

  Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

  2013  2012  2013  2012 

Trade account payables  1,404,470  1,068,581  1,462,729  920,650 

Note payables  2,009,521  875,680  1,880,698  264,368 

Total  3,413,991  1,944,261  3,343,427  1,185,018 

Less: Advances payment to contractors  (191,803)  (237,789)  (179,483)  (225,486) 

Net  3,222,188  1,706,472  3,163,944  959,532 

 

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

of cash payment for construction specified in the agreements. According to the term of the above agreements, the Unique Group 

withholds retention deposits from the contractors for their compliance with the conditions in the agreements at the certain 

percentages of the each invoice billed by the contractors. The Unique Group will release such retention deposits to the 

contractors when the construction projects complete and the contractors do not breach any conditions specified in the 

agreements. 

 

7. INVENTORIES - Net 

 

  In Thousand Baht 

  Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

  2013  2012  2013  2012 

Houses for sales      -  4,780      -  5,309 

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

Construction-in-progress – construction projects  11,361  9,905  11,254  5,085 

Construction materials  91,067  73,200      -      - 
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Total  556,190  541,647  465,016  464,156 

As at December 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 453.8 million are 

mortgaged as guarantee for short-term loans from financial institutions as discussed in Note 12. 

 

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 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. Cost of land 

in this real estate project of the Company is Baht 453.8 million as at December 31, 2013, whereby, the appraised value (fair 

market value) based on the report of an independent appraiser firm (Pro Appraisal Co., Ltd.) dated November 5, 2013 amounted 

to Baht 481.5 million. 

 

8. 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 1.625% per annum to 3.25% per annum as at December 31, 2013 and at the rates of 1.75% per annum to 

1.875% per annum as at December 31, 2012. 

 

As at December 31, 2013 and 2012, the Company’s fixed deposits amounting to approximately Baht 91.1 million and Baht 89.1 

million, respectively, were pledged as collateral for credit facilities of various local banks as discussed in Note 12.  In addition, 

as at December 31, 2013 and 2012, the Company’s fixed deposit amounting to approximately Baht 1.6 million and Baht 1.5 

million, respectively, was pledged as collateral for the litigation case as discussed in Note 29. 

 

As at December 31, 2013 and 2012, the Joint Ventures’ fixed deposits amounting to approximately Baht 268.1 million and Baht 

222.7 million were pledged as collateral for credit facilities of a local bank as discussed in Note 12. 

 

9. INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

 

As at December 31, 2013 and 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)  

     2013      2012      2013      2012        2013        2013  

Subsidiary Companies       

 Unique Real Estate and  Development Co., Ltd. 500 500 99.99 99.99 288,000 288,000 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Unique Innovation Co., Ltd. 200      - 99.99   - 200,000   - 

 Unique Prudence Co., Ltd. 1.25      - 99.99   - 1,250   - 

 Unique Metal Co., Ltd. 0.25      - 99.97   - 250   - 

 Unique Practiga Co., Ltd. 0.25      - 99.97   - 250   - 

 Unique Exploration Company Limited 0.25      - 99.97   - 250   - 

 Unique Masters Co., Ltd. 0.25      - 99.97   - 250   - 

 Unique Equipment Service Co., Ltd. 0.25      - 99.97   - 250   - 
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              In Thousand Baht   

  Paid-up Share Capital Percentage of Cost Value 

 (    In Million Baht )          Ownership    (Separate Financial Statements)  

     2013      2012      2013      2012        2013        2013  

       

Joint Ventures       

 Unique-Chun Wo Joint Venture      -      - 85.00 85.00       -        -  

 UN-SG Joint Venture      -      - 50.00 50.00       -        -  

 SH-UN Joint Venture      -      - 50.00 50.00       -        -  

 ITD-UNIQUE Joint Venture      -      - 40.00 40.00       -        -  

 S U Joint Venture      -      - 40.00 40.00       -        -  

Total     644,798 309,799 

 

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. 

 

A subsidiary company is a guarantor for long-term loans from a local bank of the Company as discussed in Note 14. 

 

10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT – Net 

 

 Consolidated Financial Statements (In Thousand Baht) 

             Advance for   

             purchase   

     Buildings,    Furniture,    fixed assets   

     temporary  Machinery  fixtures    and   

     buildings and  and  and office    Construction   

 Land  Sand pits  improvements  equipment  equipment  Vehicles  in progress  Total 

Cost                

As at January 1, 2012 488,371         -  156,597  1,266,957  49,099  135,288  12,907  2,109,219 

Additions        -         -  5,612  176,070  10,553  16,443  24,416  233,094 

Disposals        -         -         -  (130)  (79)  (5,176)  (9,399)  (14,784) 

Transfers in (out)        -         -  8,159  894         -         -  (9,053)         - 

As at December 31, 2012 488,371         -  170,368  1,443,791  59,573  146,555  18,871  2,327,529 

Additions 635,792  54,427  58,769  1,406,391  44,347  120,939  418,458  2,739,123 

Disposals        -         -         -  (35,596)  (32)         -         -  (35,628) 

Transfers in (out)        -         -         -  18,871         -         -  (18,871)         - 

As at December 31, 2013 1,124,163  54,427  229,137  2,833,457  103,888  267,494  418,458  5,031,024 
                

Accumulated                

Depreciation and                

Depletion                

As at January 1, 2012        -         -  49,590  584,979  33,463  84,757         -  752,789 

Depreciation charge for                

the year        -         -  10,643  162,814  5,778  18,101         -  197,336 

Disposals        -         -         -  (10)  (34)  (5,167)         -  (5,211) 

As at December 31, 2012        -         -  60,233  747,783  39,207  97,691         -  944,914 

Depreciation and                

depletion charges                

for the year        -  6,219  13,891  268,926  11,512  29,404         -  329,952 

Disposals        -         -         -  (11,551)         -         -         -  (11,551) 
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As at December 31, 2013        -  6,219  74,124  1,005,158  50,719  127,095         -  1,263,315 

 

 Consolidated Financial Statements (In Thousand Baht) 

             Advance for   

             purchase   

     Buildings,    Furniture,    fixed assets   

     temporary  Machinery  fixtures    and   

     buildings and  and  and office    Construction   

 Land  Sand pits  improvements  equipment  equipment  Vehicles  in progress  Total 

                

Allowance for                 

impairment loss                

As at January 1, 2012 15,000         -         -  122,600         -         -         -  137,600 

Deduction (Note 21)        -         -         -  (122,600)         -         -         -  (122,600) 

As at December 31, 2012 15,000         -         -         -         -         -         -  15,000 

As at December 31, 2013 15,000         -         -         -         -         -         -  15,000 

                

Net Book Value                

Owned assets 473,371         -  110,135  419,192  20,366  5,909  18,871  1,047,844 

Assets under finance lease        -         -         -  276,816         -  42,955         -  319,771 

As at December 31, 2012 473,371         -  110,135  696,008  20,366  48,864  18,871  1,367,615 

                

Owned assets 1,109,163  48,208  154,933  499,100  53,169  12,374  114,103  1,991,050 

Assets under finance lease        -         -  80  1,329,199         -  128,025  304,355  1,761,659 

As at December 31, 2013 1,109,163  48,208  155,013  1,828,299  53,169  140,399  418,458  3,752,709 

 

 Separate Financial Statements (In Thousand Baht) 

           Advance for   

           purchase   

   Buildings,    Furniture,    fixed assets   

   temporary  Machinery  fixtures    and   

   buildings and  and  and office    Construction   

 Land  improvements  equipment  equipment  Vehicles  in progress  Total 

Cost              

As at January 1, 2012 55,898  124,766  1,226,044  40,639  135,288  12,907  1,595,542 

Additions -  3,256  49,846  9,660  15,931  6,185  84,878 

Disposals -  -  (130)  (79)  (5,176)  (9,399)  (14,784) 

Transfers in (out) -  8,159  894  -  -  (9,053)  - 

As at December 31, 2012 55,898  136,181  1,276,654  50,220  146,043  640  1,665,636 

Additions -  51,744  138,628  38,917  95,859  62,053  387,201 

Disposals -  -  (10,154)  (32)  -  -  (10,186) 

Transfers in (out) -  -  640  -  -  (640)  - 

As at December 31, 2013 55,898  187,925  1,405,768  89,105  241,902  62,053  2,042,651 

              

Accumulated              

Depreciation              

As at January 1, 2012 -  26,783  545,837  32,072  84,757  -  689,449 

Depreciation charge for              

the year -  7,618  161,258  4,023  18,100  -  190,999 

Disposals -        -   (10)  (34)  (5,167)  -  (5,211) 

As at December 31, 2012 -  34,401  707,085  36,061  97,690  -  875,237 

Depreciation charge for              

the year -  12,001  161,114  8,627  27,361  -  209,103 

Disposals -  -  (10,154)  -  -  -  (10,154) 

As at December 31, 2013 -  46,402  858,045  44,688  125,051  -  1,074,186 
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 Separate Financial Statements (In Thousand Baht) 

           Advance for   

           purchase   

   Buildings,    Furniture,    fixed assets   

   temporary  Machinery  fixtures    and   

   buildings and  and  and office    Construction   

 Land  improvements  equipment  equipment  Vehicles  in progress  Total 

              

Allowance for               

impairment loss              

As at January 1, 2012 15,000  -  122,600  -  -  -  137,600 

Deduction (Note 21) -  -  (122,600)  -  -  -  (122,600) 

As at December 31, 2012 15,000  -  -  -  -  -  15,000 

As at December 31, 2013 15,000  -  -  -  -  -  15,000 

              

Net Book Value              

Owned assets 40,898  101,780  413,324  14,159  5,909  640  576,710 

Assets under finance lease -  -  156,245  -  42,444  -  198,689 

As at December 31, 2012 40,898  101,780  569,569  14,159  48,353  640  775,399 

              

Owned assets 40,898  141,442  418,826  44,417  5,485  19,596  670,664 

Assets under finance lease -  81  128,897  -  111,366  42,457  282,801 

As at December 31, 2013 40,898  141,523  547,723  44,417  116,851  62,053  953,465 

 

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

discussed in Note 15. 

 

As at December 31, 2013 and 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 14. 

 

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 December 31, 2013 and 2012, was pledged as collateral for the litigation case as discussed in Note 29. 

 

The building and machinery with the net carrying value of Baht 268.6 million as at December 31, 2013, have been 

mortgaged/pledged as collateral for credit facilities obtained from a financial institutions as discussed in Note 14.  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 481.5 million and Baht 

447.1 million (and of the Unique Group’s plant and equipment totalling approximately Baht 545.3 million and Baht 510.9 

million) were fully depreciated as at December 31, 2013 and 2012, respectively, but these items are still in active use. 

 

11. INTANGIBLE ASSETS - Net  

 

    

Consolidated  

Financial Statements 

Software Licenses     (In Thousand Baht) 

Cost      

As at January 1, 2012     7,646 

Additions     2,445 

Disposals     (2,179) 

As at December 31, 2012     7,912 

Additions     1,616 

As at December 31, 2013     9,528 
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12. BANK OVERDRAFT AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 

 

 In Thousand Baht 

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

 2013  2012  2013  2012  2013  2012 

Bank Overdraft     41,647  -  41,647  - 

Liabilities under trust            

receipts     1,966  -  1,966  - 

Notes payable to banks  4.850-7.625  7.375-7.750  895,367  460,000  608,267  310,000 

Total     938,980  460,000  651,880  310,000 

 

 

    

Consolidated  

Financial Statements 

Software Licenses     (In Thousand Baht) 
      

Accumulated Amortization      

As at January 1, 2012     4,553 

Amortization charge for the year     885 

Disposals     (1,679) 

As at December 31, 2012     3,759 

Amortization charge for the year     999 

As at December 31, 2013     4,758 
      

Net Book Value      

As at December 31, 2012     4,153 

As at December 31, 2013     4,770 

 

    

Separate   

Financial Statements 

Software Licenses     (In Thousand Baht) 

Cost      

As at January 1, 2012     6,606 

Additions     2,445 

Disposals     (2,179) 

As at December 31, 2012     6,872 

Additions     1,616 

As at December 31, 2013     8,488 
      

Accumulated Amortization      

As at January 1, 2012     4,503 

Amortization charge for the year     677 

Disposals     (1,679) 

As at December 31, 2012     3,501 

Amortization charge for the year     791 

As at December 31, 2013     4,292 
      

Net Book Value      

As at December 31, 2012     3,371 

As at December 31, 2013     4,196 
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As at December 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 totaling Baht 12,530.5 million and 

Baht 41,888.5 million, respectively. These credit facilities are collateralized by fixed deposits of the Company and the Unique 

Group totalling Baht 91.1 million and Baht 359.2 million, respectively, as discussed in Note 8 and by transferring the right on 

cash collection from the installment payments of the construction projects of the Company and the Unique Group, the 

Company’s construction in progress-real estate projects amounting to Baht 453.8 million as discussed in Note 7 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. 

 

13.  EMPLOYEE RETIREMENT BENEFIT OBLIGATION 

 

 Consolidated/Separate 

Financial Statements 

(In Thousand Baht) 

  

Employee retirement benefit obligation as at January 1, 2012 7,256 

Current service cost 2,429 

Interest cost 272 

Employee retirement benefit obligation as at December 31, 2012 9,957 

Current service cost 3,225 

Interest cost 365 

Employee retirement benefit obligation as at December 31, 2013 13,547 

 

Expenses recognized in the statements of comprehensive income for each of the years ended December 31, 2013 and 2012 were 

as follows: 

 

 Consolidated/Separate Financial Statements 

(In Thousand Baht) 

 2013  2012 

Current service cost 3,225  2,429 

Interest cost 365  272 

Total 3,590  2,701 

 

Actuarial assumptions 

 

Discount rate 3.7544% 

Future salary increase 5.0% 

Mortality rate based on Thai Mortality 

Ordinary Tables of 

2008 (TMO2008) 

 

14. LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - Net  

 

 In Thousand Baht 

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

 2013  2012  2013  2012  2013  2012 

            

Loans from the first local bank 6.500 - 7.000  6.500 - 7.125  226,004  293,804  226,004  293,804 

Loans from the second local bank 6.250  6.250  25,000  86,947  25,000  86,947 

Total    251,004  380,751  251,004  380,751 

Less: current portion    (92,800)  (129,747)  (92,800)  (129,747) 
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Net     158,204  251,004  158,204  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 7, 

and land, building and machinery to be constructed thereon as discussed in Note 10 and additionally guaranteed by the 

subsidiary company as discussed in Note 9. In addition, the Company has to obtain the approval from such bank before 

distribution of dividends. 

 

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

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

 

15. LIABILITIES UNDER FINANCE LEASE AGREEMENTS - Net 
 

The Company and the Unique Group have various finance lease agreements with several leasing companies covering certain 

machinery and vehicles as discussed in Note 10.  The agreements have the term for certain periods expiring up to 2017. The 

ownership of the assets under finance lease agreements will be transferred to the Company and the Unique Group when all 

payments are made to the leasing companies, which are summarized as follows: 
 

  In Thousand Baht 

  Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

  2013  2012  2013  2012 

2013  -   101,845  -   68,168 

2014  528,091  65,074  86,934  32,497 

2015  504,283  48,161  69,111  15,584 

2016  485,209  33,575  52,313  2,212 

2017  348,657  186  33,456  186 

Total minimum lease payments  1,866,240  248,841  241,814  118,647 

Less: Deferred interest  (178,325)  (20,022)  (19,201)  (6,121) 

Present value of net minimum lease payments  1,687,915  228,819  222,613  112,526 

Less: current portion due within one year         

 - net deferred interest  (445,871)  (97,325)  (75,998)  (68,396) 

Net  1,242,044  131,494  146,615  44,130 

 

16. ADVANCE PAYMENTS TO CONTRACTORS AND ADVANCES RECEIVED FROM CUSTOMERS 
 

Advance payments to contractors represent cash payments to contractors at various percentages of total construction prices. 

These advance payments to contractors will be deducted at the agreed percentages from the progress billings from the 

contractors. 
 

Advances received from customers represent cash advances from customers, who are government agencies, at various 

percentages of total construction contract prices. These advances received from customers will be deducted at the agreed 

percentages from the progress billings to the customers. 
 

17. 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   
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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. 

 

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). The Company registered the increase in authorized 

share capital with the Ministry of Commerce on May 22, 2013. 

 

18. DIVIDEND PAYMENTS 

 

Payments of dividends during the year ended December 31, 2013 (2012 : Nil) are as follows: 

 

   Number of    

  Dividend per Common Shares Total Dividends  

               Approved by   Share (In Baht)     (In Shares)  (In Thousand Baht)    Payment Date  

2013      

Dividends on  2012 2013 Annual General     

earnings Shareholders’ Meeting     

 held on April 5, 2013 0.06 779,539,289 46,772 May 3, 2013 
      

 

19. REGISTERED PROVIDENT FUND 

 

The Company and its subsidiary company have contributory provident funds for their employees in accordance with the terms 

and conditions prescribed in the Provident Fund Act B.E. 2530.  Membership to the funds is voluntarily.  Contributions are made 

monthly by the employees and by the Company and its subsidiary company at 2% of the employees’ basic salaries. The 

provident funds are managed by a Fund Manager in accordance with the terms and conditions prescribed in the Ministerial 

Regulation No. 2 (B.E. 2532) issued under the Provident Fund Act B.E. 2530. 

 

The Company and its subsidiary company contributed to the fund totalling approximately Baht 3.5 million and Baht 2.5 million 

for each of the years ended December 31, 2013 and 2012, respectively. 

 

20. LEGAL RESERVE  

 

Under the provision of the Public Company Limited Act B.E. 2535, the Company is required to set aside as reserve fund at least 

5% of its annual net profit after deduction of the deficit brought forward (if any) until the reserve reaches 10% of authorized 

share capital. As at December 31, 2013 and 2012, the Company appropriated for legal reserve equivalent to 10% of authorized 

share capital.  The reserve is not available for dividend distribution. 

 

21.       FLOOD INCIDENT 

 

As a result of the critical flood in many provinces during October to November 2011, the Unique Group had faced a negative 

impact as a result of the flood incident because the Unique Group’s warehouse and construction projects are located at the 

flooded areas. In this regard, based on the preliminary survey, the Unique Group estimated that machinery and equipment with 

the net book value totalling Baht 122.6 million and work in progress for the commuter train project (red line) Bang Sue-Taling 

Chan section and the MRT (blue line) Hua Lamphong-Bang Khae and Bang Sue-Thaphra (contract 3) sections, with the 

carrying amount totalling Baht 116.0 million have been damaged. Hence, the Unique Group set up an allowance for impairment 

losses of those assets totalling Baht 238.6 million, as a separate item in the consolidated statement of comprehensive income and 

the separate statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2011.  
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However, the Unique Group has submitted a claim to the insurance company for the compensation for the damaged machinery 

and equipment of Baht 122.6 million and for repairing the damaged commuter train project (red line) Bang Sue-Taling Chan 

section and the damaged MRT (blue line) Hua Lamphong-Bang Khae and Bang Sue-Thaphra (contract 3) sections for both 

completed work (already handed over) and work in progress totalling Baht 548.3 million. The ultimate outcome is presently 

being considered by the insurance company and cannot presently be determined. However, the management believes that the 

Unique Group will be compensated by the insurance company without any significant loss. 

 

On February 22, 2012, the insurance company sent a letter to confirm that it will make a preliminary compensation to the 

Unique Group of Baht 100 million. Subsequently during the year 2012, the insurance company has concluded the total 

compensation for insurance recovery of Baht 473.1 million. The Unique Group already received money of Baht 403.4 million in 

2012. In this regard, the Unique Group recognized insurance recovery income of Baht 373.1 million and Baht 100.0 million in 

the statements of comprehensive income for each of the years ended December 31, 2012 and 2011, respectively. The 

uncollected amount of Baht 69.7 million and Baht 100.0 million was presented as “Accrued income for insurance recovery” in 

the consolidated statements of financial position as at December 31, 2012 and 2011, respectively. 

 

The Unique Group has repaired the damaged machinery and equipment and work in progress for the commuter train project (red 

line) during the year 2012. Hence, the Unique Group reversed the allowance for impairment losses of damaged assets of Baht 

238.6 million as income in the statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2012. 

 

22. AGREEMENTS 

 

The Company and joint venture entered into the construction agreements with government agencies as follows: 

 

The Company 

 

  Agreement No.        Date                        Description        Parties to the Contract       Period (Date of ) Completion        Retention           Performance Security  

       

48/2551 August 25, 

2008 

The project construction of Flood 

Prevention Project, Supanburi 

Province Contract 2 

Public Works and Town 

Planning Department 

Completion within 900 days 

commencing from the letter of 

notice to proceed 

- Bank guarantee No. 

Kor.00019/108055/0050/51 

amounting to Baht 16.25 million 

       

Sor.Nor.Yor. 

61/2554 

 

September 

30, 2011    

 

The project construction of 

Pattanakarn – Onnuch Interchange 

 

Bangkok Metropolitan 

Administration  

 

Completion within 810 days 

Commencing from the letter of 

notice to proceed 

 

- Bank guarantee No. 

Kor.00019/108066/0275/54 

Amounting to Baht 44.39 

million 

 

       

PITB-745(R2) 

 

November 

21, 2011 

 

The project construction of 

Pattanakarn – Onnuch Interchange 

and Supply and Installation of Water 

Pipe Line and Related Works 

 

The Metropolitan 

Waterworks Authority 

 

Completion within 30 days before 

the end of the project agreement 

 

- Bank guarantee No. 

Kor.00019/108066/0316/54 

amounting to Baht 2.13 million 

 

       

For Aor 

Bor.Kor.10/ 

2552 

 

November 

21, 2011 

 

The project construction of 

Pattanakarn – Onnuch Interchange 

and Installation of Duct Bank and 

Man Hole 

 

The Metropolitan 

Electricity 

Authority  

 

Completion within 733 days 

commencing from the letter of 

notice to proceed 

 

- Bank guarantee No. 

Kor.00019/108066/0316/54 

amounting to Baht 2.13 million 
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  Agreement No.        Date                        Description        Parties to the Contract       Period (Date of ) Completion        Retention           Performance Security  

       

Yor Tor. 

02330/6/ Kor 

Tor.18 

August 29, 

2012 

Manufacture or procurement of steel 

bridges including foundation, removal 

and installing of steel bridge at KM 

2+609,KM 15+922, KM 16+444, KM 

17+745, KM 18+102, KM 18+583, 

KM 20+821 and KM 23+229. Total 8 

locations in the south line (out 

bound). Inspector of Thonburi route, 

inspector of Salaya route in the 

maintenance Zone of Bangsue, 

maintenance Division, Bangkok route. 

Central Maintenance Zone, Civil 

Works Division. 

The State Railway of 

Thailand 

Completion within 270 days 

commencing from the letter of 

notice to proceed 

 

- Bank guarantee No. 

Kor.00019/108066/0203/55 

amounting to Baht 1.3 million 

 

       

Kor 

Sor.23/Ror 

For For/2555 

November 

19, 2012 

Contraction for construction more 

platform for passenger in the 

commuter train project railway (red 

line) Bang Sue – Taling Chan section 

project 

The State Railway of 

Thailand 

Completion within 270 days 

commencing from the letter of 

notice to proceed 

 

- Bank guarantee No. 

Kor.00019/108066/0287/55 

Amounting to Baht 1.18 million 

       

4CI4-560005 September 

6, 2013 

Contraction for construction Off-

Terminal Check-in in Phuket 

International Airport 

Airports of Thailand 

Public Company Limited 

Completion within 120 days 

commencing from the letter of 

notice to proceed 

 

- Bank guarantee No. 

Kor.00019/108066/0267/56  

Amounting to Baht 7.75 million 

 

Joint Ventures 

 

 Unique-Chun Wo Joint Venture 

 

         Date                                   Description        Parties to the Contract       Period (Date of ) Completion        Retention           Performance Security  

December 12, 

2008 

Construction of the state railway of Thailand known 

as the commuter train project (red line) Bang Sue-

Taling Chan section project 

The State Railway of 

Thailand 

Completion within 1,100 days 

commencing from the letter of 

notice to proceed 

10% Bank guarantee 10% of value of 

work 

 

 UN - SG Joint Venture  

 

         Date                                   Description        Parties to the Contract       Period (Date of ) Completion        Retention           Performance Security  

October 14, 

2010 

The project construction of Water Pipeline for Klong 

Pra-ong Chaiyanuchit- Bangpra reservior and building 

Agreement 2 : The project of veer water from the east 

Chaopraya-Bangpra reservoir Chonburi province 

Royal Irrigation 

Department 

Completion within 720 days 

commencing from the letter of 

notice to proceed 

10% Bank guarantee No. 

00019/108066/0207/53 and 

C05139/21010013251 

amounting to Baht 52.9 million  

 

 SH – UN Joint Venture  

 

         Date                                   Description        Parties to the Contract       Period (Date of ) Completion        Retention           Performance Security  

February 17, 

2011 

Construction of the state railway of Thailand known as 

the MRT (blue line) Hua Lamphong-Bang Kae and 

Bang Sue-Thapra (contract 3) section project 

Mass Rapid Transit 

Authority of Thailand 

Completion within 1,640 days 

commencing from the letter of 

notice to proceed 

10% Bank guarantee No. 

Kor.00019/108066/0057/54 

amounting to Baht 1,128 million  
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 ITD – UNIQUE Joint Venture  

 

         Date                                   Description        Parties to the Contract       Period (Date of ) Completion        Retention           Performance Security  

May 3, 2011 Construction of the Klong Yai Multi-purpose 

Harbour Trad Province                

Marine Department Commencing  within 990 days 

after sign the contract within 

January 17, 2014 

5% Bank Guarantee no. 

Kor.00019/108612/0013/54 

amounting to Baht 25.9 million 

 

 S U Joint Venture  

 

         Date                                   Description        Parties to the Contract       Period (Date of ) Completion        Retention           Performance Security  

January 18, 

2013 

Construction of the State Railway of Thailand 

Commuter Train Project (Red Line) Contract 1: Civil 

Works for Bang Sue Grand Station and Depotsใ 

The State Railway of 

Thailand 

Commencing  within 1,440 days 

after sign the contract  

10% Bank Guarantee no. Kor. 

00019/108066/0013/56 

amounting to Baht 2,982.7 

million 

 

According to condition of the above agreements, the Unique Group is responsible for the deficiency of the construction projects 

for one or two years after the completion dates. Based on the management’s experience, however, the loss for possible 

deficiency is minimal. 

 

According to the term of the above agreements, the Unique Group is withheld retention deposits by the customers for the 

compliance with the conditions in the agreements at the certain percentages of the each invoice billed by the Unique Group. The 

customers will release such retention deposits to the Unique Group when the construction projects complete and the Unique 

Group does not breach any conditions specified in the agreements. 

 

The significant information of the construction agreements, which are in progress as at December 31, 2013 and 2012, were as 

follows: 

 

  In Thousand Baht 

  Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

  2013  2012  2013  2012 

Construction revenues recognized as revenue         

up to December 31,   13,863,015  6,634,000  8,773,205  3,346,923 

         

Construction costs recognized as cost         

up to December 31,  11,836,975  5,435,256  7,090,522  2,384,773 

         

Gross amount due from customers for construction         

works (unbilled receivables and construction in         

progress - construction projects)   3,544,015  2,122,840  360,206  83,802 

 

23. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS 

 

Financial assets and financial liabilities carried on the separate statements of financial position and consolidated statements of 

financial position include cash and cash equivalents, short-term investments, trade account receivables, investments in restricted 

fixed deposits, investments in subsidiary companies and joint ventures, advance payments to joint ventures, advance payments to 

contractors, short-term loans from subsidiary companies and joint venture, short-term and long-term loans from financial 

institutions, trade account and note payables, liabilities under finance lease agreements and advance received from customers. 

The accounting policies on recognition and measurement of these items are disclosed in the respective accounting policies in 

Note 3. 

 

Liquidity Risk 
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Liquidity risk arises from the problem in raising funds adequately and in time to meet commitments as indicated in the financial 

statements. Based on the assessment of the Unique Group’s current financial position and results of operations, the Unique 

Group does not face liquidity risk. 

Foreign Currency Risk 
 

The Unique Group has commercial transactions in foreign currency, giving rise to exposure risk from changes in foreign 

exchange rates.  Hence, the management considers using forward exchange contracts to mitigate this risk from time to time as 

appropriate.  
 

Credit Risk 
 

Credit risk is the risk that a counterparty is unable or unwilling to meet a commitment that it entered into with the Unique Group.  

The risk is controlled by the application of credit approvals and monitoring procedures.   
 

The carrying amount of accounts receivable recorded in the statements of financial position and consolidated statements of 

financial position net of allowance for doubtful accounts, if any, represents the maximum exposure to credit risk. 
 

Interest Rate Risk 
 

Interest rate risk arises from the fluctuation of market interest rates, which may have an impact to current and future operations 

of the Unique Group. The Unique Group’s exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits at financial institutions 

and short-term and long-term loans from financial institutions and liabilities under finance lease contracts. 
 

However, since most of the Unique Group’s financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates 

which are close to the market rate. The management considers that the interest rate risk is minimal, hence, the Unique Group has 

no hedging agreement to protect against such risk. 
 

Significant financial assets and liabilities as at December 31, 2013 and 2012, classified by type of interest rates are summarised 

in the table below, with those financial assets that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the 

repricing date if this occurs before the maturity date. 

                                   Consolidated Financial Statements   

                                          2013 (In Thousand Baht)   

              Fixed interest rates      

  

Within 

1 year   

 

1- 5 

years 

 

Over 

5 years 

 

Floating 

interest rate 

 

Non-interest 

bearing 

 

 

Total 

Effective 

interest rate 

(% p.a.) 

Financial assets        

Cash and cash equivalents       -       -       -  357,273 1,631 358,904 0.25-1.75 

Short-term investments 204,198    28,489 232,687 1.50-3.25 

Trade and others account        

receivables - net      -       -       -         -  3,180,046 3,180,046 - 

Advance payments      -       -       -         -  35,904 35,904 - 

Retention receivables      -       -       -         -  33,507 33,507 - 

Investments in restricted         

   fixed deposits 360,775      -       -         -         -     360,775 1.625-3.25 

Total 564,973      -       -     357,273 3,279,577 4,201,823  
        

Financial liabilities        

Bank overdrafts and short-term 

loans  
       

   from financial institutions      -       -       -  938,980        -  938,980 4.850-7.625 

Trade and others account payables       -       -       -         -  3,223,045 3,223,045 - 

Advance received      -       -       -         -  1,207,188 1,207,188 - 

Retention payable from contractors      -       -       -         -  121,345 121,345 - 

Long-term loans from        

   financial institutions 92,800 158,204      -         -         -  251,004 6.25-7.000 
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Liabilities under finance lease        

   agreements  445,871 1,242,04

4 
     -         -         -  1,687,915 4.75-6.90 

Total 538,671 1,400,24

8 
     -  938,980 4,551,578 7,429,477  

 

                                   Consolidated Financial Statements   

                                          2012 (In Thousand Baht)   

              Fixed interest rates      

  

Within 

1 year   

 

1- 5 

years 

 

Over 

5 years 

 

Floating 

interest rate 

 

Non-interest 

bearing 

 

 

Total 

Effective 

interest rate 

(% p.a.) 

Financial assets        

Cash and cash equivalents       -       -       -  145,716 1,099 146,815 0.25-1.75 

Trade and others account        

receivables - net      -       -       -         -  1,259,334 1,259,334 - 

Advance payments      -       -       -         -  4,679 4,679 - 

Retention receivables      -       -       -         -  46,352 46,352 - 

Investments in restricted         

   fixed deposits 313,298      -       -         -         -     313,298 1.75-1.875 

Total 313,298      -       -     145,716 1,311,464 1,770,478  

        

Financial liabilities        

Bank overdrafts and short-term loans         

   from financial institutions      -       -       -  460,000        -  460,000 7.375-7.750 

Trade account payables       -       -       -         -  1,706,472 1,706,472 - 

Advance received      -       -       -         -  245,612 245,612 - 

Retention payable from contractors      -       -       -         -  126,762 126,762 - 

Long-term loans from        

   financial institutions 129,747 251,004      -         -         -  380,751 6.25-7.125 

Liabilities under finance lease        

   agreements    97,325 131,494      -         -         -     228,819 4.78-8.37 

Total 227,072 382,498      -  460,000 2,078,846 3,148,416  
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                                       Separate Financial Statements   

                                            2013 (In Thousand Baht)   

              Fixed interest rates      

  

Within 

1 year   

 

1- 5 

years 

 

Over 

5 years 

 

Floating 

interest rate 

 

Non-interest 

bearing 

 

 

Total 

Effective 

interest 

rate 

(% p.a.) 

        

Financial assets        

Cash and cash equivalents       -       -       -  105,737 1,266 107,003 0.25-1.75 

Short-term investments 4,198      -       -       -       -  4,198 1.50-3.25 

Trade and others account        

receivables - net      -       -       -         -  5,023,168 5,023,168 - 

Advance payments      -       -       -         -  991,678 991,678 - 

Retention receivables      -       -       -         -  5,452 5,452 - 

Investments in restricted         

   fixed deposits 92,669      -       -         -         -       92,669 1.625-3.25 

Total 96,867      -       -     105,737 6,021,564 6,224,168  

       
 

Financial liabilities        

Bank overdrafts and short-term 

loans  
       

   from financial institutions      -       -       -  651,880        -  651,880 4.850-7.625 

Trade account payables       -       -       -       -  3,163,944 3,163,944 - 

Other payable      -       -       -       -  92,032 92,032 - 

Advance received      -       -       -       -  1,979,755 1,979,755 - 

Retention payable from contractors      -       -       -       -  90,646 90,646 - 

Long-term loans from        

   financial institutions 92,800 158,204      -       -         -  251,004 6.25-7.000 

Liabilities under finance lease        

   agreements    75,998 146,615      -       -         -     222,613 4.75-6.90 

Total 168,798 304,819      -  651,880 5,326,377 6,451,874  
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                                       Separate Financial Statements   

                                            2012 (In Thousand Baht)   

              Fixed interest rates      

  

Within 

1 year   

 

1- 5 

years 

 

Over 

5 years 

 

Floating 

interest rate 

 

Non-interest 

bearing 

 

 

Total 

Effective 

interest 

rate 

(% p.a.) 

        

Financial assets        

Cash and cash equivalents       -       -       -  57,265 851 58,116 0.25-1.75 

Trade and others account        

receivables - net      -       -       -         -  2,591,550 2,591,550 - 

Advance payments      -       -       -         -  18,483 18,483 - 

Retention receivables      -       -       -         -  1,710 1,710 - 

Investments in restricted         

   fixed deposits 90,554      -       -         -         -       90,554 1.75-1.875 

Total 90,554      -       -       57,265 2,612,594 2,760,413  

        

Financial liabilities        

Bank overdrafts and short-term 

loans  
       

   from financial institutions      -       -       -  310,000        -  310,000 7.375-7.750 

Trade account payables       -       -       -       -  959,532 959,532 - 

Other payable      -       -       -       -  17,972 17,972 - 

Advance received      -       -       -       -  931,593 931,593 - 

Retention payable from contractors      -       -       -       -  87,060 87,060 - 

Long-term loans from        

   financial institutions 129,747 251,004      -       -         -  380,751 6.25-7.125 

Liabilities under finance lease        

   agreements    68,396   44,130      -       -         -     112,526 4.78-8.37 

Total 198,143 295,134      -  310,000 1,996,157 2,799,434  

 

Fair Value of Financial Instruments 

 

Fair value is defined as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable 

willing parties in an arm’s length transaction.  The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each 

class of financial instruments. 

 

Cash and cash equivalents, trade account receivables, advance payments to joint ventures and advance payments to contractors - 

the carrying values approximate their fair values due to the relatively short-term maturity of these financial instruments. 

 

Investments in restricted fixed deposits carrying at market floating rate - the carrying values approximate their fair values. 

 

Investments in subsidiary companies and joint ventures, for which there are no quoted market prices - a reasonable estimate of 

fair value, which has been calculated, based on the underlying net asset base for such investments, approximate their values base 

on equity method. 

 

Short-term loans from subsidiary companies and joint venture, short-term loans from financial institutions, trade account and 

note payables and advance received from customers - the carrying amounts of these financial liabilities approximate their fair 

values due to the relatively short-term maturity of these financial instruments. 
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Liabilities under finance lease contracts, which bear interest at the fixed rates; - the aggregate carrying values are insignificantly 

different from their aggregate fair value because the fixed interest rates approximate market rates. 

 

Long-term loans from financial institutions carrying interest at floating rate, which are considered to be market rate - the 

carrying value approximates the fair value.  

 

24. EXPENSES BY NATURE 

 

Significant expenses by nature for each of the years ended December 31, 2013 and 2012 are as follows: 

 

  In Thousand Baht 

  Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

  2013  2012  2013  2012 

Changes in inventories   (14,543)  910,982  (860)  419,567 

Purchase of construction materials  4,117,543  1,229,873  3,575,426  980,634 

Direct labor and subcontractor  287,843  954,689  818,774  596,046 

Other construction expenses  529,319  358,025  322,355  317,377 

Employee benefit expenses  531,661  248,715  347,508  247,084 

Management benefit expenses  21,212  18,276  21,212  18,276 

Depreciation, depletion and amortization  330,951  198,220  209,894  191,675 

Other expenses  138,122  186,440  128,434  146,655 

Total expenses  5,942,108  4,105,220  5,422,743  2,917,314 

 

25. MANAGEMENT BENEFIT EXPENSES 

 

The monetary management benefit expenses for each of the years ended December 31, 2013 and 2012 are as follows: 

 

                    In Thousand Baht  

                                                             Description             2013              2012  

Salaries 14,006  11,793 

Bonus 4,564  2,840 

Employee retirement benefit 1,938  1,692 

Meeting allowances 361  1,686 

Contribution to the Company’s provident fund 283  230 

Others 60  35 

Total 21,212  18,276 

 

26. DEFERRED INCOME TAX ASSETS 

 

Income tax expense for each of the years ended December 31, 2013 and 2012 consisted of: 

 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

 2013  2012  2013  2012 

Income tax expense - current tax 147,454  83,207  112,823  68,428 

Add (Less) : Tax effect from deferred income tax 

of temporary differences 

       

- Tax benefit on loss carry-forwards 2,487  (2,521)  -   -  

-  Liabilities under finance lease agreements (3,495)  -   (501)  -  

-  Provision for employee retirement benefit (718)  (540)  (718)  (540) 

-  Other non-current liabilities (220)  -   -   -  

Income tax expense 145,508  80,146  111,604  67,888 

 



 
 
 
 

UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED, 

ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES 

Notes to Financial Statements (Continued) 

December 31, 2013 

 

 

    43   

 

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

ended December 31, 2013 and 2012 are as follows: 

 

 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

 2013  2012  2013  2012 

Accounting profit before tax 732,164  463,480  551,624  530,491 
        

Income tax rates at 20% in 2013 and 23% in 2012 146,433  106,600  110,325  122,013 

Add (Less): Tax effect of exempted income -   (54,914)  -   (54,914) 

 Tax effect of non-utilized tax benefit         

 on loss carry-forwards (6,764)  -   -   -  

 Tax effect of non-deductible expenses 5,839  28,460  1,279  789 

Income tax expense 145,508  80,146  111,604  67,888 

 

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

 

 Consolidated Financial Statements (In Thousand Baht) 

  (Charged) / Credited to  

 December 31,  Profit  Other comprehensive  December 31, 

 2012  for the year  income for the year  2013 

Allowance for impairment of asset 3,000  -   -   3,000 

Tax benefit on loss carry-forwards 2,521  (2,487)  -   34 

Liabilities under finance lease agreements -   3,495  -   3,495 

Provision for employee retirement benefit 1,991  718  -   2,709 

Other non-current liabilities -   220  -   220 

Total 7,512  1,946  -   9,458 

 

 

 Separate Financial Statements (In Thousand Baht) 

  (Charged) / Credited to  

 December 31,  Profit  Other comprehensive  December 31, 

 2012  for the year  income for the year  2013 

Allowance for impairment of asset 3,000  -   -   3,000 

Liabilities under finance lease agreements -   501  -   501 

Provision for employee retirement benefit 1,991  718  -   2,709 

Total 4,991  1,219  -   6,210 

 

Unrecognised Deferred Income Tax Asset 

 

As at December 31, 2013 and 2012, the Unique Group did not recognize deferred income tax asset from loss carry forward of 

two joint ventures of Baht 50.7 million and Baht 52.7 million, respectively, since it is not probable that future taxable profit will 

be available against which such joint venture can utilize the benefit therefore. 

 

27.    EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT 

 

Basic earnings per share attributable of the owner of the parent are determined by dividing the profit for the year by the weighted 

average number of shares outstanding during the years. 

 

Weighted average number of shares (basic) for each of the years ended December 31, 2013 and 2012 are as follows: 

 

    In Million Shares 

    2013  2012 

       

Number of shares outstanding as at January 1    779.5  670.9 

Effect of shares issued during the year    -   108.4 

Weighted average number of shares (basic)     779.5  779.3 
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The calculations of diluted earnings per share attributable of the owner of the parent for each of the years were based on the 

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

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

 

Weighted average number of shares (diluted) for each of the years ended December 31, 2013 and 2012 are as follows: 

 

  In Million Shares 

  2013  2012 

     

Weighted average number of shares outstanding during the years (basic)  779.5  779.3 

Effect of exercisable warrants  -    -   

Weighted average number of shares outstanding during the years (diluted)  779.5  779.3 

 

28. SEGMENT FINANCIAL INFORMATION 

 

The segment financial information of the Unique Group in the consolidated financial statements for each of the years ended 

December 31, 2013 and 2012 were as follows: 

 

 2013 (In Million Baht) 

 Revenue         

 from  Revenue       

 construction  from sales    Eliminated   

 services  of real estate  Total  transactions  Net 

Revenue from sales and services 9,969.5  6.2  9,975.7  (3,260.3)  6,715.4 

Costs of sales and services (8,624.4)  (5.3)  (8,629.7)  3,192.9  (5,436.8) 

Gross margin 1,345.1  0.9  1,346.0  (67.4)  1,278.6 

Other income     99.0  -   99.0 

General and administrative expenses     (552.6)  68.5  (484.1) 

Management benefit expenses     (21.2)  -   (21.2) 

Finance costs     (140.2)  -   (140.2) 

Income tax     (145.5)  -   (145.5) 

Loss for the year     585.5  1.1  586.6 

 

 

 2012 (Restated) (In Million Baht) 

 Revenue         

 from  Revenue       

 construction  from sales    Eliminated   

 services  of real estate  Total  transactions  Net 

Revenue from sales and services 5,559.7  -   5,559.7  (1,545.8)  4,013.9 

Costs of sales and services (5,151.0)  -   (5,151.0)  1,542.9  (3,608.1) 

Gross margin 408.7  -   408.7  (2.9)  405.8 

Other income         19.0 

Insurance compensation income         373.1 

General and administrative expenses         (478.8) 

Management benefit expenses         (18.3) 

Reversal of impairment loss of          

damaged assets         238.6 

Finance costs         (75.9) 

Income tax         (80.1) 

Loss for the year         383.4 
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29.    OTHERS 

 

As at December 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 5,325.7 

million and Baht 6,939.1 million, respectively. (2012 : Baht 728.3 million and Baht 2,486.3 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 1,362.9 million and Baht 12,238.4 million, respectively. (2012 : 

Baht 1,957.3 million and Baht 8,282.7 million, respectively) 

 

c) 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. 

 

d)  the Company was sued for the damages from the breach of agreements of 9 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 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 1.6 

million (2012 : Baht 1.5 million) as discussed in Note 

8.  The Company has recorded a provision for loss on 

this litigation case in the account of Baht 2.0 million, 

based on an amount sentenced by the Court of 

Appeals. 
      

Case 2 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 3 0.4  The case is being determined 

by the Supreme Court.  

 The Court of First Instance and the Court of Appreals 

dismissed this litigation case. 
      

Cases 4-5 3.4  The cases are being 

determined by the Court of 

Appeals.  

 The Court of First Instance dismissed these litigation 

cases. 

      

Case 6 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 7-9 1.1  The cases are being determined 

by the Court of First Instance.  

 The Company has not recorded a provision for loss 

for these cases. 

 

e) 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 December 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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30. CAPITAL MANAGEMENT 

 

The primary objective of the Unique Group’s capital management is to ensure that they have sustained good cash flows 

management and preserves the ability to continue their businesses as a going concern.  

 

As at December 31, 2013 and 2012, debt-to-equity ratios were as follows: 

 

  Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements 

  2013  2012  2013  2012 

         

Debt-to-equity ratio  3.8 : 1  2.0 : 1  3.0 : 1  1.6 : 1 

 

No changes were made in the Unique Group’s objectives, policies or processes during the years ended December 31, 2013 and 

2012. 

 

31. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD 

 

At the Board of Directors’ meeting no. 1/2014 held on February 21, 2014, the Board unanimously passed the following 

resolutions: 

1) The Propose of cash dividend from the net profit of the Company for the year ended December 31, 2013 of Baht 124.7 

million (at Baht 0.16 per share of 779,539,289 shares). The Board has fixed the Record Date on which shareholders entitled 

to receive dividend on March 7, 2014 and gathered shareholders by closing the share registration book on March 10, 2014. 

This cash dividend was proposed to be paid on April 29, 2014. 

 

2) The approval the calling of the 2014 Annual General Shareholders Meeting (AGM) to be held on March 31, 2014. The   

Board has fixed the Record Date on which shareholders have the right to attend the 2014 AGM by closing the share 

registration book on March 10, 2014. 

 

32. NEW/REVISED THAI FINANCIAL REPORTING STANDARDS NOT YET ADOPTED 

 

The Unique Group has not adopted new/revised Thai Financial Reporting Standards (TFRS) that have been issued but are not 

yet effective at the reporting date as follows: 

 
TFRS  Topic  Effective date 

TFRS 2 (revised 2012)  Share-based Payment  2014 

TFRS 3 (revised 2012)  Business Combinations  2014 

TFRS 4   Insurance Contracts  2016 

TFRS 5 (revised 2012)  Non-current Assets held for Sale and Discontinued Operations  2014 

TFRS 8 (revised 2012)  Operating Segments  2014 

TAS 1 (revised 2012)  Presentation of financial statements  2014 

TAS 7 (revised 2012)  Statement of Cash Flows  2014 

TAS 12 (revised 2012)  Income Taxes  2014 

TAS 17 (revised 2012)  Leases  2014 

TAS 18 (revised 2012)  Revenue  2014 

TAS 19 (revised 2012)  Employee Benefits  2014 

TAS 21 (revised 2012)  The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates  2014 

TAS 24 (revised 2012)  Related Party Disclosures  2014 

TAS 28 (revised 2012)  Investments in Associates  2014 

TAS 31 (revised 2012)  Interests in Joint Ventures  2014 

TAS 34 (revised 2012)  Interim Financial Reports  2014 

TAS 38 (revised 2012)  Intangible Assets  2014 

TFRIC 1   Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities  2014 

TFRIC 4   Determining whether an Arrangement contains a Lease  2014 

TFRIC 5   Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 

 2014 

TFRIC 7   Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies 

 2014 

TFRIC 10   Interim Financial Reporting and Impairment  2014 

TFRIC 12  Service Concession Arrangements  2014 
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TFRIC 13  Customer Loyalty Programmes  2014 

TFRS  Topic  Effective date 

TFRIC 17  Distributions of Non-cash Assets to Owners  2014 

TFRIC 18  Transfers of Assets from Customers  2014 

TIC 15  Operating Leases-Incentives  2014 

TIC 27  Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease  2014 

TIC 29  Service Concession Arrangements Disclosure  2014 

TIC 32   Intangible Assets -Web Site Costs  2014 

 

Management expects to adopt and apply these new and revised TFRSs in accordance with the FAP’s announcement and is 

presently considering the potential impact on the Unique Group’s financial statements of these new and revised TFRSs. 

 

33. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

 

The Company’s directors have authorized these financial statements for issue on February 21, 2014. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 

 

To the Shareholders of Unique Engineering and Construction Public Company Limited 
 

 

I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of Unique Engineering and Construction Public Company Limited, 

its subsidiary companies and joint ventures, and of Unique Engineering and Construction Public Company Limited, which comprise the 

consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 2013, and the consolidated and separate statements of comprehensive 

income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory 

information. 
 

Management’s Responsibility for the Consolidated and Separate Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated and separate financial statements in accordance with Thai 

Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated and 

separate financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud and error. 
 

Auditor’s Responsibility 

My responsibility is to express an opinion on these consolidated and separate financial statements based on my audits. I conducted my audits in 

accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to 

obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial statements are free from material misstatement. 
 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures 

selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due 

to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of 

the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 

opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and 

the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 
 

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion. 
 

Opinion 

In my opinion, the consolidated and separate financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated and separate financial 

position of Unique Engineering and Construction Public Company Limited, its subsidiary companies and joint ventures, and of Unique Engineering 

and Construction Public Company Limited as at December 31, 2013, and their consolidated and separate financial performance and their 

consolidated and separate cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 
 

Emphasis of Matter 

I draw attention to Notes 3 and 26 to the financial statements, the Company, its subsidiary companies and joint ventures apply Thai Accounting 

Standard No.12 “Income Taxes”, which became effective as of January 1, 2013. In this regard, the consolidated and separate financial statements 

for the year ended December 31, 2012, which have been presented herein for comparative purpose, have been restated for the effect of relevant 

retrospective adjustments. I have audited these retrospective adjustments and in my opinion, such adjustments are appropriate and have been 

properly adjusted.  However, my opinion is not modified in respect of the matter emphasized. 
 

Other Matter 

The accompanying consolidated and separate financial statements of Unique Engineering and Construction Public Company Limited, its 

subsidiary companies and joint ventures and of Unique Engineering and Construction Public Company Limited for the year ended December 31, 

2012, were audited by another auditor who is an auditor in my firm whose report date March 1, 2013, expressed an unmodified opinion on those 

statements. 

 

 

 

(Mr. Apichart Sayasit) 

Certified Public Accountant, Registration No. 4229 

Baker Tilly Audit and Advisory Services (Thailand) Ltd. 

Bangkok 

February 21, 2014 



บริษทั ยนูคิ เอน็จเินยีร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษทัย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556

สินทรัพย์
บาท

31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 358,904,212         146,815,082         195,742,275         107,002,506         58,116,319           137,645,697         
เงินลงทนุระยะสั้น 5 232,687,101         -                       -                       4,197,610             -                       -                       
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 6, 12
- บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 4, 22 -                       -                       -                       4,774,564,551      2,568,859,951      1,837,891,632      
- ผูร่้วมคา้ 2,707,529,816      1,181,163,352      221,336,155         -                       -                       -                       
- บริษทัอ่ืน 22 470,881,432         78,171,141           123,122,285         222,189,726         7,437,472             13,836,675           
ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไมเ่รียกเกบ็ 12 3,532,654,668      2,112,934,760      1,629,596,423      348,951,955         78,716,913           124,590,416         
ลูกหน้ีอ่ืนบริษทัยอ่ย 4, 6 -                       -                       -                       26,413,825           15,252,797           -                       
ลูกหน้ีอ่ืนผูร่้วมคา้ 1,634,384             -                       -                       -                       -                       -                       
เงินทดรองแก่บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 4 -                       -                       -                       991,677,686         18,482,904           124,874,243         
เงินทดรองแก่ผูร่้วมคา้ 35,904,293           4,679,120             132,695,859         -                       -                       -                       
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7, 10, 12, 14, 21 556,189,834         541,647,394         1,336,628,887      465,016,312         464,156,410         767,723,205         
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมา - สุทธิ 6, 16, 22 65,023,058           45,263,115           80,488,984           39,099,613           21,973,665           25,846,393           
รายไดค้า่ชดเชยความเสียหายคา้งรับจากการประกนัภยั 4, 21 -                       69,712,133           100,000,000         68,244,848           316,050,731         100,000,000         
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน
- ภาษีซ้ือท่ียงัไมไ่ดใ้บก ากบัภาษี 68,613,526           38,882,752           155,455,695         52,097,770           20,553,404           24,414,656           
- ลูกหน้ีภาษีมลูคา่เพ่ิม 106,519,308         27,760,810           21,699,437           30,122,435           15,332,021           6,408,923             
- คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 149,720,729         44,567,908           46,288,440           48,797,240           27,800,989           20,559,269           
- อ่ืน ๆ 53,145,080           59,562,107           13,771,354           26,134,867           32,368,182           9,035,379             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,339,407,441      4,351,159,674      4,056,825,794      7,204,510,944      3,645,101,758      3,192,826,488      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  3



บริษทั ยนูคิ เอน็จเินยีร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษทัย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556

สินทรัพย์ (ต่อ)
บาท

31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทนุในเงินฝากประจ าท่ีมีขอ้จ ากดัในการใช้ 8, 12, 29 360,774,628         313,298,485         266,481,313         92,668,567           90,554,224           91,343,312           
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 22 33,506,625           46,352,325           115,791,789         5,451,911             1,710,215             31,618,586           
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 2, 9, 14 -                       -                       -                       644,797,870         309,798,770         289,799,970         
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุน้ของบริษทัยอ่ย 9 -                       -                       -                       -                       30,000,000           -                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 7, 10, 14, 15, 21 3,752,709,058      1,367,615,442      1,218,829,748      953,465,310         775,399,803         768,493,514         
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 11 4,769,793             4,152,832             3,093,087             4,196,053             3,371,236             2,103,635             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3, 26 9,457,920             7,512,119             4,451,229             6,210,445             4,991,476             4,451,229             
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน
- ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 51,325,091           51,325,091           36,960,548           -                       -                       -                       
- ลูกหน้ีภาษีมลูคา่เพ่ิม 37,950,005           -                       -                       -                       -                       -                       
- อ่ืน ๆ 27,460,811           21,465,203           6,684,144             9,154,276             20,682,527           5,413,748             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,277,953,931      1,811,721,497      1,652,291,858      1,715,944,432      1,236,508,251      1,193,223,994      

รวมสินทรัพย์ 12,617,361,372    6,162,881,171      5,709,117,652      8,920,455,376      4,881,610,009      4,386,050,482      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  4



บริษทั ยนูคิ เอน็จเินยีร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษทัย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 6, 7, 8, 12 938,980,017         460,000,000         527,149,616         651,880,017         310,000,000         449,046,915         
เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงินจ่าย - สุทธิ 6, 22
- บริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการร่วมคา้ 4 98,806,787           188,111,097         100,724,818         399,164,046         136,961,132         50,881,363           
- บริษทัอ่ืน 3,123,380,927      1,518,361,437      1,547,170,360      2,764,779,607      822,570,595         586,742,126         
เจา้หน้ีอ่ืนกบับริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 4 -                       -                       -                       92,032,400           17,972,478           17,244,131           
เจา้หน้ีอ่ืนผูร่้วมคา้ 857,465                -                       -                       -                       -                       -                       
เงินทดรองจากบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ 4 -                       -                       -                       1,979,755,256      931,592,566         868,999,943         
เงินทดรองจากผูร่้วมคา้ 1,207,187,618      245,612,271         8,761,919             -                       -                       -                       
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7, 9, 10, 14 92,800,000           129,746,868         115,800,000         92,800,000           129,746,868         115,800,000         
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10, 15 445,871,396         97,325,169           122,684,608         75,998,348           68,395,630           122,684,608         
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ - สุทธิ 6, 16, 22 2,378,678,012      723,058,786         740,841,379         90,304,647           101,546,273         3,185,913             
เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ 17 -                       -                       82,790,825           -                       -                       82,790,825           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,250,073             11,271,866           68,708                  239,666                7,116,428             -                       
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน
- เจา้หน้ีอ่ืน 29 2,181,394             24,001,695           23,465,832           2,181,393             24,001,695           22,967,251           
- ภาษีขายไมถึ่งก าหนด 14,670,697           96,489,580           124,347,832         17,642,168           14,840,261           116,666,240         
- คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 136,208,908         54,796,533           110,170,350         79,202,681           41,579,509           41,998,036           
- อ่ืน ๆ 30,584,846           30,527,006           30,134,748           13,605,183           24,523,567           38,212,943           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 8,473,458,140      3,579,302,308      3,534,110,995      6,259,585,412      2,630,847,002      2,517,220,294      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  5



บริษทั ยนูคิ เอน็จเินยีร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษทัย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 31 ธนัวาคม 2556 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 7, 9, 10, 14 158,204,195         251,004,195         394,701,063         158,204,195         251,004,195         394,701,063         
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 10, 15 1,242,044,405      131,493,672         81,491,599           146,614,520         44,130,090           81,491,599           
เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมา 4, 22 121,345,135         126,761,708         119,168,224         90,645,943           87,060,300           98,010,713           
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกษียณอายุ 13 13,546,968           9,957,381             7,256,146             13,546,968           9,957,381             7,256,146             
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 4,516,461             -                       -                       -                       -                       -                       
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,539,657,164      519,216,956         602,617,032         409,011,626         392,151,966         581,459,521         
รวมหนีสิ้น 10,013,115,304    4,098,519,264      4,136,728,027      6,668,597,038      3,022,998,968      3,098,679,815      

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 17
- ทนุจดทะเบียน (หุน้สามญั 1,081,508,574 หุน้ ในปี 2556 และ 779,539,289 หุน้ 

ในปี 2555 และ 781,250,000 หุน้ ในปี 2554 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) 1,081,508,574      779,539,289         781,250,000         1,081,508,574      779,539,289         781,250,000         
- ทนุท่ีออกและช าระแลว้ (หุน้สามญั 779,539,289 หุน้ ในปี 2556 และ 2555

และ 670,902,000 หุน้ ในปี 2554 หุน้ละ 1 บาท) 779,539,289         779,539,289         670,902,000         779,539,289         779,539,289         670,902,000         
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 94,018,938           94,018,938           94,018,938           94,018,938           94,018,938           94,018,938           
ก าไรสะสม
- จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 20 108,150,857         78,125,000           78,125,000           108,150,857         78,125,000           78,125,000           
- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3, 26 1,622,465,229      1,112,601,322      729,244,800         1,270,149,254      906,927,814         444,324,729         
ส่วนของผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 2,604,174,313      2,064,284,549      1,572,290,738      2,251,858,338      1,858,611,041      1,287,370,667      
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 71,755                  77,358                  98,887                  -                       -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,604,246,068      2,064,361,907      1,572,389,625      2,251,858,338      1,858,611,041      1,287,370,667      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,617,361,372    6,162,881,171      5,709,117,652      8,920,455,376      4,881,610,009      4,386,050,482      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  6



 

 

 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
 

13 

1. ทั่วไป 
 
บริษัท  
 
บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศไทยเม่ือวนัที่ 29 กรกฎำคม 
2537 และไดแ้ปลงสภำพเป็นบริษทัมหำชนเมื่อวนัที่ 23 มิถุนำยน 2548  ต่อมำเม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2550 หุ้นสำมญัของบริษทัไดรั้บอนุญำตให้
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรรับเหมำก่อสร้ำง กำรพฒันำท่ีดินและก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย    ท่ีอยูข่องบริษทัตำมท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทำวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ 
ต ำบลปำกเกร็ด อ  ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย 
 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 คือ กลุ่มสุววิฒัน์ธนชยั ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 42.5 และร้อยละ 44.7 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ตำมล ำดบั 
 
บริษัทย่อย 
 
 บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์ จ ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2536 และเป็น

บริษทัยอ่ยของบริษทั ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 99.99 บริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรรับเหมำก่อสร้ำง กำรพฒันำท่ีดินและก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อขำย 

 
 บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ ยคิูว-เอสอำร์ซี จ  ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2554 และเป็นบริษทัยอ่ย

ของบริษทั ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 89.99 เพื่อประมูลงำนในอนำคต  จนถึงปัจจุบนั บริษทัยอ่ยดงักล่ำวยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินพำณิชยกิจใด ๆ  
 

 บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ  ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม 2555 และเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ซ่ึงถือ
หุน้ร้อยละ 99.99 เพ่ือด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรเช่ำเคร่ืองจกัร 

 
 บริษทั ยูนิค ฟำวน์เดชัน่ จ  ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 8 ตุลำคม 2555 และเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ซ่ึงถือ

หุน้ร้อยละ 99.99 เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตวสัดุเพ่ือใชใ้นกำรก่อสร้ำง 
 

 บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัที่ 2 พฤศจิกำยน 2555 และเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ซ่ึงถือ
หุน้ร้อยละ 99.99 เพือ่ด  ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรรับเหมำก่อสร้ำง 

 
 บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจ ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 26 ธันวำคม 2555 และเป็นบริษทัย่อยของบริษทั       

ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพื่อใหบ้ริกำรเก่ียวกบังำนระบบสำธำรณูปโภคและโทรคมนำคม  จนถึงปัจจุบนั บริษทัย่อยดงักล่ำวยงัไม่ไดเ้ร่ิม
ด ำเนินพำณิชยกิจใด ๆ 

 
 บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัที่ 14 มีนำคม 2556 และเป็นบริษทัย่อยของบริษทัซ่ึงถือหุ้นร้อย

ละ 99.99 เพื่อใหบ้ริกำรเก่ียวกบังำนรับเหมำก่อสร้ำงอำคำร  จนถึงปัจจุบนั บริษทัยอ่ยดงักล่ำวยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินพำณิชยกิจใด ๆ 
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 บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จ ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2556 และเป็นบริษทัย่อยของบริษทั
ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพื่อด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยทรำย 

 
 บริษทั ยนิูค ซิสเท็ม จ ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2556 และเป็นบริษทัย่อยของบริษทัซ่ึงถือหุ้น

ร้อยละ 99.99 เพื่อใหบ้ริกำรเก่ียวกบังำนระบบสำธำรณูปโภค  จนถึงปัจจุบนั บริษทัยอ่ยดงักล่ำวยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินพำณิชยกิจใด ๆ 
 
 บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ  ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2556 และเป็นบริษทัย่อยของบริษทัซ่ึงถือ

หุน้ร้อยละ 99.99 เพื่อใหบ้ริกำรโรงหล่องำนคอนกรีตและคอนกรีตส ำเร็จรูป   
 
 บริษทั ยนิูค พรูเดนซ์ จ  ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2556 และเป็นบริษทัย่อยของบริษทัซ่ึงถือ

หุน้ร้อยละ 99.99 เพื่อใหบ้ริกำรควบคุมตน้ทุนและประเมินรำคำ  จนถึงปัจจุบนั บริษทัยอ่ยดงักล่ำวยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินพำณิชยกิจใด ๆ 
 
 บริษทั ยนิูค เมทลั จ ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัที่ 4 กนัยำยน 2556 และเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัซ่ึงถือหุ้นร้อย

ละ 99.97 เพื่อใหบ้ริกำรเก่ียวกบังำนเช่ือม กลึง และงำนเหลก็ 
 

 บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ  ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัที่ 4 กนัยำยน 2556 และเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัซ่ึงถือหุน้
ร้อยละ 99.97 เพื่อใหบ้ริกำรงำนติดตั้งประกอบ 

 
 บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จ  ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 4 กนัยำยน 2556 และเป็นบริษทัย่อยของบริษทัซ่ึง

ถือหุน้ร้อยละ 99.97 เพื่อใหบ้ริกำรส ำรวจ รังวดั วำงผงัและท ำระดบั 
 
 บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จ  ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัที่ 3 ตุลำคม 2556 และเป็นบริษทัย่อยของบริษทั

ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 99.97 เพื่อใหบ้ริกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
 
 บริษทั ยนิูค มำสเตอร์ จ  ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัในประเทศเม่ือวนัท่ี 3 ตุลำคม 2556 และเป็นบริษทัย่อยของบริษทัซ่ึงถือหุ้น    

ร้อยละ 99.97 เพื่อใหบ้ริกำรดำ้นวศิวกรรมและสถำปัตยกรรม  จนถึงปัจจุบนั บริษทัยอ่ยดงักล่ำวยงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินพำณิชยกิจใด ๆ 
 
กจิกำรร่วมค้ำ 
 
   กิจกำรร่วมคำ้ ยนิูค ชุนโว (“กิจกำรร่วมคำ้”)  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย กิจกำรร่วมคำ้เร่ิมประกอบกิจกำรเม่ือวนัท่ี 19 

ธนัวำคม 2551 โดยก่อตั้งข้ึนจำกกำรรวมตวัระหวำ่ง Chun Wo Construction & Engineering Co., Ltd. (ส่วนแบ่งร้อยละ 15) และบริษทั 
(ส่วนแบ่งร้อยละ 85)  ผูร่้วมคำ้จะไดส่้วนแบ่งตำมสัดส่วนดงักล่ำวจำกยอดรำยไดข้องกิจกำรร่วมคำ้และผูร่้วมคำ้จะรับผดิชอบโครงกำร
และค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ ในส่วนของตนเองเท่ำนั้น  กิจกำรร่วมคำ้ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรระบบรถไฟชำน
เมือง (สำยสีแดง) ช่วงบำงซ่ือ-ตล่ิงชนั กบักำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
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 กิจกำรร่วมคำ้ ยเูอน็ – เอสจี” (“กิจกำรร่วมคำ้”)  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  เม่ือวนัท่ี 5 ตุลำคม 2553 โดยก่อตั้งข้ึนจำกกำร

รวมตวัระหว่ำงห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สำมประสิทธ์ิ และบริษทั โดยมีส่วนแบ่งเท่ำกัน (ร้อยละ 50) ผูร่้วมคำ้จะไดส่้วนแบ่งตำมสัดส่วน
ดงักล่ำวจำกยอดรำยไดข้องกิจกำรร่วมคำ้และผูร่้วมคำ้จะรับผดิชอบโครงกำรและค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ ในส่วนของตนเองเท่ำนั้น  กิจกำรร่วม
คำ้ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรผนัน ้ำจำกพ้ืนท่ีลุ่มน ้ำเจำ้พระยำฝ่ังตะวนัออก-อ่ำงเก็บน ้ำบำงพระ จงัหวดัชลบุรี 
กบักรมชลประทำน 
 

 กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช – ยเูอน็ (“กิจกำรร่วมคำ้”)  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  17 พฤศจิกำยน 2553 โดยก่อตั้งข้ึน
จำกกำรรวมตวัระหว่ำงบริษทั กับ Sinohydro Corporation Limited โดยมีส่วนแบ่งเท่ำกนั (ร้อยละ 50)  ผูร่้วมคำ้จะไดส่้วนแบ่งตำม
สัดส่วนดงักล่ำวจำกยอดรำยไดข้องกิจกำรร่วมคำ้และผูร่้วมคำ้จะรับผิดชอบโครงกำรและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในส่วนของตนเองเท่ำนั้น   
กิจกำรร่วมคำ้ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรระบบรถไฟฟ้ำ (สำยสีน ้ ำเงิน) ช่วงหัวล ำโพง-บำงแค และช่วงบำง
ซ่ือ-ท่ำพระ (สัญญำท่ี 3) กบักำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
 

 กิจกำรร่วมคำ้ ไอทีดี – ยนิูค (“กิจกำรร่วมคำ้”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัที่ 25 พฤศจิกำยน 2553 โดยก่อตั้งข้ึนจำก
กำรรวมตวัระหวำ่งบริษทั กบั บริษทั อิตำเล่ียนไทย ดีเวล๊อปเมน้ต ์ จ  ำกดั (มหำชน)โดยมีส่วนแบ่งร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตำมล ำดบั     
ผูร่้วมคำ้จะไดส่้วนแบ่งตำมสัดส่วนดงักล่ำวจำกยอดรำยไดข้องกิจกำรร่วมคำ้และผูร่้วมคำ้จะรับผดิชอบโครงกำรและค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ ใน
ส่วนของตนเองเท่ำนั้น ท่ีอยูข่องกิจกำรร่วมคำ้ตำมท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี อำคำรอิตลัไทยทำวเวอร์ ชั้นท่ี 37 เลขท่ี 2034/132-161     
ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กทม.10310 ประเทศไทย  กิจกำรร่วมคำ้ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรรับเหมำก่อสร้ำง
ท่ำเทียบเรืออเนกประสงคค์ลองใหญ่ ในจงัหวดัตรำด กบักรมเจำ้ท่ำ 
 

 กิจกำรร่วมคำ้ เอส ย ู(“กิจกำรร่วมคำ้”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัที่ 13 กนัยำยน 2555 โดยก่อตั้งข้ึนจำกกำรรวมตวั
ระหวำ่งบริษทั ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) (ส่วนแบ่งร้อยละ 60) และบริษทั (ส่วนแบ่งร้อยละ 40)          
ผูร่้วมคำ้จะไดส่้วนแบ่งตำมสัดส่วนดงักล่ำวจำกยอดรำยไดข้องกิจกำรร่วมคำ้และผูร่้วมคำ้จะรับผดิชอบโครงกำรและค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ ใน
ส่วนของตนเองเท่ำนั้น กิจกำรร่วมคำ้ด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำรระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพ (สำยสีแดง) 
สัญญำท่ี 1 งำนโยธำส ำหรับสถำนีกลำงบำงซ่ือและศูนยซ่์อมบ ำรุง 
 

บริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวขำ้งตน้ (ยกเวน้กิจกำรร่วมคำ้ ไอทีดี-ยนิูค) มีท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์    
เนชัน่แนล ทำวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถนนแจง้วฒันะ  ต ำบลปำกเกร็ด  อ  ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย 

 

บริษทั  บริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวขำ้งตน้รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทัยนิูค” 
 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินและหลกักำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 
 

ก) งบกำรเงินน้ีจดัท ำเป็นเงินบำทและเป็นภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย  ทั้งน้ี งบกำรเงินรวมและ            
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีวตัถุประสงค์ท่ีจดัท ำข้ึนเพ่ือแสดงฐำนะกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทยเท่ำนั้น    

  

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ำรบนัทึกตำมรำคำทุนเดิม ยกเวน้ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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เพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงิน บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษข้ึนจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ีซ่ึงไดน้ ำเสนอ
เพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อใชใ้นประเทศเท่ำนั้น 

ข) งบกำรเงินรวมประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้ 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของบริษทั กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอ  ำนำจควบคุมทั้งทำงตรงและทำงออ้มใน
นโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน เพ่ือไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษทัยอ่ย ในกำรพิจำรณำเร่ืองกำรควบคุมได้
พิจำรณำถึงสิทธิในกำรออกเสียงท่ีจะไดม้ำในปัจจุบนั ไม่วำ่พึงไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิหรือจำกกำรแปลงสภำพตรำสำร งบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

 
กจิกำรร่วมค้ำ 
 
กิจกำรร่วมคำ้เป็นกิจกำรท่ีบริษทัมีส่วนร่วมในกำรควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตำมท่ีตกลงไวใ้นสัญญำ งบกำรเงินรวมไดร้วม
สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใช้จ่ำยของกิจกำรร่วมคำ้ โดยใชว้ิธีรวมตำมสัดส่วนและน ำเฉพำะส่วนท่ีเป็นของบริษทัมำรวมกับ
รำยกำรชนิดเดียวกนัตำมเกณฑแ์ต่ละบรรทดันบัแต่วนัท่ีมีกำรร่วมควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรร่วมควบคุมส้ินสุดลง 

 
งบกำรเงินรวมน้ีไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั  บริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้ ดงัน้ี 
 

 สัดส่วน (ร้อยละ) 
  2556  2555 

บริษัทย่อย     
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั  99.99  99.99 
     

บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ ยคิูว-เอสอำร์ซี จ  ำกดั        89.99  89.99 
     

บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ  ำกดั  99.99  99.99 
     

บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ  ำกดั  99.99  99.99 
     

บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ ำกดั  99.99  99.99 
     

บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจ ำกดั  99.99  99.99 
     

บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ำกดั  99.99             - 
     

บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จ ำกดั  99.99             - 
     

บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จ ำกดั  99.99             - 
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บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ  ำกดั  99.99             - 
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 สัดส่วน (ร้อยละ) 
  2556  2555 

     
บริษทั ยนิูค พรูเดนซ์ จ  ำกดั  99.99             - 
     
บริษทั ยนิูค เมทลั จ ำกดั  99.97             - 
     
บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ  ำกดั  99.97             - 
     
บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จ  ำกดั  99.97             - 
     
บริษทั ยนิูค มำสเตอร์ จ  ำกดั  99.97             - 
     
บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จ  ำกดั  99.97             - 
     
กจิกำรร่วมค้ำ (รวมตำมสัดส่วน)     
Chun Wo Construction & Engineering Co., Ltd. และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์      
คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)  (ช่ือ ตำมท่ีจดทะเบียน “กิจกำรร่วมคำ้ ยนิูค ชุนโว”)  85.00  85.00 
     
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สำมประสิทธ์ิและบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)     
(ช่ือตำมท่ีจดทะเบียน “กิจกำรร่วมคำ้ ยเูอน็ – เอสจี”)  50.00  50.00 
     
Sinohydro Corporation Limited และบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)     
(ช่ือตำมท่ีจดทะเบียน “กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช – ยเูอน็”)  50.00  50.00 
     
บริษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั ยนิูค  เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์     
คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) (ช่ือตำมท่ี จดทะเบียน “กิจกำรร่วมคำ้ ไอทีดี – ยนิูค”)  40.00  40.00 
     
บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทั  ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง      
แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั (มหำชน)  (ช่ือตำมท่ี จดทะเบียน “กิจกำรร่วมคำ้ เอส ย”ู)  40.00  40.00 
 
รำยกำรบญัชีระหวำ่งกลุ่มบริษทัยนิูคท่ีมีนยัส ำคญัไดถู้กตดับญัชีออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 รำยกำรของกิจกำรร่วมคำ้ท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมมีดงัน้ี 
 

 พนับำท 
 2556  2555 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,144,455  2,451,272 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ 13,278  15,922 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 397,874  275,563 
หน้ีสินหมุนเวียน 3,107,508  1,619,492 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 28,855  39,276 
รำยได ้ 2,897,720  1,154,169 
ค่ำใชจ่้ำย 615,344  1,214,431 
 
3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงินสดในมือเป็นเงินท่ีกลุ่มบริษทัยนิูคเก็บไวใ้ชเ้พ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไป    รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเป็นเงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกกระแส
รำยวนัท่ีเป็นเงินลงทุนท่ีมีสภำพคล่องสูงและพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดท่ีแน่นอน ซ่ึงมีควำมเส่ียงในกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำนอ้ย 
 
เงินลงทุนระยะส้ัน 
 
เงินลงทุนในกองทุนรวมบนัทึกในมูลค่ำยติุธรรม  กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมจะบนัทึกไวใ้นก ำไรขำดทุนส ำหรับปี 
 
ลูกหนี้และค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 
ลูกหน้ีแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีสุทธิจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ถำ้มี)   กลุ่มบริษทัยนิูคจะตดับญัชีลูกหน้ีเป็นหน้ีสูญ
เม่ือสำมำรถระบุได ้
 
กลุ่มบริษทัยูนิคจะพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ำกบัจ ำนวนหน้ีท่ีคำดว่ำจะเก็บเงินไม่ไดจ้ำกลูกหน้ีทั้งหมด ทั้งน้ีโดยพิจำรณำจำกกำร
เรียกเก็บหน้ีในอดีตควบคู่กบักำรวเิครำะห์ฐำนะกำรเงินปัจจุบนัของลูกหน้ีเป็นเกณฑ ์ผูบ้ริหำรเช่ือว่ำจะเก็บเงินจำกลูกหน้ีดงักล่ำวไดท้ั้งหมด 
ดงันั้นกลุ่มบริษทัยนิูคจึงไม่ไดต้ั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชี 
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กำรตีรำคำสินค้ำคงเหลือ 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคตีรำคำสินคำ้คงเหลือในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ โดยใชว้ธีิดงัต่อไปน้ี 
 
บำ้นรอกำรขำย - วธีิรำคำทุนถวัเฉล่ีย   
  
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง – โครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ - วิธีรำคำทุน (ประกอบด้วยต้นทุนของท่ีดิน ค่ำวสัดุ  ค่ำแรงงำน  ค่ำงำน

ผูรั้บเหมำ  ค่ำบริกำร ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน)   
  
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง – โครงกำรก่อสร้ำง - วธีิรำคำทุน (ประกอบดว้ยตน้ทุนของค่ำวสัดุ  ค่ำแรงงำน  ค่ำงำนผูรั้บเหมำ  

ค่ำบริกำร ดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน)   
  
วสัดุก่อสร้ำง - วธีิรำคำทุน (วธีิเขำ้ก่อน-ออกก่อน) 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้ท่ีมีกำรควบคุมร่วมแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะของกิจกำร  
 
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำและค่ำเส่ือมส้ิน 
 
ท่ีดินแสดงในรำคำทุนหกัค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ผล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ เม่ือสินทรัพยถู์กขำยหรือตดัออกจำกบญัชี ตน้ทุนและค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวจะถูกตดัออกจำกบญัชี 
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำยหรือตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะบนัทึกไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคคิดค่ำเส่ือมรำคำอำคำรและอุปกรณ์โดยวธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพยด์งัน้ี 
 
 จ ำนวนปี 
อำคำร 20 
ส ำนกังำนชัว่ครำวและส่วนปรับปรุง 5, 10, 20 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5, 10 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3, 5 
ยำนพำหนะ 5 
 
บ่อทรำยบนัทึกในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมส้ินสะสมซ่ึงค ำนวณโดยวธีิจ ำนวนผลผลิตท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินทรัพยน์ั้น 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมำแสดงในรำคำทุน หกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้ม)ี 
 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ค ำนวณโดยวธีิเส้นตรงตำมเกณฑร์ะยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละประเภท ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่อำจคำดระยะเวลำส้ินสุดของประโยชน์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตนดงักล่ำวจะไม่ถูกตดัจ ำหน่ำย แต่จะไดรั้บกำรทดสอบวำ่ดอ้ยค่ำหรือไม่ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ปี 
ค่ำลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3 และ 5 
 
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคจะพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยเ์ม่ือมีเหตุกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงสภำพแวดลอ้มท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ
คืน  (รำคำขำยสุทธิของสินทรัพยน์ั้น ๆ หรือมูลค่ำจำกกำรใช ้แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ) ต ่ำกว่ำรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำว โดยท่ี
กำรสอบทำนจะพิจำรณำสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำรหรือพิจำรณำจำกหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
 
ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน  กลุ่มบริษทัยนิูคจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำโดยกำรลดรำคำตำม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้นใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน และบนัทึกกำรปรับลดมูลค่ำในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จหรือปรับลดส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำของสินทรัพยใ์นกรณีท่ีสินทรัพยเ์หล่ำนั้นเคยมีกำรตีรำคำเพ่ิมข้ึนมำก่อน กลุ่มบริษทัยูนิคจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นปีก่อน ๆ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทำงท่ีลดลงโดย
บนัทึกไวใ้นบญัชีรำยไดอ่ื้น หรือน ำไปเพ่ิมส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำของสินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี จ  ำนวนเงินท่ีเกิดจำกกำรกลบัรำยกำรน้ี
จะตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี (สุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำหรือรำยจ่ำยตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 
ประมำณกำรหนี้สิน 
 
กลุ่มบริษทัยูนิคบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินตำมภำระหน้ีสินตำมกฎหมำย หรือควำมเป็นไปไดท่ี้จะก่อให้เกิดภำระหน้ีสินจำกเหตุกำรณ์ท่ี
เกิดข้ึนในอดีตและมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระหน้ีตำมภำระหน้ีสินดงักล่ำวและสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ย่ำง
น่ำเช่ือถือ กลุ่มบริษทัยูนิคจะพิจำรณำมูลค่ำของประมำณกำรหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินและปรับปรุงมูลค่ำของประมำณกำร
หน้ีสินตำมประมำณกำรท่ีเหมำะสมท่ีสุดในปัจจุบนั ในกรณีท่ีมูลค่ำของเงินถูกกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเปล่ียนแปลงของเวลำ 
จ ำนวนเงินประมำณกำรหน้ีสินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยเพ่ือช ำระหน้ีสินจะบนัทึกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั 
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ประมำณกำรหนี้สินส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

ภำระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำยคุ  ำนวณจำกกำรประมำณจ ำนวนผลประโยชน์ท่ีพนกังำนควรไดรั้บเป็นกำรตอบแทน
ส ำหรับบริกำรท่ีพนกังำนใหใ้นงวดปัจจุบนัและในงวดก่อน  โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระ วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมำณกำรไวพิ้จำรณำวำ่กำรบริกำรในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในกำรไดรั้บผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน และวดัมูลค่ำแต่ละหน่วยแยก
จำกกันเพ่ือรวมเป็นภำระผูกพนังวดสุดท้ำย ต้นทุนบริกำรในอดีตรับรู้ตำมวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอำยุงำนเฉล่ียจนกว่ำผลประโยชน์ท่ี
ปรับเปล่ียนนั้นจะตกเป็นสิทธิขำดของพนกังำน กลุ่มบริษทัยนิูครับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรลดขนำดโครงกำรลงและกำรช ำระผลประโยชน์ของ
โครงกำรเม่ือมีกำรลดขนำดโครงกำรลงและกำรช ำระผลประโยชน์เกิดข้ึน ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ หน้ีสินโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนวดัค่ำโดยวิธีคิดส่วนลดมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณ
กำรกระแสเงินสดในอนำคตโดยใชอ้ตัรำส่วนลดซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล 
 

กำรใช้ประมำณกำร 
 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  ฝ่ำยบริหำรมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำน
ท่ีกระทบต่อรำยได ้รำยจ่ำย สินทรัพย ์และหน้ีสิน เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำหนดมูลค่ำของสินทรัพย ์ หน้ีสิน ตลอดจนหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน   
ดว้ยเหตุดงักล่ำวผลของรำยกำรเม่ือเกิดข้ึนจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดป้ระมำณกำรไว ้
 

กำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรจดัท ำงบกำรเงินน้ีไดมี้กำรสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ  กำรเปล่ียนแปลงกำรประมำณกำร
ทำงบญัชีจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงมีผลต่องวดบญัชีนั้นหรือจะรับรู้ในงวดบญัชีท่ีมี
กำรเปล่ียนแปลงหรือในงวดอนำคตถำ้ผลของกำรเปล่ียนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 
 

กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
 

กลุ่มบริษทัยนิูครับรู้รำยไดจ้ำกสัญญำก่อสร้ำงตำมวิธีอตัรำร้อยละของงำนท่ีแลว้เสร็จ อตัรำร้อยละของงำนท่ีแลว้เสร็จน้ีจะประเมินโดยวิศวกร
โครงกำรของกลุ่มบริษทัยูนิคควบคู่กับกำรพิจำรณำตน้ทุนงำนท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัตน้ทุนทั้งหมดของโครงกำรท่ีประมำณไว ้ซ่ึงตน้ทุนทั้งหมดของ
โครงกำรท่ีประมำณไวน้ี้ประมำณข้ึนโดยวิศวกรหรือผูรั้บผิดชอบดูแลโครงกำรของกลุ่มบริษทัยูนิคซ่ึงอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ ส่วน
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ช้ีให้เห็นว่ำตน้ทุนทั้งหมดของโครงกำรท่ีประมำณไวสู้งกว่ำรำยไดท้ั้งหมดจำก
สัญญำก่อสร้ำง   กลุ่มบริษทัยนิูคจะบนัทึกผลขำดทุนท่ีอำจเกิดข้ึนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำบญัชีนั้น 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอสังหำริมทรัพยรั์บรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็น
เจำ้ของสินทรัพยท่ี์มีนัยส ำคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รำยไดถ้ำ้มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนัยส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์จำกรำยกำร
บญัชีนั้น ไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ   มีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินทรัพย ์  
หรือฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินทรัพยท่ี์ขำยไปแลว้นั้น 
 

ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑสั์ดส่วนของเวลำโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนที่แทจ้ริงของสินทรัพย ์
 

รำยไดอ่ื้นบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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ค่ำใชจ่้ำยบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 
 
รำยจ่ำยในกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยจ่ำยนั้น ส่วนรำยจ่ำยท่ีมีลกัษณะเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนไดบ้นัทึกรวมไวใ้น
บญัชีอำคำรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
สัญญำเช่ำกำรเงิน 
 
กำรเช่ำซ่ึงกลุ่มบริษทัยนิูคไดรั้บส่วนใหญ่ของควำมเส่ียงและผลตอบแทนจำกกำรครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่ำนั้นๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน  สินทรัพยท่ี์ไดม้ำโดยท ำสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่หกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ค่ำเช่ำท่ีช ำระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินและส่วนท่ีจะหัก
จำกหน้ีตำมสัญญำ เพ่ือท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกโดยตรงใน
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
สัญญำเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งควำมเส่ียงและผลตอบแทนในกรรมสิทธ์ิยงัตกเป็นของผูใ้ห้เช่ำจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน           
ค่ำเช่ำท่ีเกิดจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงักล่ำวจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จโดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 
 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใชจ่้ำยในท ำนองเดียวกนับนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวเกิดข้ึน  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีกำรบนัทึก
เป็นต้นทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อันเป็นผลมำจำกกำรใช้เวลำยำวนำนในกำรจดัหำ ก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยด์งักล่ำวก่อนท่ีจะ
น ำมำใชเ้องหรือเพ่ือขำย  ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชว้ิธีอตัรำดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง 
 
รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงปีไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร  สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงมียอดคงเหลืออยู่ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็นเงินบำทดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
ยกเวน้หน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีครอบคลุมดว้ยสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำแปลงค่ำเป็นเงินบำทดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน
ล่วงหนำ้ดงักล่ำว   ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำบนัทึกเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนของปี 
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ภำษีเงินได้ 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 กลุ่มบริษทัยูนิคถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได ้ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกรำคม 2556 มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีระบุใหกิ้จกำรตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในงบกำรเงิน   
 
ภำษีเงินไดค้  ำนวนจำกผลก ำไรส ำหรับงวดโดยพิจำรณำถึงภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีแสดงถึงผลกระทบทำงภำษี
สุทธิของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน   กลุ่มบริษทัยูนิควดัมูลค่ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ยอตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะตอ้งใชใ้นงวดท่ีกลุ่มบริษทัยูนิคจะไดรั้บ
ประโยชน์จำกสินทรัพยห์รือจะตอ้งจ่ำยช ำระหน้ีสิน   กำรวดัมูลค่ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
สะทอ้นให้เห็นถึงผลทำงภำษีท่ีจะเกิดข้ึนตำมลกัษณะท่ีกลุ่มบริษทัยูนิคคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละจ่ำย
ช ำระรำคำตำมบญัชีของหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 
กลุ่มบริษทัยนิูครับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำมเป็นไปไดว้ำ่ก ำไรทำงภำษีมีเพียงพอส ำหรับกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มบริษทัยูนิคไดป้ระเมินสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ใหม่   
กลุ่มบริษทัยูนิครับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้ในอดีตเท่ำกบัจ ำนวนท่ีพบว่ำมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนท่ีกลุ่ม
บริษทัยนิูคจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีนั้น  กลุ่มบริษทัยูนิคลดรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำร
ตดับญัชีลงดว้ยจ ำนวนท่ีกลุ่มบริษทัยูนิคพิจำรณำแลว้เห็นว่ำมีควำมน่ำจะเป็นไม่ถึงระดบัควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่อีกต่อไปท่ีกลุ่มบริษทั     
ยนิูคจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช ้
 
ผลกระทบจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัดงักล่ำว มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพ่ิมข้ึน    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 4,451  4,451 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 7,512  4,991 

ก ำไรสะสมเพ่ิมข้ึน    
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 4,451  4,451 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 7,512  4,991 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 ลดลง 3,061  540 
ก ำไรต่อหุน้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 เพ่ิมข้ึน (บำท) 0.0039  0.0007 

 
ก ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 
  
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรส่วนของก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกในระหวำ่งปี 
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4. รำยกำรบัญชีกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกัน  
 
ส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  บริษทัน้ีเก่ียวขอ้งกันโดยมีผูถื้อหุ้น และ/
หรือ กำรเป็นกรรมกำรร่วมกนั   งบกำรเงินน้ีไดร้วมผลของรำยกำรดงักล่ำว 
 
รำยกำรซ่ึงมีสำระส ำคญัท่ีเกิดข้ึนกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 
     พนับำท 
   นโยบำย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ควำมสมัพนัธ์  กำรก ำหนดรำคำ  2556  2555  2556  2555 
รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง            
กิจกำรร่วมคำ้ ยนิูค ชุนโว กิจกำรร่วมคำ้  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในบนัทึก         
   ขอ้ตกลง  -  -  -  217,140 
            

กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช - ยเูอน็ กิจกำรร่วมคำ้  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  1,107,385  2,557,532 
            

กิจกำรร่วมคำ้ เอส ย ู กิจกำรร่วมคำ้  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  4,001,432  - 
            

บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ  ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  59,265  - 
            

บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  269,299  - 
            

ต้นทุนรับเหมำก่อสร้ำง            
กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช - ยเูอน็ กิจกำรร่วมคำ้  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  -  71,317 
            

บริษทั เวิร์คทีม แมนเนจเมน้ท ์ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ตำมท่ีตกลง         
จ ำกดั (ผูถื้อหุ้นร่วมกนั)  กนัในสญัญำ  49,896  298,008  -  21,809 
            

บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  51,758  - 
            

บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จ  ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  46,456  - 
            

บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  192,328  - 
            

บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
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   กนัในสญัญำ  -  -  30,963  - 
 

     พนับำท 
   นโยบำย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ควำมสมัพนัธ์  กำรก ำหนดรำคำ  2556  2555  2556  2555 
            

รำยได้ค่ำชดเชยควำมเสียหำยจำก            
กำรประกนัภยั   ตำมท่ีไดรั้บยนืยนั         
กิจกำรร่วมคำ้ ยนิูค ชุนโว กิจกำรร่วมคำ้  จำกบริษทัประกนั  -  -  -  246,353 
            

   ตำมท่ีไดรั้บยนืยนั         
กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช - ยเูอน็ กิจกำรร่วมคำ้  จำกบริษทัประกนั  -  -  -  69,712 
            

รำยได้อ่ืน            
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ  ำกดั   กนัในสญัญำ  -  -  -  14,255 
            

บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  985  - 
            

บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ  ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  2,156  - 
            

บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  92  - 
            

บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จ  ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  71  - 
            

บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ  ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  35  - 
            

บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ  ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  11  - 
            

บริษทั ยนิูค เมทลั จ  ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  4  - 
            

กิจกำรร่วมคำ้ ยนิูค ชุนโว กิจกำรร่วมคำ้  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  4,013  - 
            

กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช - ยเูอน็ กิจกำรร่วมคำ้  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  3,055  - 



 

 

 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
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     พนับำท 
   นโยบำย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ควำมสมัพนัธ์  กำรก ำหนดรำคำ  2556  2555  2556  2555 
            

ค่ำเช่ำด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน            
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ  ำกดั   กนัในสญัญำ  -  -  19,392  11,320 
            
บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  5,833  - 
            
บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  8,961  - 
            
บริษทั ยนิูค พรูเดนซ์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  4,563  - 
            
บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จ  ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  7,793  - 
            
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ  ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  8  - 
            
บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ  ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  31,437  - 
            
บริษทั ยนิูค เมทลั จ  ำกดั บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  4,510  - 
            
บริษทั ยนิูค อีควิปเมน้ท ์เซอร์วิส บริษทัยอ่ย  ตำมท่ีตกลง         
จ ำกดั   กนัในสญัญำ  -  -  4,645  - 
            
กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช - ยเูอน็ กิจกำรร่วมคำ้  ตำมท่ีตกลง         
   กนัในสญัญำ  -  -  130  - 
            
ค่ำเบีย้ประกนัภยั            
บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ  ำกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ตำมท่ีตกลง         
(มหำชน) (กรรมกำรร่วมกนั)  กนัในสญัญำ  10,938  2,586  135  83 
 



 

 

 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัที่      วนัที่ 
 31 ธนัวำคม 2555  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวำคม 2556 
รำยได้ค่ำชดเชยควำมเสียหำยค้ำงรับ         
กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช - ยเูอน็ 69,712              -  69,712              - 

        
เจ้ำหนี้กำรค้ำ        
บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 149,957  53,389  142,693  60,653 
Sinohydro Corporation Limited 38,154              -              -  38,154 
รวม 188,111  53,389  142,693  98,807 

        
เงินประกนัผลงำนจำกผู้รับเหมำ        
บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 26,705  10,720  23,319  14,106 

 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัที่      วนัที่ 
 31 ธนัวำคม 2555  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวำคม 2556 
ลูกหนี้กำรค้ำ         
กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช – ยเูอน็ 2,207,782  1,107,385  1,013,419  2,301,748 
กิจกำรร่วมคำ้ เอส ยู             -  4,001,432  1,912,100  2,089,332 
บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ  ำกดั             -  269,299              -  269,299 
กิจกำรร่วมคำ้ ยนิูค ชุนโว 306,157              -  306,157              - 
กิจกำรร่วมคำ้ ไอทีดี – ยนิูค 54,921              -              -  54,921 
บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ ำกดั             -  59,265              -  59,265 
รวม 2,568,860  5,437,381  3,231,676  4,774,565 



 

 

 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัที่      วนัที่ 
 31 ธนัวำคม 2555  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวำคม 2556 
ลูกหนี้อ่ืน        
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั 15,253              -              -  15,253 
กิจกำรร่วมคำ้ ยนิูค ชุนโว             -  4,294              -  4,294 
กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช – ยเูอน็             -  3,269              -  3,269 
บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ  ำกดั             -  1,054              -  1,054 
บริษทั ยนิูค ทลัเนลล่ิง จ ำกดั             -  2,307              -  2,307 
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ  ำกดั             -  280  181  99 
บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จ ำกดั             -  76              -  76 
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ  ำกดั             -  37              -  37 
บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ  ำกดั             -  12              -  12 
บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จ  ำกดั             -  9              -  9 
บริษทั ยนิูค เมทลั จ ำกดั             -  4              -  4 
รวม 15,253  11,342  181  26,414 
        

เงินทดรองแก่        
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ  ำกดั             -  165,191  10,856  154,335 
บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จ ำกดั             -  471,360  63,000  408,360 
บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ  ำกดั 2,501  161,645  105  164,041 
กิจกำรร่วมคำ้ ยนิูค ชุนโว             -  36,034  130  35,904 
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ  ำกดั 11  165,633  22,192  143,452 
บริษทั ยนิูค ทลัเนลล่ิง จ ำกดั 5,000  87,705  61,085  31,620 
บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจ ำกดั             -  1,511              -  1,511 
บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ำกดั             -  6,350  283  6,067 
บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จ ำกดั             -  4,211  403  3,808 
บริษทั ยนิูค เมทลั จ ำกดั             -  4,697  874  3,823 
บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จ  ำกดั             -  6,548  1,264  5,284 
บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ  ำกดั             -  28,161  2,307  25,854 
บริษทั ยนิูค พรูเดนซ์ จ  ำกดั             -  3,278  715  2,563 
กิจกำรร่วมคำ้ เอส ย ู 10,968              -  10,968              - 
บริษทั ยนิูค มำสเตอร์ จ  ำกดั             -  28              -  28 
บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จ  ำกดั             -  5,028              -  5,028 
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั 3              -  3              - 
รวม 18,483  1,147,380  174,185  991,678 



 

 

 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัที่      วนัที่ 
 31 ธนัวำคม 2555  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวำคม 2556 
        
รำยได้ค่ำชดเชยควำมเสียหำยค้ำงรับ         
กิจกำรร่วมคำ้ ยนิูค ชุนโว 246,339              -  178,094  68,245 
กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช - ยเูอน็ 69,712              -  69,712              - 
รวม 316,051              -  247,806  68,245 

        
เจ้ำหนี้กำรค้ำ        
กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช - ยเูอน็ 76,308              -              -  76,308 
บริษทั เวร์ิคทีม แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั 60,653              -              -  60,653 
บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชัน่ จ  ำกดั              -  51,758              -  51,758 
บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จ ำกดั              -  46,456  18,511  27,945 
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ  ำกดั              -  192,328  38,634  153,694 
บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ  ำกดั              -  30,963  2,157  28,806 
รวม 136,961  321,505  59,302  399,164 
        

เจ้ำหนี้อ่ืน        
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั 17,972  19,392  13,212  24,152 
บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ  ำกดั             -  8              -  8 
บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ำกดั             -  8,961              -  8,961 
บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จ ำกดั             -  5,833              -  5,833 
บริษทั ยนิูค เมทลั จ ำกดั             -  4,510              -  4,510 
บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จ  ำกดั             -  7,793              -  7,793 
บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ  ำกดั             -  31,437              -  31,437 
บริษทั ยนิูค พรูเดนซ์ จ  ำกดั             -  4,563              -  4,563 
กิจกำรร่วมคำ้ เอส ย ู             -  130              -  130 
บริษทั ยนิูค อีควปิเมน้ท ์เซอร์วสิ จ  ำกดั             -  4,645              -  4,645 
รวม 17,972  87,272  13,212  92,032 



 

 

 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
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วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ ณ     ยอดคงเหลือ ณ  
 วนัที่      วนัที่ 
 31 ธนัวำคม 2555  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวำคม 2556 
        

เงินทดรองจำก        
กิจกำรร่วมคำ้ เอส ยู              -  3,551,165  1,678,441  1,872,724 
กิจกำรร่วมคำ้ ยนิูค ชุนโว 495,485  3,048  495,485  3,048 
กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช – ยเูอน็ 417,552  808,401  1,137,145  88,808 
กิจกำรร่วมคำ้ ไอทีดี – ยนิูค 11,880  24              -  11,904 
กิจกำรร่วมคำ้ ยเูอน็ – เอสจี 6,376              -  3,400  2,976 
บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ำกดั 300              -  5  295 
รวม 931,593  4,362,638  3,314,476  1,979,755 

 
บริษทัมีสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีโครงกำรอสังหำริมทรัพยแ์ละคลงัสินคำ้ของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนท่ีจดัเก็บช้ินงำนและวสัดุก่อสร้ำงใน
โครงกำรก่อสร้ำงของกลุ่มบริษทัยนิูคส ำหรับระยะเวลำ 3 ปี ส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556  โดยบริษทัมีสิทธิท่ีจะขอต่ออำยสัุญญำเช่ำไดใ้น
วนัส้ินสุดของสัญญำ   ค่ำเช่ำภำยใตเ้ง่ือนไขในสัญญำมีจ ำนวนเงินรวมปีละ 16.5 ลำ้นบำท  
 
5. เงินลงทุนระยะส้ัน 
 

 พนับำท 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555 
เงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำ 1.50 - 3.25            -   204,198            -   4,197            -  
กองทุนรวม            
– รำคำยติุธรรม           -             -   28,489            -             -             -  
รวม     232,687            -   4,197            -  

 



 

 

 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
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6. ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อ่ืน  เจ้ำหนี้กำรค้ำและตั๋วเงินจ่ำย - สุทธิ 
 

กำรวเิครำะห์อำยลูุกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 

 อยูใ่นก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระหน้ี 1,414,078  462,366  1,683,441  726,082 

 คำ้งช ำระเกินก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระหน้ี        
       - นอ้ยกวำ่ 6 เดือน 773,544  648,875  1,267,216  1,521,097 
       - มำกกวำ่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 773,750  151,427  1,524,552  297,318 
       - มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 241,236            -   552,647  49,520 
รวม 3,202,608  1,262,668  5,027,856  2,594,017 
หกั เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้ (22,562)  (3,334)  (4,688)  (2,467) 
สุทธิ 3,180,046  1,259,334  5,023,168  2,591,550 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 บริษทัมีลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรร่วมคำ้และบริษทัยอ่ยจ ำนวนหลำยแห่งท่ีคำ้งช ำระเกินก ำหนดระยะเวลำกำร
ช ำระหน้ีมำกกว่ำ 6 เดือนข้ึนไป  มีจ  ำนวนเงินรวม 2,077.2 ลำ้นบำท และ 346.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  ฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำจะเก็บหน้ีจำกกิจกำร
ร่วมคำ้และบริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดเ้ตม็จ ำนวน ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดต้ั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวใ้นบญัชี 
 

กลุ่มบริษทัยูนิคไดแ้สดงยอดลูกหน้ีกำรคำ้สุทธิจำกเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรรับช ำระเงินค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำ
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 22 
 

บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคไดโ้อนสิทธิรับเงินค่ำงวดตำมโครงกำรก่อสร้ำงของบริษทัและกลุ่มบริษทัเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำร
ในประเทศหลำยแห่งตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 12 
 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินจ่ำย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 1,404,470  1,068,581  1,462,729  920,650 
ตัว๋เงินจ่ำย 2,009,521  875,680  1,880,698  264,368 
รวม 3,413,991  1,944,261  3,343,427  1,185,018 
หกั เงินจ่ำยล่วงหนำ้แก่ผูรั้บเหมำ (191,803)  (237,789)  (179,483)  (225,486) 
สุทธิ 3,222,188  1,706,472  3,163,944  959,532 
 

กลุ่มบริษทัยูนิคไดแ้สดงยอดเจำ้หน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินจ่ำยสุทธิจำกเงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผูรั้บเหมำซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรจ่ำยช ำระเงินค่ำ
ก่อสร้ำง  ตำมเง่ือนไขของสัญญำกลุ่มบริษทัยูนิคหักเงินประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำจำกผูรั้บเหมำในอตัรำร้อยละต่ำง ๆ กนัของมูลค่ำงำน
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ก่อสร้ำงท่ีผูรั้บเหมำเรียกเก็บ  โดยกลุ่มบริษทัยูนิคจะคืนเงินประกนัน้ีแก่ผูรั้บเหมำเม่ืองำนนั้น ๆ ไดแ้ลว้เสร็จและผูรั้บเหมำมิไดผ้ิดสัญญำขอ้
หน่ึงขอ้ใด  
7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
บำ้นรอกำรขำย -   4,780  -   5,309 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง – โครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ 453,762  453,762  453,762  453,762 
งำนระหวำ่งก่อสร้ำง – โครงกำรก่อสร้ำง 11,361  9,905  11,254  5,085 
วสัดุก่อสร้ำง 91,067  73,200  -   - 
รวม 556,190  541,647  465,016  464,156 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 งำนระหวำ่งก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์(รวมท่ีดิน) ของบริษทัซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงินรวม 453.8 ลำ้นบำท ไดน้ ำไปจดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินตำมท่ี
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 12  
 
เน่ืองจำกคณะกรรมกำรของบริษทัไดมี้มติในกำรประชุมเม่ือวนัที่ 11 มิถุนำยน 2552 ใหช้ะลอโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์(เรสซิเดน้ท ์อิน เดอะ 
ปำร์ค) ของบริษทั  โดยมีสำเหตุมำจำกสถำนกำรณ์โครงกำรอสังหำริมทรัพยต่์ำง ๆ ในปัจจุบนัไดช้ะลอตวัลง  นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรคำดว่ำจะ
มีโครงกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคในบริเวณใกลเ้คียงกบัโครงกำรของบริษทัซ่ึงอำจจะส่งผลดีต่อโครงกำรของบริษทัในอนำคต   มูลค่ำ
ท่ีดินบนโครงกำรอสังหำริมทรัพยข์องบริษทัซ่ึงมีรำคำทุนจ ำนวนเงิน 453.8 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 มีรำคำประเมิน (รำคำตลำด
ยติุธรรม) ตำมรำยงำนของบริษทัผูป้ระเมินรำคำอิสระ (บริษทั โปร แอพไพรซลั จ ำกดั) ลงวนัที่ 5 พฤศจิกำยน 2556 เป็นจ ำนวนเงินรวม 481.5 
ลำ้นบำท  
 
8. เงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรใช้ 
 
บญัชีน้ี  ไดแ้ก่  เงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคกบัธนำคำรในประเทศบำงแห่ง  ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.625    
ต่อปี ถึง ร้อยละ 3.25 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และร้อยละ 1.75 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.875 ต่อปี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555  
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 บริษทัไดน้ ำบญัชีเงินฝำกประจ ำจ ำนวนเงินประมำณ 91.1 ลำ้นบำท และ 89.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไป
จ ำน ำไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือของธนำคำรในประเทศหลำยแห่งตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 12 นอกจำกน้ี ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2556 และ 2555  บริษทัไดน้ ำบญัชีเงินฝำกประจ ำจ ำนวนเงินประมำณ 1.6 ลำ้นบำท และ 1.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปเป็นหลกัทรัพย์
ค  ้ำประกนัใหไ้วต่้อศำลตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 29 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 กิจกำรร่วมคำ้ไดน้ ำบญัชีเงินฝำกประจ ำจ ำนวนเงิน 268.1 ลำ้นบำท และ 222.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไป
จ ำน ำไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือของธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึงตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 12 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้มีดงัน้ี 
 
                    พนับำท  
 ทุนช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน              วธีิรำคำทุน  
           (ลำ้นบำท)               (ร้อยละ)   (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)  
       2556       2555        2556       2555        2556       2555  
บริษัทย่อย       
- บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ำกดั 500 500 99.99 99.99 288,000 288,000 
- บริษทั ยนิูค ฟำวน์เดชั่น จ ำกดั 20 5 99.99 99.99 20,000 5,000 
- บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จ ำกดั 20 5 99.99 99.99 20,000 5,000 
- บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จ  ำกดั 5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 
- บริษทั ยนิูค พลสั เทคโนโลย ีจ ำกดั 5 5 99.99 99.99 5,000 5,000 
- บริษทั กิจกำรร่วมคำ้ ยคิูว-เอสอำร์ซี จ  ำกดั 2 2 89.99     89.99  1,799 1,799 
- บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จ ำกดั 100 - 99.99 - 100,000       -  
- บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จ ำกดั 1.25 - 99.99 - 1,250       -  
- บริษทั ยนิูค บิลท ์จ ำกดั 1.25 - 99.99 - 1,249       -  
- บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จ  ำกดั 200 - 99.99 - 200,000       -  
- บริษทั ยนิูค พรูเดนซ์ จ ำกดั 1.25 - 99.99 - 1,250 - 
- บริษทั ยนิูค เมทลั จ ำกดั 0.25 - 99.97 - 250 - 
- บริษทั ยนิูค แพรคติกำ้ จ  ำกดั 0.25 - 99.97 - 250 - 
- บริษทั ยนิูค เอ็กซพลอเรชัน่ จ  ำกดั 0.25 - 99.97 - 250 - 
- บริษทั ยนิูค มำสเตอร์ จ ำกดั 0.25 - 99.97 - 250 - 
- บริษทั ยนิูค อีควิปเมน้ท ์เซอร์วสิ จ ำกดั 0.25 - 99.97 - 250 - 
       
กิจกำรร่วมค้ำ       
- กิจกำรร่วมคำ้ ยนิูค ชุนโว - - 85.00 85.00       -        -  
- กิจกำรร่วมคำ้ ยเูอ็น-เอสจี - - 50.00 50.00       -        -  
- กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช-ยเูอ็น - - 50.00 50.00       -        -  
- กิจกำรร่วมคำ้ ไอทีดี - ยนิูค - - 40.00     40.00        -        -  
- กิจกำรร่วมคำ้ เอส ย ู - - 40.00 40.00       -        -  
รวม     644,798 309,799 

 
ในปี 2555 บริษทัลงทุนในหุ้นทุนของบริษทัย่อย 4 แห่งจ ำนวนเงินรวม 50 ลำ้นบำท โดยบริษทัย่อยทั้ง 4 แห่ง มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2555 จ  ำนวนเงินรวม 20 ลำ้นบำท  ดงันั้น บริษทัจึงแสดงจ ำนวนท่ีจ่ำยเกินกว่ำทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยเหล่ำน้ีจ ำนวนเงิน 30 
ลำ้นบำท เป็น “เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุน้ของบริษทัยอ่ย” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555   อยำ่งไรก็ตำม บริษทั
ยอ่ยเหล่ำน้ีไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนจ ำนวนเงินรวม 30 ลำ้นบำท กบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2556 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นผูค้  ้ำประกนัเงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึงของบริษทัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 14 
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10. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 

         เคร่ือง    เงินจ่ำยล่วง   
     อำคำร    ตกแต่ง    หนำ้ค่ำซ้ือ   
     ส ำนกังำน    ติดตั้งและ    ทรัพยสิ์นและ   
     ชัว่ครำวและ  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองใช้    งำนระหวำ่ง   
 ท่ีดิน  บ่อทรำย  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ส ำนกังำน  ยำนพำหนะ  ก่อสร้ำง  รวม 

รำคำทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 488,371         -   156,597  1,266,957  49,099  135,288  12,907  2,109,219 
เพิ่มข้ึน        -          -   5,612  176,070  10,553  16,443  24,416  233,094 
จ ำหน่ำย        -          -          -   (130)  (79)  (5,176)  (9,399)  (14,784) 
โอนเขำ้ (โอนออก)        -          -   8,159  894         -          -   (9,053)         -  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555 488,371         -   170,368  1,443,791  59,573  146,555  18,871  2,327,529 
เพิ่มข้ึน 635,792  54,427  58,769  1,406,391  44,347  120,939  418,458  2,739,123 
จ ำหน่ำย        -          -          -   (35,596)  (32)         -          -   (35,628) 
โอนเขำ้ (โอนออก)        -          -          -   18,871         -          -   (18,871)         -  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 1,124,163  54,427  229,137  2,833,457  103,888  267,494  418,458  5,031,024 
                
ค่ำเส่ือมรำคำและ                
ค่ำเส่ือมส้ินสะสม                
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555        -          -   49,590  584,979  33,463  84,757         -   752,789 
ค่ำเส่ือมรำคำและ                
ค่ำเส่ือมส้ินส ำหรับปี        -          -   10,643  162,814  5,778  18,101         -   197,336 
จ ำหน่ำย        -          -          -   (10)  (34)  (5,167)         -   (5,211) 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555        -          -   60,233  747,783  39,207  97,691         -   944,914 
ค่ำเส่ือมรำคำและ                
ค่ำเส่ือมส้ินส ำหรับปี        -   6,219  13,891  268,926  11,512  29,404         -   329,952 
จ ำหน่ำย        -          -          -   (11,551)         -          -          -   (11,551) 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556        -   6,219  74,124  1,005,158  50,719  127,095         -   1,263,315 
                
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ                
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 15,000         -          -   122,600         -          -          -   137,600 
ลดลง (หมำยเหตุ 21)        -          -          -   (122,600)         -          -          -   (122,600) 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555 15,000         -          -          -          -          -          -   15,000 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 15,000         -          -          -          -          -          -   15,000 
                
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี                
ภำยใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 473,371         -   110,135  419,192  20,366  5,909  18,871  1,047,844 
ภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน        -          -          -   276,816         -   42,955         -   319,771 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555 473,371         -   110,135  696,008  20,366  48,864  18,871  1,367,615 

                
ภำยใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 1,109,163  48,208  154,933  499,100  53,169  12,374  114,103  1,991,050 
ภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน        -          -   80  1,329,199         -   128,025  304,355  1,761,659 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 1,109,163  48,208  155,013  1,828,299  53,169  140,399  418,458  3,752,709 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 

       เคร่ือง    เงินจ่ำยล่วง   
   อำคำร    ตกแต่ง    หนำ้ค่ำซ้ือ   
   ส ำนกังำน    ติดตั้งและ    ทรัพยสิ์นและ   
   ชัว่ครำวและ  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองใช ้    งำนระหวำ่ง   
 ท่ีดิน  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์  ส ำนกังำน  ยำนพำหนะ  ก่อสร้ำง  รวม 

รำคำทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 55,898  124,766  1,226,044  40,639  135,288  12,907  1,595,542 
เพิ่มข้ึน        -   3,256  49,846  9,660  15,931  6,185  84,878 
จ ำหน่ำย        -          -   (130)  (79)  (5,176)  (9,399)  (14,784) 
โอนเขำ้ (โอนออก)        -   8,159  894         -          -   (9,053)         -  
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555 55,898  136,181  1,276,654  50,220  146,043  640  1,665,636 
เพิ่มข้ึน        -   51,744  138,628  38,917  95,859  62,053  387,201 
จ ำหน่ำย        -          -   (10,154)  (32)         -          -   (10,186) 
โอนเขำ้ (โอนออก)        -          -   640         -          -   (640)         -  
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 55,898  187,925  1,405,768  89,105  241,902  62,053  2,042,651 
              

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555        -   26,783  545,837  32,072  84,757         -   689,449 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        -   7,618  161,258  4,023  18,100         -   190,999 
จ ำหน่ำย        -          -   (10)  (34)  (5,167)         -   (5,211) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555        -   34,401  707,085  36,061  97,690         -   875,237 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        -   12,001  161,114  8,627  27,361         -   209,103 
จ ำหน่ำย        -          -   (10,154)         -          -          -   (10,154) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556        -   46,402  858,045  44,688  125,051         -   1,074,186 
              

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ              
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 15,000         -   122,600         -          -          -   137,600 
ลดลง (หมำยเหตุ 21)        -          -   (122,600)         -          -          -   (122,600) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555 15,000         -          -          -          -          -   15,000 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 15,000         -          -          -          -          -   15,000 
              

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี              
ภำยใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 40,898  101,780  413,324  14,159  5,909  640  576,710 
ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน        -          -   156,245         -   42,444         -   198,689 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2555 40,898  101,780  569,569  14,159  48,353  640  775,399 
              

ภำยใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 40,898  141,442  418,826  44,417  5,485  19,596  670,664 
ภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน        -   81  128,897         -   111,366  42,457  282,801 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 40,898  141,523  547,723  44,417  116,851  62,053  953,465 
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บริษทัมีสัญญำเช่ำกำรเงินหลำยฉบบักบับริษทัลิสซ่ิงหลำยแห่งเพ่ือเช่ำซ้ือเคร่ืองจกัรและยำนพำหนะหลำยรำยกำรตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 
15 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 งำนระหวำ่งก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์(รวมท่ีดิน) ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำตำม
บญัชีในงบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 430.7 ลำ้นบำท (ซ่ึงโอนมำจำกสินคำ้คงเหลือ) ไดน้ ำไปจดจ ำนองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 14 
 
ท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีรวม 268.6 ลำ้นบำท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 ไดจ้  ำนอง/จ ำน ำเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 14  นอกจำกน้ีกรมธรรมป์ระกนัภยัส ำหรับเคร่ืองจกัรและอำคำรไดมี้กำร
โอนใหแ้ก่ผูใ้หกู้ย้ืมเป็นผูรั้บผลประโยชน์ 
 
มูลค่ำตน้ทุนของอำคำรและอุปกรณ์บำงรำยกำรของบริษทั ซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำเตม็จ ำนวนแลว้ แต่บริษทัยงัสำมำรถใชป้ระโยชน์ในสินทรัพย์
เหล่ำนั้นได ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีจ  ำนวนเงินรวมประมำณ 481.5 ลำ้นบำท และ 447.1 ลำ้นบำท (ของกลุ่มบริษทัยนิูคมี
จ ำนวนเงินประมำณ 545.3 ลำ้นบำท และ 510.9 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั 
 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 
 

       งบกำรเงินรวม 
ค่ำลขิสิทธ์ิซอฟท์แวร์       (พนับำท) 

รำคำทุน        
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555       7,646 
เพ่ิมข้ึน       2,445 
ตดัจ ำหน่ำย       (2,179) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555       7,912 
เพ่ิมข้ึน       1,616 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556       9,528 

 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555       4,553 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี       885 
ตดัจ ำหน่ำย       (1,679) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555       3,759 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี       999 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556       4,758 
        
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555       4,153 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556       4,770 
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       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำลขิสิทธ์ิซอฟท์แวร์       (พนับำท) 

รำคำทุน        
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555       6,606 
เพ่ิมข้ึน       2,445 
ตดัจ ำหน่ำย       (2,179) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555       6,872 
เพ่ิมข้ึน       1,616 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556       8,488 
 

       

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555       4,503 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี       677 
ตดัจ ำหน่ำย       (1,679) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555       3,501 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี       791 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556       4,292 
 

       

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555       3,371 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556       4,196 

 
12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 
 พนับำท 
 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละต่อปี  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร     41,647  -  41,647  - 
หน้ีสินจำกกำรท ำ            
ทรัสตรี์ซีทส์     1,966  -  1,966  - 
ตัว๋เงินจ่ำยธนำคำร 4.850-7.625  7.375-7.750  895,367  460,000  608,267  310,000 
รวม     938,980  460,000  651,880  310,000 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556  บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจำกธนำคำรในประเทศหลำยแห่งจ ำนวนเงินรวม 45 ลำ้นบำท  บริษทัและกลุ่มบริษทั   
ยนิูคมีวงเงินสินเช่ืออ่ืนจำกธนำคำรในประเทศหลำยแห่งจ ำนวนเงินรวม 12,530.5 ลำ้นบำท และ 41,888.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงค ้ำประกนั
ดว้ยเงินฝำกประจ ำของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคจ ำนวนเงินรวม 91.1 ลำ้นบำท และ 359.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 8 
และกำรโอนสิทธิรับเงินค่ำงวดงำนตำมโครงกำรก่อสร้ำงของบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูค  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง-โครงกำรอสังหำริมทรัพยข์อง
บริษทัจ ำนวนเงิน 453.8 ลำ้นบำท ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 7  และค ้ำประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
 
ภำยใตเ้ง่ือนไขสัญญำทรัสต์รีซีทส์ บริษทัไดรั้บวตัถุดิบท่ีส่ังเขำ้มำโดยกำรใช้เครดิตของสถำบนักำรเงิน ดงันั้น บริษทัจึงมีภำระผูกพนัต่อ
สถำบนักำรเงินส ำหรับค่ำวตัถุดิบดงักล่ำวทั้งท่ีเก็บไวห้รือจ ำหน่ำยไป 
 
13. ประมำณกำรหนี้สินส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
(พนับำท) 

ภำระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชนข์องพนกังำนเม่ือเกษียณอำย ุณ วนัที่ 1 มกรำคม 2555 7,256 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 2,429 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 272 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชนข์องพนกังำนเมื่อเกษียณอำย ุณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555  9,957 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 3,225 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 365 
ภำระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังำนเมื่อเกษียณอำย ุณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 13,547 

 
จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

(พนับำท) 
 2556  2555 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 3,225  2,429 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 365  272 
รวม 3,590  2,701 

 
ขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
 
อตัรำคิดลด ร้อยละ 3.7544 
อตัรำกำรเพ่ิมของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ ร้อยละ 5.0 
อตัรำมรณะ ตำมตำรำงอตัรำมรณะ      

ปี 2551 (TMO2008) 
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14. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ  
 
 พนับำท 
 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละต่อปี  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555 
เงินกูย้มืจำกธนำคำร            
ในประเทศแห่งท่ีหน่ึง 6.500 - 7.000  6.500 - 7.125  226,004  293,804  226,004  293,804 
เงินกูย้มืจำกธนำคำร            
ในประเทศแห่งท่ีสอง 6.250  6.250  25,000  86,947  25,000  86,947 
รวม     251,004  380,751  251,004  380,751 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (92,800)  (129,747)  (92,800)  (129,747) 
สุทธิ     158,204  251,004  158,204  251,004 

 
เม่ือวนัที่ 6 พฤษภำคม 2553 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรในประเทศแห่งท่ีหน่ึงจ ำนวนรวม 575 ลำ้นบำท เพื่อโครงกำรโรงหล่อแบบ 
(Yard Project) ของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
                        ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลำ้นบำท)                 อตัรำดอกเบ้ีย        ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระ  
ก)  วงเงิน Term loan (ค่ำท่ีดิน) 
 (ใหเ้บิกจ่ำยไม่เกินยอดหน้ีท่ีจะคืนเงินแก่

เจำ้หน้ีธนำคำรของบริษทัยอ่ย) 
 

209 - อตัรำเงินกูย้มืขั้นต ่ำลบร้อยละ 
0.75 ต่อปี ในปีแรก  

- อตัรำเงินกูย้มืขั้นต ่ำลบร้อยละ 
0.50 ต่อปี ในปีต่อ ๆ ไป 

งวดรำยเดือนจ ำนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ต ่ำกวำ่ 2.50 ลำ้นบำท 

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

มูลค่ำงำนท่ี เ กิดข้ึนจริงในแต่ละงวดตำม
รำยงำนของบริษทัประเมิน) 

76 อตัรำเงินกูย้มืขั้นต ่ำต่อปี งวดรำยเดือนจ ำนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ต ่ำกวำ่ 0.91 ลำ้นบำท 

    
ค) วงเงินสินเช่ือเพ่ือใชซ้ื้อเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 (ให้เบิกเงินกู้ได้ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของ

มูลค่ำงำนท่ีเกิดข้ึนจริงตำมรำยงำนของบริษทั
ประเมิน) 

188 อตัรำเงินกูย้มืขั้นต ่ำต่อปี งวดรำยเดือนจ ำนวน 84 เดือน 
เดือนละไม่ต ่ำกวำ่ 2.24 ลำ้นบำท 

    
ง) วงเงินค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 2 อตัรำร้อยละ 1 ต่อปี ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน 
    
จ) วงเงินสัญญำซ้ือขำยอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ 100 ก ำหนดโดยธนำคำร - 
รวม 575   
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เงินกู้ยืมน้ีค  ้ ำประกันด้วยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมงำนระหว่ำงก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรอสังหำริมทรัพยข์องบริษัทย่อยตำมท่ีกล่ำวไวใ้น       
หมำยเหตุ 7  รวมถึงท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรของบริษทัท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 10 และค ้ำประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษทั
ยอ่ยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 9  นอกจำกน้ี บริษทัตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกธนำคำรดงักล่ำวก่อนกำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เม่ือวนัที่ 28 มิถุนำยน 2554 บริษทัไดรั้บวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรในประเทศแห่งท่ีสองจ ำนวนเงินรวม 400 ลำ้นบำท เพื่อลงทุนในเคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ส ำหรับใชใ้นโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีน ้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง – บำงแค และช่วงบำงซ่ือ – ท่ำพระ (สัญญำ 3) : โครงกำร
รถไฟฟ้ำและสถำนียกระดบัช่วง เตำปูน – ท่ำพระของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 
 
       ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน (ลำ้นบำท)                 อตัรำดอกเบ้ีย        ระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระ  
วงเงินค่ำเคร่ืองจกัร    
ก) กลุ่มท่ี 1  
 

145 อตัรำเงินกูย้มืขั้นต ่ำลบร้อยละ 0.75 ต่อปี งวดรำยเดือนจ ำนวน 36 เดือน เดือนละ 4.0 ลำ้น
บำท 

ข) กลุ่มท่ี 2 55 อตัรำเงินกูย้มืขั้นต ่ำลบร้อยละ 0.75 ต่อปี งวดรำยเดือนจ ำนวน 45 เดือน ช ำระงวดแรกใน
วนัครบก ำหนดระยะเวลำ 10 เดือนนบัจำกวนัที่
เบิกเงินกูค้ร้ังแรก เดือนละ 1.55 ลำ้นบำท 

ค) วงเงินสินเช่ืออ่ืน 200 ก ำหนดโดยธนำคำร - 
รวม 400   

 
เง่ือนไขกำรผอ่นช ำระเงินกูต้ำมควำมกำ้วหนำ้ของสัญญำงำนก่อสร้ำงดงักล่ำว ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี 1 
- เม่ือมูลค่ำของงำนสะสมเท่ำกบัร้อยละ 33 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำจำ้ง ผูกู้จ้ะตอ้งช ำระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกว่ำ 48.0 ลำ้นบำท 
- เม่ือมูลค่ำของงำนสะสมเท่ำกบัร้อยละ 66 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำจำ้ง ผูกู้จ้ะตอ้งช ำระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกว่ำ 96.0 ลำ้นบำท 
กลุ่มท่ี 2 
- เม่ือมูลค่ำของงำนสะสมเท่ำกบัร้อยละ 33 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำจำ้ง ผูกู้จ้ะตอ้งช ำระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกว่ำ 11.0 ลำ้นบำท 
- เม่ือมูลค่ำของงำนสะสมเท่ำกบัร้อยละ 66 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำจำ้ง ผูกู้จ้ะตอ้งช ำระคืนเงินตน้ไม่นอ้ยกว่ำ 27.5 ลำ้นบำท 
 
เงินกูย้มืจำกธนำคำรน้ีเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั  นอกจำกน้ี บริษทัตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกธนำคำรดงักล่ำวก่อนท่ีจะน ำทรัพยสิ์น
ดงักล่ำวไปจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หรือ ก่อภำระผกูพนัในทรัพยสิ์นใดๆ และก่อนกำรจ่ำยเงินปันผล 
 
15. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 
 
บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีสัญญำเช่ำกำรเงินหลำยฉบบักบับริษทัลิสซ่ิงหลำยแห่งเพ่ือเช่ำซ้ือเคร่ืองจกัรและยำนพำหนะหลำยรำยกำรตำมท่ี
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 10   สัญญำดงักล่ำวมีระยะเวลำเช่ำส้ินสุดในระยะเวลำต่ำง ๆ กนัจนถึงปี 2560 กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์ซ้ือภำยใตสั้ญญำ
เช่ำกำรเงินน้ีจะโอนเป็นของบริษทัต่อเม่ือบริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคช ำระเงินทั้งหมดใหแ้ก่บริษทัลิสซ่ิงดงักล่ำวแลว้  โดยสรุปไดด้งัน้ี 
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  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2556  2555  2556  2555 
2556  -   101,845  -   68,168 
2557  528,091  65,074  86,934  32,497 
2558  504,283  48,161  69,111  15,584 
2559  485,209  33,575  52,313  2,212 
2560  348,657  186  33,456  186 
รวมจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย  1,866,240  248,841  241,814  118,647 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (178,325)  (20,022)  (19,201)  (6,121) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ  1,687,915  228,819  222,613  112,526 
หกั หน้ีสินส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี         
– สุทธิจำกดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (445,871)  (97,325)  (75,998)  (68,396) 
สุทธิ  1,242,044  131,494  146,615  44,130 

 
16. เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผู้รับเหมำและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 
 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผูรั้บเหมำเป็นเงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผูรั้บเหมำในอัตรำร้อยละต่ำง ๆ กันของจ ำนวนเงินในสัญญำ  เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่
ผูรั้บเหมำน้ีจะถูกหกัจำกจ ำนวนเงินท่ีเรียกเก็บจำกผูรั้บเหมำตำมอตัรำร้อยละท่ีตกลงกนั 
 
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้เป็นเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ซ่ึงเป็นหน่วยงำนรำชกำรในอตัรำร้อยละต่ำง ๆ กนัของจ ำนวนเงินรวมตำมสัญญำ
รับเหมำก่อสร้ำง    เงินรับล่วงหนำ้จำกลูกคำ้น้ีจะถูกหกัจำกจ ำนวนเงินท่ีเรียกเก็บจำกลูกคำ้ตำมอตัรำร้อยละท่ีตกลงกนั  
 
17. ทุนเรือนหุ้น 
 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 
คร้ังท่ี 

 
 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
 จ ำนวนท่ีใชสิ้ทธิ 

(หน่วย) 
 คิดเป็นจ ำนวนเงิน  

(ลำ้นบำท) 
 จ ำนวนหุ้นสำมญั 

(หุ้น) 
  

วนัท่ีจดทะเบียน 
1/2554  31 มีนำคม 2554  39,862,700  39.86  39,862,700  11 เมษำยน 2554 
2/2554  30 มิถุนำยน 2554    5,021,700    5.02    5,021,700  12 กรกฎำคม 2554 
3/2554  30 กนัยำยน 2554  1,017,600  1.02  1,017,600  10 ตุลำคม 2554 
4/2554  30 ธนัวำคม 2554  82,790,825  82.79  82,790,825  12 มกรำคม 2555 
คร้ังสุดทำ้ย  6 มกรำคม 2555  25,846,464  25.85  25,846,464  12 มกรำคม 2555 
รวม  154,539,289  154.54  154,539,289   
 

เม่ือวนัที่ 7 มกรำคม 2555  ใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุน้สำมญัจ ำนวน 1,710,696 หน่วย ไดห้มดอำย ุ
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ในท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เมื่อวนัที่ 3 เมษำยน 2555 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 781.3 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 781,250,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เป็น 779.5 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 779,539,289 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) 
โดยลดจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีไม่มีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธ์ิมำใชสิ้ทธิ  บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 
เมษำยน 2555 
 
ในกำรประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้เมื่อวนัที่ 9 พฤษภำคม 2556 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 779.5 ลำ้นบำท 
(แบ่งเป็นหุน้สำมญั 779,539,289 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท) เป็น 1,081.5 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 1,081,508,574 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัที่ 22 พฤษภำคม 2556 
 
18. จ่ำยเงินปันผล 
 
เงินปันผลจ่ำยในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 (2555 : ไม่มี) ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 

  อตัรำหุน้ละ จ ำนวนหุน้สำมญั จ ำนวนเงินปันผล  
           อนุมติัโดย           (บำท)          (หุน้)       (พนับำท)            วนัท่ีจ่ำย  
2556      
เงินปันผลส ำหรับ ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้     
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั  ประจ ำปี 2556 เม่ือวนัที่     
ปี 2555 5 เมษำยน 2556 0.06 779,539,289 46,772 3 พฤษภำคม 2556 

 
19. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำนท่ีจดทะเบียน 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพประเภทจ่ำยสมทบส ำหรับพนักงำนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กำรเขำ้เป็น
สมำชิกกองทุนเป็นไปตำมควำมสมคัรใจของพนักงำน  โดยพนักงำนจ่ำยสะสมและบริษทัและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำ
ร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงำน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนักงำนบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนตำมขอ้ก ำหนดของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2532) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นเงินรวมประมำณ 3.5 ลำ้นบำท และ 2.5 ลำ้นบำท ส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2556 และ 2555 ตำมล ำดบั 
 
20. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ก ำหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรเป็นทุนส ำรองอยำ่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี
หลงัจำกหกัขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองดงักล่ำวมีจ ำนวนเท่ำกบัร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 
และ 2555 บริษทัจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวนเท่ำกบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ทุนส ำรองน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้



 

 

 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
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21.       เหตุกำรณ์อุทกภัย  
 
เน่ืองจำกเหตุกำรณ์อุทกภยัอยำ่งรุนแรงในหลำยจงัหวดัในระหวำ่งเดือนตุลำคมถึงเดือนพฤศจิกำยน 2554 กลุ่มบริษทัยนิูคไดรั้บผลกระทบจำก
เหตุกำรณ์อุทกภยัท่ีเกิดข้ึน  เน่ืองจำกคลงัสินคำ้และโครงกำรก่อสร้ำงของกลุ่มบริษทัยนิูคตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภยั  ทั้งน้ี จำกกำรส ำรวจ
เบ้ืองตน้ กลุ่มบริษทัยนิูคประมำณวำ่เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีไดรั้บควำมเสียหำยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีรวม 122.6 ลำ้นบำท และงำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำงโครงกำรระบบรถไฟชำนเมือง (สำยสีแดง) ช่วงบำงซ่ือ-ตล่ิงชนัและโครงกำรระบบรถไฟฟ้ำ (สำยสีน ้ำเงิน) ช่วงหวัล ำโพง-บำงแค 
และช่วงบำงซ่ือ-ท่ำพระ (สัญญำท่ี 3) ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวนเงินรวม 116.0 ลำ้นบำท กลุ่มบริษทัยนิูคจึงไดต้ั้งค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์เสียหำยดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินรวม 238.6 ลำ้นบำท ไวเ้ป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2554  
 
อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มบริษทัยนิูคไดย้ื่นเร่ืองเพ่ือเรียกเงินชดเชยค่ำซ่อมแซมจำกบริษทัประกนัภยัส ำหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเสียหำยจ ำนวน
เงิน 122.6 ลำ้นบำท และค่ำซ่อมแซมส ำหรับโครงกำรระบบรถไฟชำนเมือง (สำยสีแดง) ช่วงบำงซ่ือ-ตล่ิงชนั และโครงกำรระบบรถไฟฟ้ำ 
(สำยสีน ้ำเงิน) ช่วงหวัล ำโพง-บำงแค และช่วงบำงซ่ือ-ท่ำพระ (สัญญำท่ี 3) ทั้งในส่วนท่ีไดส่้งมอบงำนไปแลว้และงำนระหวำ่งก่อสร้ำงจ ำนวน
เงินรวม 548.3 ลำ้นบำท ซ่ึงผลท่ีสุดในเร่ืองดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของบริษทัประกนัภยัและยงัไม่สำมำรถทรำบไดใ้นปัจจุบนั 
อยำ่งไรก็ตำม ผูบ้ริหำรเช่ือวำ่กลุ่มบริษทัยนิูคจะไดรั้บเงินชดเชยจำกบริษทัประกนัภยัโดยไม่มีผลเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญั 
 
เม่ือวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2555 บริษทัประกนัภยัไดส่้งจดหมำยยนืยนัท่ีจะจ่ำยชดเชยค่ำเสียหำยดงักล่ำวเบ้ืองตน้ใหแ้ก่กลุ่มบริษทัยนิูคเป็น
จ ำนวนเงิน 100 ลำ้นบำท ต่อมำในระหวำ่งปี 2555 บริษทัประกนัภยัไดส้รุปค่ำชดเชยควำมเสียหำยรวมแก่กลุ่มบริษทัยนิูคเป็นจ ำนวนเงินรวม 
473.1 ลำ้นบำท ซ่ึงกลุ่มบริษทัยนิูคไดรั้บเงินจำกบริษทัประกนัภยัแลว้จ ำนวนเงินรวม 403.4 ลำ้นบำท ในปี 2555  ในกำรน้ี บริษทัไดรั้บรู้
รำยไดจ้ำกกำรชดเชยควำมเสียหำยจ ำนวนเงิน 373.1 ลำ้นบำท และ 100.0 ลำ้นบำท ไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 ตำมล ำดบั  และบนัทึกส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บช ำระเงินจ ำนวนเงิน 69.7 ลำ้นบำท และ 100.0 ลำ้นบำท ไวเ้ป็น “รำยได้
จำกกำรชดเชยควำมเสียหำยคำ้งรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 และ 2554 ตำมล ำดบั 
 
กลุ่มบริษทัยนิูคไดท้  ำกำรซ่อมแซมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และงำนระหวำ่งก่อสร้ำงโครงกำรระบบรถไฟชำนเมือง (สำยสีแดง) ท่ีเสียหำยแลว้
ในระหวำ่งปี 2555  ดงันั้น กลุ่มบริษทัยนิูคจึงโอนกลบัรำยกำรค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวจ ำนวน 238.6 ลำ้นบำท เป็นรำยไดใ้น  
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 

 
22. สัญญำ 
 
บริษทัและกิจกำรร่วมคำ้ไดท้  ำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงส ำคญั ๆ กบัหน่วยงำนรำชกำร ดงัน้ี 
 
บริษัท 
 
เลขท่ีสญัญำ วนัท่ีสญัญำ              รำยละเอียดในสญัญำ               คู่สญัญำ            ระยะเวลำ (เสร็จส้ินวนัท่ี)    เงินประกนัผลงำน        หลกัประกนั  
       
48/2551 วนัท่ี 25 

สิงหำคม 
2551 

สญัญำจำ้งก่อสร้ำงระบบป้องกนัน ้ำ
ท่วมพ้ืนท่ีชุมชนเมืองสุพรรณบรีุ  จ.
สุพรรณบุรี สญัญำท่ี 2 

กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง แลว้เสร็จภำยใน 900 วนั นบัจำกวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ให้เร่ิมท ำงำน 

- หนงัสือค ้ำประกนัจำก
ธนำคำรเลขท่ี 
ค.00019/108055/0050/51 



 

 

 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
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ในวงเงิน 16.25 ลำ้นบำท 



 

 

 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
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เลขท่ีสญัญำ วนัท่ีสญัญำ              รำยละเอียดในสญัญำ               คู่สญัญำ            ระยะเวลำ (เสร็จส้ินวนัท่ี)    เงินประกนัผลงำน        หลกัประกนั  
       
สนย.61/2554   วนัท่ี 30 

กนัยำยน 
2554 

สญัญำจำ้งก่อสร้ำงทำงต่ำงระดบัถนน
พฒันำกำร-ถนนอ่อนนุช 

กรุงเทพมหำนคร แลว้เสร็จภำยใน 810 วนั นบัจำกวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ให้เร่ิมท ำงำน 
 

- หนงัสือค ้ำประกนัจำก
ธนำคำรเลขท่ี 
ค.00019/108066/0275/54 
ในวงเงิน 44.39 ลำ้นบำท 

       
PITB-745(R2)   วนัท่ี 21

พฤศจิกำยน 
2554 

สญัญำจำ้งงำนก่อสร้ำงวำงท่อประปำ
และงำนท่ีเก่ียวขอ้งในโครงกำร
ก่อสร้ำงทำงต่ำงระดบัถนนพฒันำกำร-
ถนนอ่อนนุช 

กำรประปำนครหลวง แลว้เสร็จภำยใน 30 วนัก่อนวนัส้ินสุด
งำนกทม. 
 

- หนงัสือค ้ำประกนัจำก
ธนำคำรเลขท่ี 
ค.00019/108066/0316/54
ในวงเงิน 2.13 ลำ้นบำท 

       
ฝอบ.ค.10/2552 วนัท่ี 21

พฤศจิกำยน 
2554 

สญัญำจำ้งงำนก่อสร้ำงบ่อพกัและท่อ
ร้อยสำยไฟฟ้ำใตดิ้น ร่วมกบัโครงกำร
ก่อสร้ำงทำงต่ำงระดบัถนนพฒันำกำร-
ถนนอ่อนนุช 

กำรไฟฟ้ำนครหลวง แลว้เสร็จภำยใน 733 วนั นบัจำกวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ให้เร่ิมท ำงำน 
 

- หนงัสือค ้ำประกนัจำก
ธนำคำรเลขท่ี 
ค.00019/108066/0316/54 
ในวงเงิน 2.13 ลำ้นบำท 

       
ยธ.02330/6/กท./08  วนัท่ี 29

สิงหำคม 
2555 

สญัญำจำ้งผลิตหรือจดัหำสะพำนเหลก็ 
พร้อมดดัแปลงตอม่อ,ถอดและติดตั้ง
สะพำนเหลก็ ท่ีกม.2+609,กม.15+922,
กม.16+444,กม.17+745,กม.18+102,
กม.18+583,กม.20+821 และกม.
23+229 รวม 8 แห่ง ในทำงสำยใต ้(ทำง
ล่อง) ตอนนำยตรวจทำงธนบุรี,ตอน
นำยตรวจทำงศำลำยำ แขวงบ ำรุงทำง
บำงซ่ือ กองบ ำรุงทำงเขตกรุงเทพศูนย์
บ ำรุงทำงภำคกลำง ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ 

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย แลว้เสร็จภำยใน 270 วนั นบัจำกวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ให้เร่ิมท ำงำน 
 

- หนงัสือค ้ำประกนัจำก
ธนำคำรเลขท่ี 
ค.00019/108066/0203/55 
ในวงเงิน 1.3 ลำ้นบำท 

       
กส.23/รฟฟ./
2555  

วนัท่ี 19
พฤศจิกำยน 
2555 

สญัญำกำรจำ้งก่อสร้ำงชำนชำลำ
เพ่ิมเติมเพ่ือกำรโดยสำรในโครงกำร
ระบบรถไฟชำนเมือง (สำยสีแดง) ช่วง
บำงซ่ือ-ตล่ิงชนั 

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย แลว้เสร็จภำยใน 270 วนั นบัจำกวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ให้เร่ิมท ำงำน 
 

- หนงัสือค ้ำประกนัจำก
ธนำคำรเลขท่ี 
ค.00019/108066/0287/55 
ในวงเงิน 1.18 ลำ้นบำท 

       
4CI4-560005 วนัท่ี 6 

กนัยำยน 
2556 

สญัญำจำ้งก่อสร้ำงอำคำรตรวจบตัร
โดยสำร ภำยนอกอำคำรผูโ้ดยสำร ณ 
ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต 

บริษทั ท่ำอำกำศยำนไทย 
จ ำกดั (มหำชน) 

แลว้เสร็จภำยใน 120 วนั นบัจำกวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ให้เร่ิมท ำงำน 
 

- หนงัสือค ้ำประกนัจำก
ธนำคำรเลขท่ี ค.
00019/108066/0267/56 
ในวงเงิน 7.75 ลำ้นบำท 

 

กจิกำรร่วมค้ำ 
 

 กิจกำรร่วมคำ้ ยนิูค - ชุนโว 
 

       วนัท่ีสญัญำ                 รำยละเอียดในสญัญำ               คู่สญัญำ            ระยะเวลำ (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงำน         หลกัประกนั  
วนัท่ี 12 ธนัวำคม 2551 สญัญำจำ้งก่อสร้ำงโครงกำรระบบขนส่ง

มวลชนทำงรำงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล : โครงกำรระบบรถไฟชำนเมือง 
(สำยสีแดง) ช่วงบำงซ่ือ - ตล่ิงชนั 

กำรรถไฟแห่งประเทศ
ไทย 

แลว้เสร็จภำยใน 1,100 วนั นบัจำกวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ให้เร่ิมท ำงำน 

ร้อยละ 10 หนงัสือค ้ำประกนัจำก
ธนำคำรร้อยละ 10  ของ
มูลค่ำงำน 

 



 

 

 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
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 กิจกำรร่วมคำ้ ยเูอน็-เอสจี 

 
       วนัท่ีสญัญำ                 รำยละเอียดในสญัญำ               คู่สญัญำ            ระยะเวลำ (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงำน         หลกัประกนั  
วนัท่ี 14 ตุลำคม 2553 สญัญำจำ้งก่อสร้ำงระบบทอ่ส่งน ้ำคลอง

พระองคไ์ชยำนุชิต-อ่ำงเก็บน ้ำบำงพระและ
อำคำรประกอบ สญัญำท่ี 2 โครงกำรผนัน ้ำจำก
พ้ืนท่ีลุ่มน ้ำเจำ้พระยำฝ่ังตะวนัออก-อ่ำงเก็บน ้ำ
บำงพระ จงัหวดัชลบุรี 

กรมชลประทำน ตอ้งท ำงำนให้แลว้เสร็จภำยในก ำหนด 
720 วนั นบัถดัจำกวนัท่ีไดรั้บหนงัสือ
แจง้ 

ร้อยละ 10 หนงัสือค ้ำประกนัจำก
ธนำคำรเลขท่ี ค.
00019/108066/0207/53 และ
เลขท่ี  C 05139/21010013251 
จ ำนวน 52.9 ลำ้นบำท 

 
 กิจกำรร่วมคำ้ เอสเอช – ยเูอน็ 
 
       วนัท่ีสญัญำ                 รำยละเอียดในสญัญำ               คู่สญัญำ            ระยะเวลำ (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงำน         หลกัประกนั  
วนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 
2554 

สญัญำจำ้งก่อสร้ำงโครงกำรระบบขนส่ง
มวลชนทำงรำงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล : โครงกำรระบบรถไฟฟ้ำ (สำยสีน ้ำ
เงิน) ช่วงหวัล ำโพง-บำงแค และช่วงบำงซ่ือ-  
ท่ำพระ (สญัญำท่ี 3) 

กำรรถไฟฟ้ำขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศ
ไทย 

แลว้เสร็จภำยใน 1,640 วนั นบัจำกวนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ให้เร่ิมท ำงำน 

ร้อยละ 10 หนงัสือค ้ำประกนัจำก
ธนำคำรเลขท่ี ค.
00019/108066/0057/54
จ ำนวน 1,128 ลำ้นบำท 

 
 กิจกำรร่วมคำ้ ไอทีดี - ยนิูค 

 
       วนัท่ีสญัญำ                 รำยละเอียดในสญัญำ               คู่สญัญำ            ระยะเวลำ (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงำน         หลกัประกนั  
วนัท่ี 3 พฤษภำคม 2554 สญัญำจำ้งเหมำก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือ

อเนกประสงคค์ลองใหญ่ จงัหวดัตรำด 
กรมเจำ้ท่ำ แลว้เสร็จภำยใน 990 วนั นบัถดัจำกวนั

ลงนำมในสญัญำ ภำยในวนัท่ี 17 
มกรำคม 2557 

ร้อยละ 5 หนงัสือค ้ำประกนัจำก
ธนำคำรเลขท่ี ค. 
00019/108612/0013/54 
จ ำนวน 25.9 ลำ้นบำท  

 
 กิจกำรร่วมคำ้ เอส ยู 

 
       วนัท่ีสญัญำ                 รำยละเอียดในสญัญำ               คู่สญัญำ            ระยะเวลำ (เสร็จส้ินวนัท่ี)     เงินประกนัผลงำน         หลกัประกนั  
วนัท่ี 18 มกรำคม 2556 สญัญำจำ้งเหมำก่อสร้ำงโครงกำรระบบขนส่ง

มวลชนในกรุงเทพ (สำยสีแดง) สญัญำท่ี 1 งำน
โยธำส ำหรับสถำนีกลำงบำงซ่ือและศูนยซ่์อม
บ ำรุง 

กำรรถไฟแห่งประเทศ
ไทย 

แลว้เสร็จภำยใน 1,440 วนั นบัถดัจำก
วนัลงนำมในสญัญำ 

ร้อยละ 10 หนงัสือค ้ำประกนัจำก
ธนำคำรเลขท่ี ค.
00019/108066/0013/56 
จ ำนวน 2,982.7 ลำ้นบำท  

 
ตำมเง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำวขำ้งตน้   กลุ่มบริษทัยูนิคยอมรับประกนัควำมบกพร่องของโครงกำรท่ีก่อสร้ำงเป็นเวลำหน่ึงปีหรือสองปีนับ
แต่วนัท่ีงำนแล้วเสร็จ  อย่ำงไรก็ตำม  จำกประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำของผูบ้ริหำรของบริษทัคำดว่ำผลเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนมีจ ำนวนไม่เป็น
สำระส ำคญั 
 
ตำมเง่ือนไขของสัญญำขำ้งตน้  กลุ่มบริษทัยนิูคจะถูกหกัเงินประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำโดยคู่สัญญำในอตัรำร้อยละต่ำง ๆ กนัของมูลค่ำงำน
ก่อสร้ำงท่ีกลุ่มบริษทัยนิูคเรียกเก็บ     โดยคู่สัญญำจะคืนเงินประกนัน้ีแก่กลุ่มบริษทัยูนิคเม่ืองำนนั้น ๆ ไดแ้ลว้เสร็จและกลุ่มบริษทัยูนิคมิได้
ผดิสัญญำขอ้หน่ึงขอ้ใด  
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ขอ้มูลส ำคญัส ำหรับสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงท่ีอยูร่ะหวำ่งท ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 

  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2556  2555  2556  2555 
รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีรับรู้เป็นรำยได ้         
จนถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม   13,863,015  6,634,000  8,773,205  3,346,923 

ตน้ทุนกำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ีรับรู้         
จนถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม   11,836,975  5,435,256  7,090,522  2,384,773 

จ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีบริษทัมีสิทธิเรียกร้องจำก         
ผูว้ำ่จำ้งส ำหรับงำนก่อสร้ำง (ลูกหน้ีท่ียงัไม่เรียกเก็บ         
และงำนระหวำ่งก่อสร้ำง - โครงกำรก่อสร้ำง)  3,544,015  2,122,840  360,206  83,802 
 

23. กำรเปิดเผยเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมไดร้วมเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  เงินลงทุนระยะส้ัน ลูกหน้ีกำรคำ้   เงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ เงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
กิจกำรร่วมคำ้  เงินทดรองแก่กิจกำรร่วมคำ้  เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผูรั้บเหมำ   เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกบริษทัย่อยและกิจกำรร่วมคำ้  เงินกูย้ืมระยะ
ส้ันและระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินจ่ำย  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้  นโยบำยกำร
บญัชีส ำหรับกำรบนัทึกและกำรวดัมูลค่ำของรำยกำรเหล่ำน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งในหมำยเหตุ 3 
 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 

ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องเกิดจำกปัญหำในกำรจดัหำเงินทุนให้มีจ  ำนวนเพียงพอและทนัเวลำเพ่ือจ่ำยช ำระหน้ีส ำหรับภำระผูกพนัตำมท่ี
ก ำหนดไวใ้นงบกำรเงิน  จำกกำรประเมินฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัยูนิค  ขอ้มูลเหล่ำน้ีช้ีให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทั     
ยนิูคไม่มีปัญหำควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง  
 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 

กลุ่มบริษทัยูนิคมีรำยกำรคำ้ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงก่อให้เกิดควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ    
ดงันั้นผูบ้ริหำรจึงพิจำรณำท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพ่ือลดควำมเส่ียงน้ีเป็นคร้ังครำวตำมควำมเหมำะสม 
 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 

ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือเกิดจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่สำมำรถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตำมขอ้ตกลงท่ีให้ไวก้บักลุ่มบริษทัยูนิค   กลุ่มบริษทั 
ยนิูคไดมี้นโยบำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียงน้ีโดยกำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของคู่คำ้ 
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รำคำตำมบญัชีของลูกหน้ีท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมสุทธิจำกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถำ้มี) เป็นมูลค่ำ
สูงสุดท่ีเกิดจำกควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในทอ้งตลำดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัยูนิคทั้งใน
ปัจจุบนัและอนำคต กลุ่มบริษทัยนิูคมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงินและเงินกูย้ืมระยะส้ันและระยะยำว
จำกสถำบนักำรเงิน และหน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน  
 
อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียมีน้อย กลุ่มบริษทัยูนิคจึงไม่ไดท้  ำสัญญำเพ่ือป้องกนัควำม
เส่ียงดงักล่ำว 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอัตรำ
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   
 2556 (พนับำท)  
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภำยใน 1 ปี 

 
มำกกวำ่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มำกกวำ่ 5 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม 
รำคำตลำด 

 
ไม่มี 

อตัรำดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 357,273 1,631 358,904 0.25-1.75 
เงินลงทุนระยะสั้น 204,198 - - - 28,489 232,687 1.50-3.25 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ - - - - 3,180,046 3,180,046 - 
เงินทดรอง - - - - 35,904 35,904 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 33,507 33,507 - 
เงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำท่ีมี        
   ขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 360,775       -     x       -     x       -     3          -     3       360,775 1.625-3.25 

รวม 564,973       -     x       -     x 357,273 3,279,577 4,201,823  
        

   หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น        
   จำกสถำบนักำรเงิน - - - 938,980 - 938,980 4.850-7.625 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 3,223,045 3,223,045 - 
เงินทดรอง - - - - 1,207,188 1,207,188 - 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 121,345 121,345 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 92,800 158,204 - - - 251,004 6.25-7.000 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 445,871 1,242,044       -     x       -     3          -     3    1,687,915 4.75-6.90 
รวม 538,671 1,400,248       -     x 938,980 4,551,578 7,429,477  
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 งบกำรเงินรวม   
 2555 (พนับำท)  
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภำยใน 1 ปี 

 
มำกกวำ่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มำกกวำ่ 5 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม 
รำคำตลำด 

 
ไม่มี 

อตัรำดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 145,716 1,099 146,815 0.25-1.75 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ - - - - 1,259,334 1,259,334 - 
เงินทดรอง - - - - 4,679 4,679 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 46,352 46,352 - 
เงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำท่ีมี        
   ขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 313,298       -     x       -     x       -     3          -     3       313,298 1.75-1.875 

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

   หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น        
   จำกสถำบนักำรเงิน - - - 460,000 - 460,000 7.375-7.750 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - - - - 1,706,472 1,706,472 - 
เงินทดรอง - - - - 245,612 245,612 - 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 126,762 126,762 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 129,747 251,004 - - - 380,751 6.25-7.125 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน   97,325 131,494       -     x       -     3          -     3       228,819 4.78-8.37 
รวม 227,072 382,498       -     x 460,000 2,078,846 3,148,416  
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2556 (พนับำท)  
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภำยใน 1 ปี 

 
มำกกวำ่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มำกกวำ่ 5 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม 
รำคำตลำด 

 
ไม่มี 

อตัรำดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 105,737 1,266 107,003 0.25-1.75 
เงินลงทุนระยะสั้น 4,198 - - - - 4,198 1.50-3.25 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ - - - - 5,023,168 5,023,168 - 
เงินทดรอง - - - - 991,678 991,678 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 5,452 5,452  
เงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำท่ีมี       1.625-3.25 
   ขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 92,669       -     x       -     x       -     3          -     3         92,669  
รวม 96,867       -     x       -     x 105,737 6,021,564 6,224,168  

        

   หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น        
   จำกสถำบนักำรเงิน - - - 651,880 - 651,880 4.850-7.625 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - - - - 3,163,944 3,163,944 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 92,032 92,032 - 
เงินทดรอง - - - - 1,979,755 1,979,755 - 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 90,646 90,646 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 92,800 158,204 - - - 251,004 6.25-7.000 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน   75,998 146,615       -     x       -     3          -     3       222,613 4.75-6.90 
รวม 168,798 304,819       -     x 651,880 5,326,377 6,451,874  

 



 

 

 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
 

53 

 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2555 (พนับำท)  
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
  

 
ภำยใน 1 ปี 

 
มำกกวำ่ 
1 ถึง 5 ปี 

 
 

มำกกวำ่ 5 ปี 

อตัรำดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม 
รำคำตลำด 

 
ไม่มี 

อตัรำดอกเบ้ีย 

 
 

 รวม      

อตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  

(ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 57,265 851 58,116 0.25-1.75 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ - - - - 2,591,550 2,591,550 - 
เงินทดรอง - - - - 18,483 18,483 - 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 1,710 1,710 - 
เงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำท่ีมี        
   ขอ้จ ำกดัในกำรใช ้ 90,554       -     x       -     x       -     3          -     3         90,554 1.75-1.875 

รวม 90,554       -     x       -     x 57,265 2,612,594 2,760,413  
        

   หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น        
   จำกสถำบนักำรเงิน - - - 310,000 - 310,000 7.375-7.750 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - - - - 959,532 959,532 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 17,972 17,972 - 
เงินทดรอง - - - - 931,593 931,593 - 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน - - - - 87,060 87,060 - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 129,747 251,004 - - - 380,751 6.25-7.125 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน   68,396   44,130       -     x       -     3          -     3       112,526 4.78-8.37 
รวม 198,143 295,134       -     x 310,000 1,996,157 2,799,434  

 
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มูลค่ำยติุธรรมหมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทำงกำรเงินกนัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจใน
กำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกันไดอ้ย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกัน  กลุ่มบริษทัยูนิคใช้วิธีกำรและ
สมมติฐำนดงัต่อไปน้ีในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินทดรองแก่กิจกำรร่วมคำ้และเงินจ่ำยล่วงหนำ้แก่ผูรั้บเหมำ: มีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำยติุธรรม เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัส้ัน 
 
เงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรใชซ่ึ้งมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัซ่ึงเป็นอตัรำทอ้งตลำด: มีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรม  
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้ซ่ึงไม่มีรำคำขำยในตลำด: มูลค่ำยติุธรรมท่ีสำมำรถค ำนวณไดอ้ยำ่งมีเหตุผลค ำนวณจำกสินทรัพย์
สุทธิของเงินลงทุนดงักล่ำวซ่ึงมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัรำคำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 
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เงินกูย้มืระยะส้ันจำกบริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้  เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน  เจำ้หน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินจ่ำยและเงินรับล่วงหนำ้จำก
ลูกคำ้ : มีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรมเน่ืองจำกหน้ีสินทำงกำรเงินเหล่ำน้ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัส้ัน 
 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี มีรำคำตำมบญัชีไม่แตกต่ำงจำกรำคำยุติธรรมอย่ำงเป็นสำระส ำคญั   เน่ืองจำกมีอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียตำมทอ้งตลำด 
 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัซ่ึงเป็นอตัรำทอ้งตลำด: มีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม  
 

24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ไดแ้ก่ 
 

  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2556  2555  2556  2555 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ  (14,543)  910,982  (860)  419,567 
ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  4,117,543  1,229,873  3,575,426  980,634 
ค่ำแรงและค่ำงำนจำ้งเหมำ  287,843  954,689  818,774  596,046 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำงอ่ืน  529,319  358,025  322,355  317,377 
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน  531,661  248,715  347,508  247,084 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร  21,212  18,276  21,212  18,276 
ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมส้ินและค่ำตดัจ ำหน่ำย  330,951  198,220  209,894  191,675 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน  138,122  186,440  128,434  146,655 
รวมค่ำใชจ่้ำย  5,942,108  4,105,220  5,422,743  2,917,314 
 

25. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 

ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหำรส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
(พนับำท) 

                                                    ประเภทของค่ำตอบแทน   2556  2555 
เงินเดือน   14,006  11,793 
โบนสั  4,564  2,840 
ผลประโยชน์พนกังำนเมื่อเกษียณอำยุ  1,938  1,692 
เบ้ียประชุม  361  1,686 
เงินสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส่วนของบริษทั  283  230 
อ่ืนๆ  60  35 
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รวม  21,212  18,276 

 
26. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 147,454  83,207  112,823  68,428 
บวก (หัก) ผลกระทบจำกค่ำภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ของรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 

       

- ขำดทุนสะสมทำงภำษี 2,487  (2,521)  -   -  
- หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (3,495)  -   (501)  -  
-   ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน        
 เม่ือเกษียณอำย ุ (718)  (540)  (718)  (540) 
-   ประมำณกำรหน้ีสินอ่ืน (220)  -   -   -  
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 145,508  80,146  111,604  67,888 

 
รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กับผลคูณของก ำไรทำงบัญชีโดยใช้อัตรำภำษีส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี              
31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2556  2555  2556  2555 
ก ำไรก่อนภำษีทำงบญัชี 732,164  463,480  551,624  530,491 

        
ภำษีเงินไดค้  ำนวณในอตัรำร้อยละ 20 ในปี 2556        
และร้อยละ 23 ในปี 2555 146,433  106,600  110,325  122,013 
บวก (หกั) :  ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดท่ี้ไดรั้บ        
  ยกเวน้ทำงภำษี -   (54,914)  -   (54,914) 
         ผลกระทบทำงภำษีจำกกำรไม่ไดใ้ช ้        
         ขำดทุนสะสม (6,764)  -   -   -  
         ผลกระทบทำงภำษีค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถ        
         น ำมำหกัภำษีได ้ 5,839  28,460  1,279  789 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 145,508  80,146  111,604  67,888 
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รำยละเอียดของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
  บนัทึกเป็น (ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดใ้น  
   ก ำไร  ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน   
 31 ธนัวำคม 2555  ส ำหรับปี  ส ำหรับปี  31 ธนัวำคม 2556 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 3,000  -   -   3,000 
ขำดทุนสะสมทำงภำษี 2,521  (2,487)  -   34 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน -   3,495  -   3,495 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำนเม่ือเกษียณอำย ุ 1,991  718  -   2,709 
ประมำณกำรหน้ีสินอ่ืน -   220  -   220 
รวม 7,512  1,946  -   9,458 

 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
  บนัทึกเป็น (ค่ำใชจ่้ำย) รำยไดใ้น  
   ก ำไร  ก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน   
 31 ธนัวำคม 2555  ส ำหรับปี  ส ำหรับปี  31 ธนัวำคม 2556 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 3,000  -   -   3,000 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน -   501  -   501 
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำนเม่ือเกษียณอำย ุ 1,991  718  -   2,709 
รวม 4,991  1,219  -   6,210 

 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัยนิูคไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของขำดทุนสะสมทำงภำษีของกิจกำรร่วม
คำ้สองแห่งจ ำนวนเงิน 50.7 ลำ้นบำท และ 52.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  เน่ืองจำกไม่มีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกิจกำรร่วมคำ้ดงักล่ำวจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำขำดทุนสะสมทำงภำษีไปใชป้ระโยชน์ได ้
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27. ก ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้น 
 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับแต่ละปีดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีออกใน
ระหวำ่งปี 
 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ขั้นพ้ืนฐำน) ส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ค  ำนวณไดด้งัน้ี 
  ลำ้นหุน้ 
  2556  2555 
จ ำนวนหุน้ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  779.5  670.9 
ผลกระทบจำกหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งปี  -   108.4 
จ ำนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ขั้นพ้ืนฐำน)   779.5  779.3 
 

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับแต่ละปีหลงัจำกท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด และ
จ ำนวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกในระหวำ่งปีหลงัจำกท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด  
 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ปรับลด) ส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 ค ำนวณไดด้งัน้ี 
 

  ลำ้นหุน้ 
  2556  2555 
จ ำนวนหุน้ตำมวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในระหวำ่งปี (ขั้นพ้ืนฐำน)  779.5  779.3 
ผลกระทบจำกสิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  -   -  
จ ำนวนหุน้ตำมวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกในระหวำ่งปี (ปรับลด)  779.5  779.3 
 

28. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัยนิูคด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนหลกั คือ กำรรับเหมำก่อสร้ำงและกำรพฒันำอสังหำริมทรัพย ์และด ำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในส่วนงำน
ทำงภูมิศำสตร์ภำยในประเทศ รำยละเอียดขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทัยนิูคในงบกำรเงินรวมส ำหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 2556 (ลำ้นบำท) 
 รำยได ้  รำยไดจ้ำก    ตดับญัชี   
 จำกกำร  กำรขำย    ระหวำ่ง   
 รับเหมำก่อสร้ำง  อสงัหำริมทรัพย ์  รวม  กนั  สุทธิ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร  9,969.5  6.2  9,975.7  (3,260.3)  6,715.4 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (8,624.4)  (5.3)  (8,629.7)  3,192.9  (5,436.8) 
ก ำไรขั้นตน้ 1,345.1  0.9  1,346.0  (67.4)  1,278.6 

รำยไดอ่ื้น     99.0  -   99.0 
ค่ำใชจ่้ำยทัว่ไปและบริหำร     (552.6)  68.5  (484.1) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร     (21.2)  -   (21.2) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (140.2)  -   (140.2) 
ภำษีเงินได ้     (145.5)  -   (145.5) 
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ขำดทุนส ำหรับปี     585.5  1.1  586.6 
 

 2555 (ปรับปรุงใหม)่ (ลำ้นบำท) 
 รำยได ้  รำยไดจ้ำก    ตดับญัชี   
 จำกกำร  กำรขำย    ระหวำ่ง   
 รับเหมำก่อสร้ำง  อสงัหำริมทรัพย ์  รวม  กนั  สุทธิ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 5,559.7  -   5,559.7  (1,545.8)  4,013.9 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (5,151.0)  -   (5,151.0)  1,542.9  (3,608.1) 
ก ำไรขั้นตน้ 408.7  -   408.7  (2.9)  405.8 

รำยไดอ่ื้น         19.0 
รำยไดค้่ำชดเชยควำมเสียหำย          
จำกกำรประกนัภยั         373.1 
ค่ำใชจ่้ำยทัว่ไปและบริหำร         (478.8) 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร         (18.3) 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ          
สินทรัพยท่ี์เสียหำย         238.6 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (75.9) 
ภำษีเงินได ้         (80.1) 
ขำดทุนส ำหรับปี         383.4 

 
29. อ่ืน ๆ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556  
 
ก) บริษทัและกลุ่มบริษทัยนิูคมีภำระผกูพนัตำมสัญญำกำรจดัซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่ำท่ีปรึกษำโครงกำร ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ 

และกำรบริกำรตำมสัญญำรับเหมำและใบส่ังซ้ือวสัดุก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงินรวม 5,325.7 ลำ้นบำท และ 6,939.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
(2555 : 728.3 ลำ้นบำท และ 2,486.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 
ข) บริษทัและกลุ่มบริษทัยูนิคมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรท่ีธนำคำรในประเทศหลำยแห่งออกหนังสือค ้ำประกนัต่อหน่วยงำนรัฐบำล

และบริษทัในประเทศหลำยแห่งเป็นจ ำนวนเงินรวม 1,362.9 ลำ้นบำท และ 12,238.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (2555 : 1,957.3 ลำ้นบำท 
และ 8,282.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

 
ค) บริษทัอำจจะถูกส ำนักกำรโยธำ กรุงเทพมหำนคร ยึดเงินค ้ำประกนักำรยื่นซองในกำรประมูลจำ้งก่อสร้ำงโครงกำรถนนหทยัรำษฎร์   

(สุวินทวงศ์-สำยไหม) จ ำนวนเงิน 61.3 ลำ้นบำท  เน่ืองจำกบริษทัไม่ไดเ้ขำ้ร่วมกำรเสนอรำคำในวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2551 ตำม
ระเบียบในกำรประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพรำะผูแ้ทนบริษทัท่ีไดรั้บมอบหมำยให้เขำ้ร่วมเสนอรำคำประสบอุบติัเหตุทำง
รถยนต ์ ซ่ึงเหตุกำรณ์ดงักล่ำวเป็นเหตุกำรณ์สุดวสัิยของบริษทั  และบริษทัไดย้ื่นฟ้องต่อศำลปกครองกลำงให้เพิกถอนค ำส่ังยึดเงินค ้ำ
ประกนัดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2556 ผลท่ีสุดของคดีดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถทรำบไดใ้นขณะน้ี 
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ง)  บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรผิดสัญญำจ ำนวน 9 คดี  ซ่ึงผลท่ีสุดของคดีดงักล่ำวไม่สำมำรถทรำบได้ในขณะน้ี โดยมี

รำยละเอียดดงัน้ี  
 

 มูลฟ้อง 
(ลำ้นบำท) 

  
สถำนะของคดี 

  
หมำยเหตุ 

      

คดีท่ี 1 1.4  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำลฎีกำ 

 ค ้ ำประกนัโดยส่วนหน่ึงของเงินลงทุนในเงินฝำกประจ ำท่ีมี
ขอ้จ ำกดัในกำรใชจ้  ำนวนเงิน 1.6 ลำ้นบำท (2555 : 1.5 ลำ้นบำท) 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 8  และบริษทัไดต้ั้งค่ำเผื่อผลเสียหำยท่ี
อำจจะเกิดข้ึนจำกคดีฟ้องร้องดังกล่ำวตำมค ำพิพำกษำของศำล
อุทธรณ์ไวใ้นบญัชีจ ำนวนเงิน 2.0 ลำ้นบำท  

      

คดีท่ี 2 0.7  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำลฎีกำ 

 ศำลอุทธรณ์พิพำกษำให้บริษทัตอ้งชดใช้เป็นจ ำนวนเงิน 1 ใน 3 
ของทุนทรัพยท่ี์ฟ้อง  และบริษทัไดต้ั้งค่ำเผื่อผลเสียหำยท่ีอำจจะ
เกิดข้ึนจำกคดีฟ้องร้องดงักล่ำวตำมค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ไว้
ในบญัชีจ ำนวนเงิน 0.2 ลำ้นบำท 

      

คดีท่ี 3 0.4  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำลฎีกำ 

 ศำลชั้นตน้และศำลอุทธรณ์พิจำรณำยกฟ้อง 

      

คดีท่ี 4-5 3.4  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำลอุทธรณ์ 

 ศำลชั้นตน้พิจำรณำยกฟ้อง 

      

คดีท่ี 6 0.8  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำลอุทธรณ์ 

 ศำลชั้นตน้พิพำกษำให้บริษทัตอ้งชดใช้เป็นจ ำนวนเงิน 0.4 ลำ้น
บำท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไม่ไดต้ั้ งค่ำเผื่อผลเสียหำยไวใ้นบัญชี 
เน่ืองจำกผูบ้ริหำรเช่ือวำ่บริษทัจะชนะคดีในศำลอุทธรณ์ 

      

คดีท่ี 7-9 1.1  อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำลชั้นตน้ 

 บริษทัไม่ไดต้ั้งส ำรองค่ำเผือ่ผลเสียหำยส ำหรับมูลหน้ีดงักล่ำว 

 
จ) บริษทัมีขอ้พิพำทกบัผูร่้วมคำ้รำยหน่ึงและไดท้  ำกำรยืน่ขอ้พิพำทดงักล่ำวต่ออนุญำโตตุลำกำรตำมเง่ือนไขของสัญญำกิจกำรร่วมคำ้  ณ 

วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 คดีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำรและศำลแพ่งกรุงเทพใต ้ ผลท่ีสุดของเร่ืองดงักล่ำวไม่
สำมำรถทรำบไดใ้นปัจจุบนั 
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30. กำรบริหำรจัดกำรส่วนทุน     
 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัยนิูคมีนโยบำยกำรบริหำรจดักำรส่วนทุนซ่ึงมีวตัถุประสงคก์ำรบริหำรกระแสเงินสดท่ีดีอย่ำงต่อเน่ืองและรักษำไวซ่ึ้ง
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง  
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนมีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2556  2555  2556  2555 
         
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน  3.8 : 1  2.0 : 1  3.0 : 1  1.6 : 1 

 
กลุ่มบริษทัยนิูคไม่มีกำรเปล่ียนแปลงในวตัถุประสงค ์นโยบำยและกระบวนกำรจดักำรส่วนทุนของกลุ่มบริษทัยูนิคในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 
 
31.  เหตุหำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังท่ี  1/2557 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2557 คณะกรรมกำรไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมติัเร่ืองต่ำงๆ 
ดังน้ี  
1. พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท  โดยให้จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจำกก ำไรสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556  เป็นเงิน

จ ำนวน 124,726,286.24 บำท (อตัรำ 0.16 บำทต่อหุ้นของจ ำนวนหุ้น 779,539,289 หุ้น)  โดยก ำหนดให้วนัท่ี 7 มีนำคม 2557 
เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้รวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้นใน
วนัท่ี 10 มีนำคม 2557 และเสนอให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 29 เมษำยน 2557 

2. พิจำรณำอนุมติัเรียกประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปี 2557 ในวนัท่ี 31 มีนำคม 2557 เวลำ 10.00 น.   โดยก ำหนดให้วนัท่ี 7 
มีนำคม 2557  เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้นเข้ำร่วมประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปี 2557 โดยจะรวบรวมรำยช่ือผูถื้อหุ้น ด้วยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวนัท่ี 10  มีนำคม 2557 

 
32. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีอ่อก/ปรับปรุงใหม่ท่ียังไม่ได้ใช้     
 
กลุ่มบริษทัยนิูคยงัไม่ไดใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออก/ปรับปรุงใหม่ท่ียงัไม่มีกำรบงัคบัใช ้ณ วนัที่รำยงำน ดงัต่อไปน้ี 
 

                    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   เร่ือง  ปีมีผลบงัคบัใช ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2557 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 2557 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 สญัญำประกนัภยั 2559 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 2557 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด ำเนินงำน 2557 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 2557 



 

 

 

บริษัท ยูนิค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่อ) 
วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
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มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 
                    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   เร่ือง  ปีมีผลบงัคบัใช ้
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได ้ 2557 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญำเช่ำ 2557 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได ้ 2557 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังำน 2557 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 2557 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2557 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2557 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 2557 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 2557 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2557 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 1  กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี

ลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 2557 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5  สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง

สภำพแวดลอ้ม 
2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7  กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10  งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 2557 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 2557 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 2557 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 17 กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 2557 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 2557 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 2557 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 กำรประเมินเน้ือหำของรำยกำรท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมำยตำมสญัญำเช่ำ 2557 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 2557 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2557 
 

ผูบ้ริหำรคำดว่ำจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตำมประกำศสภำวิชำชีพบัญชีมำใช้และถือปฏิบัติ โดย
ผูบ้ริหำรอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำถึงผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
ดังกล่ำวต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัทยูนิค 
 
33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 
คณะกรรมกำรของบริษทัไดอ้นุมติัให้ออกงบกำรเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2557 



 
 
 
 

บริษทั ยูนิค เอน็จเินียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทัย่อยและกจิกำรร่วมค้ำ 
 

งบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ   ผูถื้อหุน้บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  จ  ำกัด (มหำชน) 
บริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้  และของเฉพำะบริษทั  ยูนิค  เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร  งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะ
กิจกำรและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ี
ส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผน
และปฏิบติังำนตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 
 
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกับจ ำนวนเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบ
กำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชี
พิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพ่ือออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร 
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของกำรประมำณก ำรทำง
บญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 
 
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้  
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ความเห็น 
ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั  ยูนิค  
เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่  จ  ำกดั (มหำชน)  บริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้และของเฉพำะบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 
จ  ำกดั (มหำชน)  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2556  และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำรและกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
การเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ 
ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 3 และ 26 บริษทั บริษทัย่อยและกิจกำรร่วมคำ้ไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 
12 เร่ือง “ภำษีเงินได”้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 ในกำรน้ี บริษทั บริษทัย่อยและกิจกำรร่วมคำ้ไดป้รับปรุงยอ้นหลงังบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ  ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบรำยกำรปรับปรุง
ยอ้นหลงัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้และเห็นว่ำรำยกำรปรับปรุงดงักล่ำวเหมำะสมและไดป้รับปรุงโดยถูกตอ้งแลว้  ทั้งน้ี ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกเร่ืองท่ีเนน้ดงักล่ำว 
 
เร่ืองอ่ืนๆ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่  จ  ำกดั (มหำชน) บริษทัย่อยและกิจกำรร่วมคำ้
และของเฉพำะบริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่  จ  ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 ตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีอ่ืนอีกท่ำนหน่ึงซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีในส ำนักงำนเดียวกนักบัขำ้พเจำ้  โดยไดแ้สดงควำมเห็นไวอ้ย่ำงไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 1 
มีนำคม 2556 
 
 
 
(นำยอภิชำติ สำยะสิต)                              
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4229 
บริษทั เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วสิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัที่ 21 กุมภำพนัธ์ 2557 
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