UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED,
ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2014

ASSETS
In Baht
Consolidated Financial Statements
Notes

2014

2013

Separate Financial Statements
2014

2013

CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Short-term investments

5

Trade and other account receivables - net

6, 12

- Subsidiary companies and joint ventures

4, 21

- Venturers

627,467,803

358,904,212

397,996,993

107,002,506

333,354,782

232,687,101

304,258,816

4,197,610

7,285,525,940

4,800,978,376

4,308,177,110

2,709,164,200

-

-

- Other companies

21

242,333,947

470,881,432

17,749,379

222,189,726

Unbilled trade receivables

12

4,071,691,632

3,532,654,668

502,298,332

348,951,955

1,478,499,188

991,677,686

Advance payments to subsidiary companies
and joint ventures

4

Advance payments to venturers
Inventories
Advance payments to contractors - net
Accrued income for insurance compensation

7, 10, 12, 14
6, 16, 21
4

-

-

80,523,586

35,904,293

1,052,691,860

556,189,834

869,098,533

465,016,312

210,228,549

65,023,058

183,785,783

39,099,613

53,196,560

68,244,848

-

-

-

-

Other current assets
- Input tax - pending tax invoices

195,794,355

68,613,526

123,797,885

52,097,770

- Value added tax receivable

73,452,801

106,519,308

26,594,345

30,122,435

- Prepaid expenses

88,634,885

149,720,729

14,188,879

48,797,240

- Others

42,278,559

53,145,080

31,322,343

26,134,867

11,326,629,869

8,339,407,441

11,288,312,976

7,204,510,944

1,129,868,024

360,774,628

856,892,040

92,668,567

104,555,082

33,506,625

20,092,833

5,451,911

Total Current Assets

NON-CURRENT ASSETS
Investments in restricted fixed deposits
Retention receivables

8, 12, 28
21

Investments in subsidiary companies and
joint ventures

984,795,020

644,797,870

4,414,749,405

3,752,060,351

768,457,775

953,152,303

11

5,491,006

5,418,500

4,708,601

4,509,060

3, 25

27,965,120

9,457,920

8,328,761

6,210,445

- Withholding income tax deducted at sources

116,613,191

55,983,829

41,260,007

- Refunded input tax

195,406,595

37,950,005

Property, plant and equipment - net
Intangible assets - net
Deferred income tax assets - net

2, 9, 14
4, 7, 10, 12, 14, 15, 28

-

-

Other non-current assets

- Others
Total Non-Current Assets

TOTAL ASSETS

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

-

-

12,479,846

22,802,073

8,074,328

9,154,276

6,007,128,269

4,277,953,931

2,692,609,365

1,715,944,432

17,333,758,138

12,617,361,372

13,980,922,341

8,920,455,376
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED,
ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2014
LIABILITIES AND EQUITY
In Baht
Consolidated Financial Statements
2013

Separate Financial Statements

Notes

2014

2014

2013

6, 7, 8, 10, 12

2,095,119,106

938,980,017

1,999,275,927

651,880,017

104,173,500

98,806,787

990,636,467

491,196,446

CURRENT LIABILITIES
Bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions
Trade and other account and note payables - net
- Subsidiary and related companies and joint ventures

6, 21
4

- Venturers
- Other companies
Advances received from subsidiaries and joint ventures

4

Advances received from venturers
Current portion of long-term loans from financial institutions
Current portion of liabilities under finance lease agreements
Advances received from customers - net

9, 10, 14
10, 15
6, 16, 21

Income tax payable

12,918,826

857,465

2,274,359,672

3,123,380,927

-

-

2,068,290,692

1,207,187,618

150,000,000

92,800,000

-

-

1,794,605,572

2,764,779,607

3,375,649,345

1,979,755,256

-

-

67,800,000

92,800,000

700,146,027

445,871,396

96,567,310

75,998,348

2,072,584,871

2,378,678,012

111,244,570

90,304,647

6,957,721

3,250,073

-

239,666

Other current liabilities
- Other payables

28

- Undue output tax
- Accrued dividend
- Accrued expenses

4

- Others
Total Current Liabilities

3,401,562

2,181,394

3,401,562

2,181,393

21,697,062

14,670,697

14,766,157

17,642,168

3,952,898

3,903,093

3,952,898

3,903,093

127,192,073

132,305,815

52,828,315

75,299,588

16,362,155

30,584,846

15,764,713

13,605,183

9,657,156,165

8,473,458,140

8,526,492,836

6,259,585,412

NON-CURRENT LIABILITIES
Long-term loans from financial institutions - net

9, 10, 14

454,404,195

158,204,195

90,404,195

158,204,195

Liabilities under finance lease agreements - net

10, 15

1,389,161,810

1,242,044,405

140,536,007

146,614,520

Retention payables to contractors

4, 21

139,785,284

121,345,135

97,122,503

90,645,943

Provisions for employee benefits

13

41,123,621

18,063,429

19,445,074

13,546,968

2,024,474,910

1,539,657,164

347,507,779

409,011,626

11,681,631,075

10,013,115,304

8,874,000,615

6,668,597,038

1,081,508,574

1,081,508,574

1,081,508,574

1,081,508,574

1,081,016,253

779,539,289

1,081,016,253

779,539,289

2,462,874,146

94,018,938

2,462,874,146

94,018,938

Total Non-Current Liabilities
Total Liabilities
EQUITY
Share capital

17, 30

- Authorized share capital, common share 1,081,508,574 shares,
at Baht 1 par value
- Issued and paid-up share capital, common share 1,081,016,253 shares
in 2014 and 779,539,289 shares in 2013, at Baht 1 per share
Premium on common shares
Retained earnings
- Appropriated for legal reserve

108,150,857

108,150,857

108,150,857

108,150,857

- Unappropriated

20

2,000,012,108

1,622,465,229

1,454,880,470

1,270,149,254

Equity Attributable to Owners of the Parent

5,652,053,364

2,604,174,313

5,106,921,726

2,251,858,338

73,699

71,755

5,652,127,063

2,604,246,068

5,106,921,726

2,251,858,338

17,333,758,138

12,617,361,372

13,980,922,341

8,920,455,376

Non-controlling interests
Total Equity
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

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

-

-
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED,
ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES
Notes to Financial Statements
December 31, 2014

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, 2014 and 2013 are Suviwattanachai Group who owned 32.1% and
42.5% of the Company’s authorized share capital, respectively.
Subsidiary Companies

Company

Country of
Registration

Date of
incorporated

Unique Real Estate and Development Co., Ltd.

Thailand

September 1, 1993

UQ-SRC Joint Venture Co., Ltd.

Thailand

May 12, 2011

Unique Machinery Company Limited

Thailand

Unique Foundation Company Limited

Type of
Business

Percentage of
Ownership

Construction, land
development and
construction of real
estate for sales

99.99

Bidding certain
projects in the future.
Up to the present,
this company has not
yet started any
commercial
operations

89.99

October 3, 2012

Leasing service of
machinery

99.99

Thailand

October 8, 2012

Manufacture of
materials to be used
in the construction.

99.99

Unique Tunnelling Company Limited

Thailand

November 2, 2012

Construction

99.99

Unique Plus Technology Co., Ltd.

Thailand

December 26, 2012

Service of
infrastructure and
telecommunication
related works. Up to
the present, this
company has not yet
started any
commercial
operations.

99.99

Unique Built Co., Ltd.

Thailand

March 14, 2013

Building construction

99.99

9

UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED,
ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2014

Country of
Registration

Date of
incorporated

Golden Estate Plus Co., Ltd.

Thailand

March 22, 2013

Selling of sand

99.99

Unique System Co., Ltd.

Thailand

March 22, 2013

Service of
infrastructure and
system

99.99

Unique Innovation Co., Ltd.

Thailand

April 17, 2013

Produce concrete
readymix and precast
concrete

99.99

Unique Prudence Company Limited

Thailand

July 10, 2013

Bidding and
valuation service

99.99

Unique Metal Company Limited

Thailand

September 4, 2013

Steel fabrication
service

99.97

Unique Practiga Company Limited

Thailand

September 4, 2013

Assembly service

99.97

Unique Exploration Company Limited

Thailand

September 4, 2013

Survey service.

99.97

Unique Equipment Service Company Limited

Thailand

October 3, 2013

Repairing and
maintenance of
machinery and
equipment service

99.97

Unique Masters Company Limited

Thailand

October 3, 2013

Engineering and
architectural services.
Up to the present,
this company has not
yet started any
commercial
operations

99.97

Sun Technology and Construction Co., Ltd.

Thailand

May 19, 2014

Bidding certain
projects in the future.
Up to the present,
this company has not
yet started any
commercial
operations

99.99

Company

Type of
Business

Percentage of
Ownership

Joint Ventures

Company
Unique-Chun Wo Joint Venture

Country of
Registration

Date of
incorporated

Type of
Business

Percentage of
Ownership

Thailand

December 19, 2008

Construction for State
Railway of Thailand
Commuter Train Project
(Red Line) Bang Sue Taling Chan Section
with the State Railway
of Thailand

Chun Wo
Construction &
Engineering Co., Ltd.
(share 15%) and the
Company (share 85%)
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED,
ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2014

Country of
Registration

Date of
incorporated

Type of
Business

Percentage of
Ownership

UN – SG Joint Venture

Thailand

October 5, 2010

Construction of veer
water from the east
Chaopraya-Bangpra
reservoir, Chonburi
province with the Royal
Irrigation Department

Summit Grade Ltd.,
Part. (share 50%) and
the Company (share
50%)

SH – UN Joint Venture

Thailand

November 17, 2010

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

Sinohydro
Corporation Limited
(share 50%) and the
Company (share 50%)

ITD – UNIQUE Joint Venture

Thailand

November 25, 2010

Construction for Klong
– Yai Port in Trad
Province with the
Marine Department

Italian-Thai
Development Public
Company Limited
(share 60%) and the
Company (share 40%)

S U Joint Venture

Thailand

September 13, 2012

Construction for State
Railway of Thailand
Commuter Train Project
(Red Line) Contract 1:
Civil Works for Bang
Sue Grand Station and
Depots

Sino-Thai Engineering
and Construction
Public Company
Limited (share 60%)
and the Company
(share 40%)

PU Joint Venture

Thailand

January 10, 2014

Up to present, this joint
venture has not yet
started any commercial
operations

Phraethumrongvit Co.,
Ltd. (share 10%) and
the Company (share
90%)

Company

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 registered office address of ITD-UNIQUE Joint Venture is located at 2034/132-161 Italthai Tower, 37th Floor, New
Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand.
The Company, its subsidiary companies and joint ventures are referred to as “the Unique Group”.
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED,
ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2014

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 position, 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 (%)
2014
2013
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

99.99

Golden Estate Plus Co., Ltd.

99.99

99.99

Unique System Co., Ltd.

99.99

99.99
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December 31, 2014

Proportionate of Share (%)
2014
2013
Unique Innovation Co., Ltd.

99.99

99.99

Unique Prudence Company Limited

99.99

99.99

Unique Metal Company Limited

99.97

99.97

Unique Practiga Company Limited

99.97

99.97

Unique Exploration Company Limited

99.97

99.97

Unique Masters Company Limited

99.97

99.97

Unique Equipment Service Company Limited

99.97

99.97

Sun Technology and Construction Co., Ltd.

99.99

-

Joint ventures (proportionate consolidation)
Chun Wo Construction & Engineering Co., Ltd.
and Unique Engineering and Construction Public Company Limited
(the registered name is “Unique-Chun Wo Joint Venture”)

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

Phraethumrongvit Co., Ltd. and Unique Engineering
and Construction Public Company Limited
(the registered name is “PU Joint Venture”)

90.00

-

Significant transactions among the Unique Group have been eliminated in the consolidated financial statements.
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED,
ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2014

As at December 31, 2014 and 2013, transactions of joint ventures, which were included in the consolidated financial statements,
were as follows:
In Thousand Baht
2014
2013
4,078,866
4,144,455
8,640
13,278
615,670
397,874
2,252,853
3,107,508
23,240
28,855
3,489,586
2,897,720
394,187
615,344

Current assets
Property, plant and equipment – net
Other non-current assets
Current liabilities
Non-current liabilities
Revenues
Expenses
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:
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
projects

-

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.
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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:

Buildings
Temporary buildings and improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Vehicles

Years
20
5, 10, 20
5, 10
3, 5
5

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.
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED,
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Provisions for Employee Benefits
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.
Other Long-term Employee Benefit
The Unique Group’s net obligation in respect of long-term employee benefit other than the defined benefit plan is the amount of
future benefit that the eligible employees have earned in return for their service in the current and prior periods before
retirement; that benefit is discounted to determine its present value. In the statement of financial position, the obligations
represent the present value of the other long-term employee benefit. The obligations are calculated on the same basis as the
defined benefit plan.
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.
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.
Revenue from the sale of goods is recognized in the statement 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 condition due, associated costs, the probable return of goods or the continuing management involvement with
the goods.
Service income is recognized as services are provided on an accrual basis.
Interest income is recognized on a time proportion basis that reflects the effective yield on the asset.
Other income is recorded based on an accrual basis.
Expenses are recorded based on an accrual basis.
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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.
Income Taxes
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.
Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax
liabilities, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different tax entities,
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but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be realised
simultaneously.
Basic Earnings per Share Attributable to Owners of The Parent
Basic earnings per share attributable to owners of the parent are determined by dividing the profit for the year attributable to
owners 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.
Significant transactions with the related parties for each of the years ended December 31, 2014 and 2013 are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial statements
Relationship

2014

2013

Separate Financial Statements
2014

2013

Revenues from
construction services
SH-UN Joint Venture

Joint Venture

246,692

553,693

493,383

1,107,385

S U Joint Venture

Joint Venture

3,023,305

2,400,859

5,038,841

4,001,432

ITD-UNIQUE Joint Venture

Joint Venture

-

-

123,696

Unique Tunnelling
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

37,338

59,265

Unique Foundation
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

374,800

269,299

Unique Innovation Co., Ltd.

Subsidiary
company

-

-

122,717

Revenue from other services
Unique Foundation
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

702

985

Unique Tunnelling
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

9,994

2,156

Unique Innovation Co., Ltd.

Subsidiary
company

-

-

Subsidiary
company

-

-

50

71

Unique Machinery
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

813

35

Unique Practiga
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

714

11

Unique Metal
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

4,687

4

Golden Estate Plus Co., Ltd.

-

-

-

92
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In Thousand Baht
Consolidated Financial statements
Relationship

2014

2013

Separate Financial Statements
2014

2013

Unique Equipment Service
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

106

-

Unique Built Co., Ltd.

Subsidiary
company

-

-

7,677

-

Unique-Chun Wo
Joint Venture

Joint Venture

-

-

SH-UN Joint Venture

Joint Venture

-

Cost of construction
services
Work Team Management
Co., Ltd.

Related
Company
(Same shareholder)

1,528

15,230

49,896

4,013
1

-

3,055

-

Unique Foundation
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

7,664

51,758

Golden Estate Plus
Co., Ltd.

Subsidiary
company

-

-

23,336

46,456

Unique Machinery
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

709,310

192,328

Unique Innovation
Co., Ltd.

Subsidiary
company

-

-

266

30,963

Unique System Co., Ltd.

Subsidiary
company

-

-

14,442

5,833

Subsidiary
company

-

-

94,721

8,961

Unique Prudence
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

10,222

4,563

Unique Exploration
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

25,079

7,793

Unique Practiga
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

125,887

31,437

Unique Metal
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

406,514

4,510

Unique Equipment
Service Company Limited

Subsidiary
company

-

-

32,277

4,645

Unique Built Co., Ltd.
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In Thousand Baht
Consolidated Financial statements

Separate Financial Statements

Relationship

2014

2013

Subsidiary
company

-

-

15,214

-

-

Rental and other expenses
Unique Real Estate and
Development Co., Ltd.

Related company
Chairatchakij Company Limited (Same directorship)

871

2014

2013

19,392

-

Unique Machinery
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

20

Unique Foundation
Company Limited

Subsidiary
company

-

-

3

-

Unique-Chun Wo
Joint Venture

Joint Venture

-

-

1,918

-

S U Joint Venture

Joint Venture

-

96

-

SH-UN Joint Venture

Joint Venture

Insurance expense
ThaiSri Insurance Public
Company Limited

Related company
(Same directorship)

58
-

65

25,085

10,938

-

8

130

1,364

135

Balances with related parties as at December 31, 2014 and 2013 are as follows:
Consolidated Financial Statements (In Thousand Baht)
Balance as at
Balance as at
December 31,
December 31,
2013
Increase
Decrease
2014
Trade account payables
Work Team Management Co., Ltd.
Sinohydro Corporation Limited
Total
Accrued expenses
Chairatchakij Company Limited
Retention payable to contractor
Work Team Management Co., Ltd.

60,653
38,154
98,807

16,296
16,296

10,929
10,929

66,020
38,154
104,174

910

610

300

9,116

4,990

-

14,106

-
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Separate Financial Statements (In Thousand Baht)
Balance as at
Balance as at
December 31,
December 31,
2013
Increase
Decrease
2014
Trade account receivables
SH-UN Joint Venture
S U Joint Venture
Unique Foundation Company Limited
ITD-UNIQUE Joint Venture
Unique Tunnelling Company Limited
Unique Innovation Co., Ltd.
Total trade account receivables
Other receivables
Unique Real Estate and Development Co., Ltd.
SH-UN Joint Venture
Unique Tunnelling Company Limited
Unique Built Co., Ltd.
Unique Metal Company Limited
Unique-Chun Wo Joint Venture
Unique Innovation Co., Ltd.
Unique Foundation Company Limited
Golden Estate Plus Co., Ltd.
Unique Machinery Company Limited
Unique Practiga Company Limited
Unique Equipment Service Company Limited
Total other receivables
Total
Advance payments to
Unique Machinery Company Limited
Unique Foundation Company Limited
Golden Estate Plus Co., Ltd.
Unique Metal Company Limited
SH-UN Joint Venture
Unique Practiga Company Limited
Unique Tunnelling Company Limited
Unique Built Co., Ltd.
Unique Exploration Company Limited
Unique System Co., Ltd.
Unique Equipment Service Company Limited
Unique Prudence Company Limited
ITD-UNIQUE Joint Venture
Unique Innovation Co., Ltd.
Unique Plus Technology Co., Ltd.
Sun Technology and Construction Co., Ltd.
PU Joint Venture
Unique-Chun Wo Joint Venture
Unique Masters Company Limited
Total
Accrued income for insurance compensation
Unique-Chun Wo Joint Venture

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

4,774,565

15,253
3,269
2,307

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

697,099
2,993,654

46,556
10,538
7,331
3,755,178

9,002
8,214
5,020

15,253
3,269
204

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

-

1,815
822
63
957
764
144
26,801

343
343
38
560
5
70
20,108

11,105
8,214
5,001
4,294
1,571
1,533
101
434
771
83
33,107

4,800,979

6,259,833

3,775,286

7,285,526

143,452
164,041
408,360
3,823

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

3,793
6,963
280,004
11,922

-

-

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

4
4,294
99
1,054
76
37
12
9
26,414

25,854
31,620
6,067
5,284
3,808
5,028
2,563

154,335
1,511

-

-

68,245

1,115,653

-

23

-

303
40

35,904
28
991,678

-

800
10,146

500

800

277,972

-

35,904
28
628,832

1,478,499

15,048

53,197
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Separate Financial Statements (In Thousand Baht)
Balance as at
Balance as at
December 31,
December 31,
2013
Increase
Decrease
2014
Trade account payables
Unique Machinery Company Limited
Unique Built Co., Ltd.
Unique System Co., Ltd.
Unique Metal Company Limited
Unique Exploration Company Limited
Unique Practiga Company Limited
Unique Prudence Company Limited
Unique Equipment Service Company Limited
SH-UN Joint Venture
Work Team Management Co., Ltd.
Unique Foundation Company Limited
Golden Estate Plus Co., Ltd.
Unique Innovation Co., Ltd.
Total trade account payables
Other payables
Unique Real Estate and Development Co., Ltd.
Unique-Chun Wo Joint Venture
Unique Machinery Company Limited
S U Joint Venture
Unique Foundation Company Limited
Total other payables
Total

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

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

24,152

24,290
491,196

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

1,872,724
88,808
3,048
11,904
2,976
295
1,979,755

2,739,064
643,768
15,000
9,941
3,407,773

8
130
-

Advances received from
S U Joint Venture
SH-UN Joint Venture
Unique-Chun Wo Joint Venture
ITD-UNIQUE Joint Venture
UN-SG Joint Venture
Unique Real Estate and Development Co., Ltd.
Total

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

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

36,195

3,487
2,052
8
233

21
3
36,219
969,637
1,239,410
732,576
18,048
21,845
2,011,879

5,780
990,637
3,372,378
2,976
295
3,375,649

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, 2016, whereby, the Company has an option to renew the rental agreement upon the expiry date. Total
rental charges under this agreement amounted to Baht 10.7 million per year.
5.

SHORT-TERM INVESTMENTS

Interest Rates (% p.a.)
2014
2013
Investments in
fixed deposits
Mutual fund
- Cost value
- Unrealized gain on
change in valuation
- Fair value

1.10 - 1.25

-

1.50 - 3.25

-

In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
2014
2013
2014
2013
304,259

204,198

304,259

4,197

28,417

28,417

-

-

679

72

-
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Total
6.

29,096

28,489

304,259

4,197

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

As at December 31, 2014 and 2013, the aging analysis of trade and other account receivables were detailed as follows:




Within credit-term
Periods over credit-term
- Not over 6 months
- Over 6 months to 12 months
- Over 12 months
Total
Less: Advances received from customers
Net

In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
2014
2013
2014
2013
1,125,500
1,414,078
1,475,165
1,683,441
2,301,674
391,080
785,878
4,604,132
(53,621)
4,550,511

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

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

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

As at December 31, 2014 and 2013, the Company has trade account receivables from various joint ventures and subsidiary
companies which were outstanding over credit term over 6 months totalling Baht 2,647.2 million and Baht 2,077.2 million,
respectively. The management believes that these receivables will be collectible in full since joint ventures and subsidiary
companies have receivables from government agencies which have high possibility to collect money from them without
significant loss. 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 21.
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, 2014 and 2013, the trade and other account and note payables were detailed as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
2014
2013
2014
2013
Trade account payables
- Subsidiary companies, related company
and joint ventures
- Others
Other payables
- Subsidiary companies and joint ventures
- Venturers
Note payables
Total
Less: Advances payment to contractors
Net

66,020
1,155,430

60,653
1,305,663

984,857
851,810

466,906
1,063,565

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

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

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

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

The Unique Group presented trade and other 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.
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7.

INVENTORIES

Construction-in-progress – real estate projects
Construction-in-progress – construction projects
Construction materials
Total

In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
2014
2013
2014
2013
453,762
453,762
453,762
453,762
42,400
11,361
43,482
11,254
556,530
91,067
371,854
1,052,692
556,190
869,098
465,016

As at December 31, 2014 and 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, 2014, whereby, the appraised value (fair
market value) based on the report of an independent appraiser firm (Accurate Advisory Co., Ltd.) dated December 24, 2014
amounted to Baht 471.9 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 1.10% per annum to 2.50% per annum as at December 31, 2014 and at the rates of 1.625% per annum to
3.25% per annum as at December 31, 2013.
As at December 31, 2014 and 2013, the Company’s fixed deposits amounting to approximately Baht 855.3 million and Baht 91.1
million, respectively, were pledged as collateral for credit facilities of various local banks as discussed in Note 12. In addition,
as at December 31, 2014 and 2013, the Company’s fixed deposit amounting to approximately Baht 1.6 million was pledged as
collateral for the litigation case as discussed in Note 28.
As at December 31, 2014 and 2013, the subsidiary companies and the joint ventures’ fixed deposits totalling approximately Baht
273.0 million and Baht 268.1 million, respectively, were pledged as collateral for credit facilities of a local bank as discussed in
Note 12.
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9.

INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES

As at December 31, 2014 and 2013, the investments in subsidiary companies and joint ventures were as follows:

Paid-up Share Capital
( In Million Baht )
2014
2013
Subsidiary Companies
 Unique Real Estate and Development Co., Ltd.
 Unique Foundation Company Limited
 Unique Tunnelling Company Limited
 Unique Machinery Company Limited
 Unique Plus Technology Co., Ltd.
 UQ-SRC Joint Venture Co., Ltd.
 Golden Estate Plus Co., Ltd.
 Unique System Co., Ltd.
 Unique Built Co., Ltd.
 Unique Innovation Co., Ltd.
 Unique Prudence Company Limited
 Unique Metal Company Limited
 Unique Practiga Company Limited
 Unique Exploration Company Limited
 Unique Masters Company Limited
 Unique Equipment Service Company Limited
 Sun Technology and Construction Co., Ltd.
Joint Ventures
 Unique-Chun Wo Joint Venture
 UN-SG Joint Venture
 SH-UN Joint Venture
 ITD-UNIQUE Joint Venture
 S U Joint Venture
 PU Joint Venture
Total

Percentage of
Ownership
2014
2013

In Thousand Baht
Cost Value
(Separate Financial Statements)
2014
2013

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

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

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

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

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

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

-

-

85.00
50.00
50.00
40.00
40.00
90.00

85.00
50.00
50.00
40.00
40.00
-

984,795

644,798

At the Boards of Directors of various subsidiary companies’ meeting held on October 15, 2014, the Boards had the resolution to
call for fully paid-up share capital of these subsidiaries. Hence, the Company additionally paid for their share capital totalling
Baht 340.0 million.
The Company is a guarantor for long-term loans from a local bank of two subsidiary companies as discussed in Note 14.
A subsidiary company is a guarantor for long-term loans from a local bank of the Company as discussed in Note 14.
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10.

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT – Net
Consolidated Financial Statements (In Thousand Baht)
Advance for
purchase
Buildings,

Land

Sand pits

Furniture,

fixed assets

temporary

Machinery

fixtures

and

buildings and

and

and office

construction

improvements

equipment

equipment

Vehicles

in progress

Total

Cost
As at January 1, 2013

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

417,809

2,738,474

Disposals

-

-

-

(35,596)

(32)

-

Transfers in (out)

-

-

-

18,871

-

-

(18,871)

-

1,124,163

54,427

267,494

417,809

5,030,375

383,905

1,510,553

As at December 31, 2013
Additions

2,833,457

103,888

(35,628)

-

7,616

1,057,827

20,543

28,321

Disposals

-

-

(5,502)

(101,127)

(41)

(6,518)

Transfers in (out)

4,275

-

810

305,095

582

687

(328,833)

(17,384)

472,881

6,410,356

As at December 31, 2014

12,341

229,137

-

-

1,140,779

54,427

232,061

4,095,252

124,972

289,984

-

-

60,233

747,783

39,207

97,691

-

(113,188)

Accumulated
Depreciation and
Depletion
As at January 1, 2013

944,914

Depreciation and
depletion charges
for the year

-

Disposals

-

6,219

As at December 31, 2013

-

6,219

for the year

-

7,915

Disposals

-

Transfers in (out)
As at December 31, 2014

-

13,891

268,926

11,512

29,404

-

329,952

(11,551)

-

-

-

(11,551)

74,124

1,005,158

50,719

127,095

-

1,263,315

-

Depreciation and
depletion charges
21,855

643,051

16,383

40,113

-

729,317

-

(489)

(5,002)

(12)

(6,518)

-

(12,021)

-

-

-

(4)

-

-

(4)

-

14,134

1,980,607

-

95,490

1,643,207

67,086

160,690

-

Allowance for
Impairment Loss
As at January 1, 2013

15,000

-

-

-

-

-

-

15,000

As at December 31, 2013

15,000

-

-

-

-

-

-

15,000

As at December 31, 2014

15,000

-

-

-

-

-

-

15,000

Net Book Value
Owned assets

1,109,163

48,208

Assets under finance leases

-

-

154,933

499,100

53,169

12,374

113,454

1,990,401

80

1,329,199

-

128,025

304,355

As at December 31, 2013

1,109,163

1,761,659

48,208

155,013

1,828,299

53,169

140,399

417,809

3,752,060

Owned assets

472,881

2,175,506

1,125,779

40,293

113,881

379,843

35,484

7,345

Assets under finance leases

-

-

22,690

2,072,202

22,402

121,949

As at December 31, 2014

1,125,779

40,293

136,571

2,452,045

57,886

129,294

472,881

2,239,243
4,414,749
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Separate Financial Statements (In Thousand Baht)

Land

Buildings,
temporary
buildings and
improvements

Machinery
and
equipment

Furniture,
fixtures
and office
equipment

Vehicles

Advance for
purchase
fixed assets
and
Construction
in progress

Total

Cost
As at January 1, 2013
Additions
Disposals
Transfers in (out)

55,898
-

136,181
51,744
-

1,276,654
138,628
(10,154)
640

50,220
38,917
(32)
-

146,043
95,859
-

640
61,740
(640)

1,665,636
386,888
(10,186)
-

As at December 31, 2013
Additions
Disposals
Transfers in (out)

55,898
-

187,925
6,243
(5,502)
630

1,405,768
126,823
(96,204)
42,621

89,105
13,157
(39)
533

241,902
28,224
(6,518)
687

61,740
1,944
(59,722)

2,042,338
176,391
(108,263)
(15,251)

As at December 31, 2014

55,898

189,296

1,479,008

102,756

264,295

3,962

2,095,215

-

34,401

707,085

36,061

97,690

-

875,237

-

12,001
-

161,114
(10,154)

8,627
-

27,361
-

-

209,103
(10,154)

As at December 31, 2013
Depreciation charge for
the year
Disposals

-

46,402

858,045

44,688

125,051

-

1,074,186

-

18,380
(489)

183,249
(4,888)

12,869
(12)

34,980
(6,518)

-

249,478
(11,907)

As at December 31, 2014

-

64,293

1,036,406

57,545

153,513

-

1,311,757

Accumulated
Depreciation
As at January 1, 2013
Depreciation charge for
the year
Disposals

Allowance for
impairment loss
As at January 1, 2013

15,000

-

-

-

-

-

15,000

As at December 31, 2013

15,000

-

-

-

-

-

15,000

As at December 31, 2014

15,000

-

-

-

-

-

15,000

Net Book Value
Owned assets
Assets under finance leases

40,898
-

141,442
81

418,826
128,897

44,417
-

5,485
111,366

19,283
42,457

670,351
282,801

As at December 31, 2013

40,898

141,523

547,723

44,417

116,851

61,740

953,152

Owned assets
Assets under finance leases

40,898
-

102,313
22,690

259,433
183,169

45,211
-

1,843
108,939

3,962
-

453,660
314,798

As at December 31, 2014

40,898

125,003

442,602

45,211

110,782

3,962

768,458

The Company has various finance lease agreements with several leasing companies covering various machinery and vehicles as
discussed in Note 15.
As at December 31, 2014 and 2013, 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.
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In January 2014 and April 2014, the Company entered into various sale and purchase agreements with a local leasing company
for selling its certain temporary buildings, tools and equipment totalling Baht 89.8 million, which equal their carrying values at
the agreement date. At the same date, the Company entered into hire-purchase agreements with such leasing company to
purchase back those temporary buildings, tools and equipment at the same selling prices plus interest at the specified rate by
having down payments and monthly equal installment payments for a period of 36 months, 46 months and 48 months. The
ownership of those temporary buildings, tools and equipment will automatically be transferred to the Company when the
Company makes the last installment payments.
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, 2014 and 2013, was pledged as collateral for the litigation case as discussed in Note 28.
Land, building and machinery of the Company with the net carrying value totalling Baht 241.1 million and Baht 268.6 million
(and of the Unique Group with the net carrying value of Baht 1,310.2 million and Baht 979.0 million) as at December 31, 2014
and 2013, respectively, have been mortgaged/pledged as collateral for credit facilities obtained from various financial
institutions as discussed in Notes 12 and 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 638.1 million and Baht
481.5 million (and of the Unique Group’s plant and equipment totalling approximately Baht 1,072.2 million and Baht 545.3
million) were fully depreciated as at December 31, 2014 and 2013, respectively, but these items are still in active use.
11.

INTANGIBLE ASSETS - Net
Consolidated
Financial Statements
(In Thousand Baht)

Software Licenses
Cost
As at January 1, 2013
Additions
As at December 31, 2013
Additions
As at December 31, 2014
Accumulated Amortization
As at January 1, 2013
Amortization charge for the year
As at December 31, 2013
Amortization charge for the year
As at December 31, 2014

7,912
2,265
10,177
1,358
11,535

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

Net Book Value
As at December 31, 2013
As at December 31, 2014

5,419
5,491
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Separate
Financial Statements
(In Thousand Baht)
Software Licenses
Cost
As at January 1, 2013
Additions
As at December 31, 2013
Additions
As at December 31, 2014

6,872
1,929
8,801
1,263
10,064

Accumulated Amortization
As at January 1, 2013
Amortization charge for the year
As at December 31, 2013
Amortization charge for the year
As at December 31, 2014

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

Net Book Value
4,509
4,709

As at December 31, 2013
As at December 31, 2014
12.

BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS

Interest Rates (% p.a.)
2014
2013
Bank overdrafts
Liabilities under trust
receipts
Notes payable to banks
Total

4.500-7.375

4.850-7.625

In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
2014
2013
2014
2013
35,246
41,647
35,240
41,647
4,134
2,055,739
2,095,119

1,966
895,367
938,980

4,134
1,959,902
1,999,276

1,966
608,267
651,880

As at December 31, 2014, the Company and the Unique Group obtained overdraft credit lines from various local banks totalling
Baht 45 million and Baht 90 million, respectively. The Company and the Unique Group obtained other credit facility lines from
various local banks totalling Baht 11,543.0 million and Baht 47,890.8 million, respectively. These credit facilities are
collateralized by fixed deposits of the Company and the Unique Group totalling Baht 855.3 million and Baht 1,128.3 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 as discussed in Note 6, the Company’s construction in progress real estate projects amounting to Baht 453.8 million as discussed in Note 7 and certain fixed assets of the Company and Unique
Group as discussed in Note 10 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.

PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS

Provision for employee retirement benefit obligation
Provision for other long-term employee benefit
Total

In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
2014
2013
2014
2013
31,407
13,547
19,445
13,547
9,716
4,517
41,123
18,064
19,445
13,547
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Provision for employee retirement benefit as at December 31, 2014 and 2013 was as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial
Separate Financial
Statements
Statements
Consolidated Financial Statements
Provision for employee retirement benefit as at January 1, 2013
Current service cost
Interest cost
Provision for employee retirement benefit as at December 31, 2013
Current service cost
Interest cost
Actuarial losses
Provision for employee retirement benefit as at December 31, 2014

9,957
3,225
365
13,547
8,067
793
9,000
31,407

9,957
3,225
365
13,547
4,074
527
1,297
19,445

Expenses recognized in the statements of comprehensive income for each of the years ended December 31, 2014 and 2013 were
as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
2014
2013
2014
2013
Current service cost
Interest cost
Actuarial losses
Total
Actuarial assumptions

Discount rate
Future salary increase
Mortality rate

8,067
793
9,000
17,860

3,225
365
3,590

4,074
527
1,297
5,898

2014
3.5680%
3.00%
based on Thai Mortality
Ordinary Tables of
2008 (TMO2008)

3,225
365
3,590

2013
3.7544%
5.00%
based on Thai Mortality
Ordinary Tables of
2008 (TMO2008)

Provision for other long-term employee benefit as at December 31, 2014 and 2013 was as follows:
Consolidated Financial Statements
(In Thousand Baht)
Provision for other long-term employee benefit as at December 31, 2013
Employee benefit paid during the year
Unused amounts reversed during the year
Recognized during the year
Provision for other long-term employee benefit as at December 31, 2014

4,517
(271)
(4)
5,474
9,716
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14.

LONG-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS - Net
In Thousand Baht
Interest Rates (% p.a.)
2014

Loans from the first local bank
Loans from the second local bank

Consolidated Financial Statements

2013

6.000-6.750
-

2014

6.500 - 7.000
6.250

Total
Less: current portion
Net

2013

Separate Financial Statements
2014

2013

604,404
-

226,004
25,000

158,204
-

226,004
25,000

604,404
(150,000)

251,004
(92,800)

158,204
(67,800)

251,004
(92,800)

454,404

158,204

90,404

158,204

The Company
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
a) Term loan (for land)
(to drawdown not exceeding the
amount to refinance with the
subsidiary’s banker)

Credit Line
(Million Baht)
209

-

-

Interest Rate
Minimum Loan Rate
minus 0.75% per
annum in the first
year
Minimum Loan Rate
minus 0.50% per
annum in the
following years

Repayment Term
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

1% per annum

Review credit line every 12 months

Determined by bank

-

d) Letter of guarantee for electricity
usage
e) Credit facility for forward contract
Total

2
100
575

This loan is secured by the mortgage of land and real estate construction project of a subsidiary company 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.
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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 facilities for machinery
a) first group

b) second group

c) other credit facilities
Total

Credit Line
(Million Baht)

Interest Rate

Repayment Term

145

Minimum Loan Rate minus
0.75% per annum.

At 36 monthly installments of
Baht 4.0 million per month

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

Determined by bank

-

200
400

Condition of repayment term based on percentage of completion of such project, details as follows;
First group
Completion 33% of value of work, the installation repayment not less than Baht 48.0 million.
Completion 66% of value of work, the installation repayment not less than Baht 96.0 million.
Second group
Completion 33% of value of work, the installation repayment not less than Baht 11.0 million.
Completion 66% of value of work, the installation repayment not less than Baht 27.5 million.
These loans from 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.
Subsidiaries
On January 28, 2014, a subsidiary company obtained credit facilities from the first local bank totalling Baht 1,898 million for the
subsidiary company’s operation sale ready-mix concrete and cast concrete, which consisted of:

Type of Credit Facilities
a) Term loan (for land)
(to drawdown at 75% of value based
on sale and purchase land agreement
not exceeding the amount of term
loan)
b) Term loan (for land development
and infrastructure)
(to drawdown at 75% of the actual
value based on report of an outside
appraisal firm registered with the
bank not exceeding the amount of
term loan)

Credit Line
(Million Baht)
211

413

Interest Rate
Minimum Loan Rate minus
0.75% per annum

Repayment Term
At 96 monthly installments not less
than Baht 2.25 million per month

Minimum Loan Rate minus
0.75% per annum

At 96 monthly installments not less
than Baht 4.5 million per month
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Type of Credit Facilities
c) Term loan (for construct thereon and
system)
(to drawdown at 75% of the actual
value based on report of an outside
appraisal firm registered with the
bank not exceeding the amount of
term loan)
d) Term loan (for purchases of
machinery/equipment/component)
(to drawdown at 75% of the actual
value based on report of an outside
appraisal firm registered with the
bank)
e) Overdraft
f) Letter of guarantee

Credit Line
(Million Baht)
137

957

30
100

Interest Rate
Minimum Loan Rate minus
0.75% per annum

Repayment Term
At 84 monthly installments not less
than Baht 2.2 million per month

Minimum Loan Rate minus
0.75% per annum

At 84 monthly installments not less
than Baht 12.2 million per month

MOR

Review credit line every 12 months

-

g) Credit facility for forward contract
Total

1% per annum for
letter of guarantee
1.8% per annum for
letter of credit
MOR for promissory
note and trust receipt

50
1,898

Review credit line every 12 months

Review credit line every 12 months

This loan is secured by the mortgage of land and construction thereon and machinery, and land and building of such subsidiary
company to be constructed thereon as discussed in Note 10 and additionally guaranteed by the Company as discussed in Note 9.
In addition, the subsidiary company has to maintain the condition in accordance with the loan agreement.
On January 29, 2014, another subsidiary company obtained credit facilities from the first local bank totalling Baht 324.2 million
for the subsidiary company’s operation dredge and sale sand, which consisted of:

Type of Credit Facilities
a) Term loan (for port)
(to drawdown at 75% of value based
on sale and purchase land agreement
as at transfer of ownership date)

Credit Line
(Million Baht)
236.2

-

-

b) Term loan (for sandpit’s land)
(to drawdown at 50% of value based
on sale and purchase land agreement
as at transfer of ownership date)

50.0

-

-

Interest Rate
Minimum Loan Rate
minus 0.75% per
annum in the first
year
Minimum Loan Rate
minus 0.25% per
annum in the
following years

Repayment Term
At 72 monthly installments not less
than Baht 3.45 million per month

Minimum Loan Rate
minus 0.75% per
annum in the first
year
Minimum Loan Rate
minus 0.25% per
annum in the
following years

At 48 monthly installments not less
than Baht 1.15 million per month
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Type of Credit Facilities
c) Credit facility for purchases of
machinery and equipment
(to drawdown at 50% of the actual
value of construction of bucket sand
washing machine and/or sand
mining dredging boat completed
100% based on report of an outside
appraisal firm registered with the
bank)

Credit Line
(Million Baht)
18.0

d) Overdraft
e) Letter of guarantee
Total

-

-

15.0
5.0
324.2

Interest Rate
Minimum Loan Rate
minus 0.75% per
annum in the first
year
Minimum Loan Rate
minus 0.25% per
annum in the
following years

Repayment Term
At 36 monthly installments not less
than Baht 0.58 million per month

MOR

Review credit line every 12 months

1% per annum

Review credit line every 12 months

This loan is secured by the mortgage of land and construction thereon and machinery, and land and building of such subsidiary
company to be constructed thereon as discussed in Note 10 and additionally guaranteed by the Company as discussed in Note 9.
In addition, the subsidiary company has to maintain the condition in accordance with the loan agreement.
15.

LIABILITIES UNDER FINANCE LEASE AGREEMENTS - Net

The Company and the Unique Group have various finance lease agreements with several leasing companies covering various
fixed assets as discussed in Note 10. The agreements have the term for certain periods expiring up to 2018. The ownerships 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:

For the year
2014
2015
2016
2017
2018
Total minimum lease payments
Less: Deferred interest
Present value of net minimum lease payments
Less: current portion due within one year
- net deferred interest
Net
16.

In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
2014
2013
2014
2013
528,091
86,934
795,092
504,283
106,936
69,111
770,141
485,209
90,976
52,313
610,227
348,657
49,151
33,456
87,779
7,238
2,263,239
1,866,240
254,301
241,814
(173,931)
(178,325)
(17,198)
(19,201)
2,089,308
1,687,915
237,103
222,613
(700,146)
1,389,162

(445,871)
1,242,044

(96,567)
140,536

(75,998)
146,615

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.
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17.

SHARE CAPITAL

At the extraordinary shareholders’ meeting held on October 7, 2013, the shareholders passed the resolution for allotment of
newly issued shares are as follows;
52 million shares will be for right offering to the existing shareholders at the ratio of 15 existing shares for 1 newly
issued share.
250 million shares will be offered under private placement.
In the event that there are remaining shares under this private placement, the Company shall be authorized to allot the remaining
shares to existing shareholders in proportion to their shareholdings according to the list of shareholders entitled to subscribe to
the new ordinary shares as appeared on the share register book on the specified date. During the offering period for the new
ordinary shares, the existing shareholders may put forward an offer to subscribe for any excess rights exceeding their allocated
proportion. The Company shall fix the allocation ratio for the allotment of new ordinary shares to existing shareholders in
proportion to their shareholdings after the Company is informed of the number of shares remaining after allotment under private
placement.
At the Board of Directors’ meeting held on September 11, 2014, the Board had the resolution to allot new ordinary shares to
specific persons (Private Placement) as follows;
Tranche I: Allotment to 22 institutional and individual investors, totalling 182.3 million shares at Baht 9.00 per share.
Tranche II: Allotment to 5 institutional and individual investors, totalling 67.7 million shares at Baht 9.03 per share.
On September 22, 2014, the Company completely received the proceeds from the share subscriptions of Tranche I, with the
share premium of Baht 1,426.8 million (net of the expenses incurred from the offering of Baht 31.4 million). The Company filed
such increase in share capital to the Stock Exchange of Thailand on September 24, 2014, which was approved to be a listed
security in the Stock Exchange of Thailand on September 26, 2014.
On October 1, 2014, the Company completely received the proceeds from the share subscriptions of Tranche II, with the share
premium of Baht 532.2 million (net of the expenses incurred from the offering of Baht 11.6 million). The Company filed such
increase in share capital to the Stock Exchange of Thailand on October 2, 2014, which was approved to be a listed security in
the Stock Exchange of Thailand on October 6, 2014.
At the Board of Directors’ meeting held on October 7, 2014, the Board had the resolution to allot new ordinary shares to existing
shareholders in proportion to their shareholdings. The Company has determined to change the allotment ratio from the ratio of
15 existing shares to 1 new share to the ratio of 20 existing shares to 1 new share with the offering price of Baht 9.00 per share.
On November 24, 2014, the Company completely received the proceeds from the share subscriptions from existing shareholders
in proportion to their shareholdings, with the share premium of Baht 409.9 million (net of the expenses incurred from the
offering of Baht 1.95 million). The Company filed such increase in share capital to the Stock Exchange of Thailand on
November 25, 2014, which was approved to be a listed security in the Stock Exchange of Thailand on November 28, 2014.
18.

DIVIDEND PAYMENTS

Payments of dividends during the years ended December 31, 2014 and 2013 are as follows:

Approved by
2014
Dividends on 2013
earnings

2013
Dividends on 2012
earnings

Number of
Dividend per Common Shares
Total Dividends
Share (In Baht)
(In Shares)
(In Thousand Baht)

2014 Annual General
Shareholders’ Meeting
held on March 31, 2014

0.16

779,539,289

124,726

2013 Annual General
Shareholders’ Meeting
held on April 5, 2013

0.06

779,539,289

46,772

Payment Date

April 29, 2014

May 3, 2013
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19.

REGISTERED PROVIDENT FUND

The Company and its subsidiary companies 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 companies 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 companies contributed to the fund totalling approximately Baht 4.4 million and Baht 3.5 million
for each of the years ended December 31, 2014 and 2013, 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, 2014 and 2013, the Company appropriated for legal reserve equivalent to 10% of authorized
share capital. The reserve is not available for dividend distribution.
21.

AGREEMENTS

The Company and joint ventures entered into significant construction agreements with government agencies as follows:
The Company
Agreement No.

Date

Description

Parties to the Contract

Period (Date of ) Completion

Retention
-

Performance Security

Sor.Nor.Yor.

September

The project construction of

Bangkok Metropolitan

Completion within 810 days

Bank guarantee No.

61/2554

30, 2011

Pattanakarn – Onnuch Interchange

Administration

Commencing from the letter of

Kor.00019/108066/0275/54

notice to proceed

Amounting to Baht 44.39
million

PITB-745(R2)

November

The project construction of

The Metropolitan

Completion within 30 days before

21, 2011

Pattanakarn – Onnuch Interchange

Waterworks Authority

the end of the project agreement

-

Bank guarantee No.
Kor.00019/108066/0316/54

and Supply and Installation of Water

amounting to Baht 2.13 million

Pipe Line and Related Works

For Aor

November

The project construction of

The Metropolitan

Completion within 733 days

Bor.Kor.10/

21, 2011

Pattanakarn – Onnuch Interchange

Electricity

commencing from the letter of

Kor.00019/108066/0316/54

and Installation of Duct Bank and

Authority

notice to proceed

amounting to Baht 2.13 million

2552

-

Bank guarantee No.

Man Hole

Yor Tor.

August 29,

Manufacture or procurement of steel

The State Railway of

Completion within 270 days

02330/6/ Kor

2012

bridges including foundation, removal

Thailand

commencing from the letter of

Kor.00019/108066/0203/55

notice to proceed

amounting to Baht 1.3 million

Tor.08

and installing of steel bridge at KM

-

Bank guarantee No.

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
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Works Division.
Agreement No.

Date

Description

Parties to the Contract

Period (Date of ) Completion

Retention

Kor

November

Contraction for construction more

The State Railway of

Completion within 270 days

Sor.23/Ror

19, 2012

platform for passenger in the

Thailand

commencing from the letter of

Kor.00019/108066/0287/55

notice to proceed

amounting to Baht 1.18 million

For For/2555

commuter train project railway (red

-

Performance Security

Bank guarantee No.

line) Bang Sue – Taling Chan section
project

4CI4-560005

September

Contraction for construction Off-

Airports of Thailand

Completion within 120 days

6, 2013

Terminal Check-in in Phuket

Public Company Limited

commencing from the letter of

Kor.00019/108066/0267/56

notice to proceed

amounting to Baht 7.75 million

International Airport

HNP_P2-

April 1,

Suvarnabhumi Airport, Hydrant

Thai Aviation Refuelling

Commencing within 1,090 days

02/2014

2014

Network Project - Phase 2 Contract

Co., Ltd.

after signing the contract within

for supplementary engineering design,

-

-

Bank guarantee No.

Bank guarantee amounting to
Baht 40.9 million

February 28, 2017

supply, construction, commissioning
and start-up of Aviation Fuel Hydrant
Network

Joint Ventures


Unique-Chun Wo Joint Venture
Date

Description

Parties to the Contract

December 12,

Construction of the state railway of Thailand known

The State Railway of

Completion within 1,100 days

Thailand

commencing from the letter of

2008

as the commuter train project (red line) Bang SueTaling Chan section project



Period (Date of ) Completion

Retention

Performance Security

10%

Bank guarantee 10% of value of
work

notice to proceed

UN - SG Joint Venture
Date

Description

Parties to the Contract

October 14,

The project construction of Water Pipeline for Klong

Royal Irrigation

2010

Pra-ong Chaiyanuchit- Bangpra reservior and building

Department

Agreement 2 : The project of veer water from the east

Period (Date of ) Completion
Completion within 720 days

Retention
10%

commencing from the letter of

Kor 00019/108066/0207/53 and

notice to proceed

C05139/21010013251

Chaopraya-Bangpra reservoir Chonburi province



amounting to Baht 52.9 million

SH – UN Joint Venture
Date

February 17,
2011

Description
Construction of the state railway of Thailand known as
the MRT (blue line) Hua Lamphong-Bang Kae and

Parties to the Contract

Period (Date of ) Completion

Retention
10%

Performance Security

Mass Rapid Transit

Completion within 1,640 days

Authority of Thailand

commencing from the letter of

Kor.00019/108066/0057/54

notice to proceed

amounting to Baht 1,128 million

Bang Sue-Thapra (contract 3) section project



Performance Security
Bank guarantee No.

Bank guarantee No.

ITD – UNIQUE Joint Venture
Date

May 3, 2011

Description
Construction of the Klong Yai Multi-purpose
Harbour Trad Province

Parties to the Contract
Marine Department

Period (Date of ) Completion
Commencing within 990 days

Retention
5%

Performance Security
Bank Guarantee no.

after sign the contract within

Kor.00019/108612/0013/54

January 17, 2014

amounting to Baht 25.9 million
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S U Joint Venture
Date

Description

January 18,
2013

Construction of the State Railway of Thailand
Commuter Train Project (Red Line) Contract 1: Civil

Parties to the Contract

Period (Date of ) Completion

Retention

The State Railway of

Commencing within 1,440 days

10%

Thailand

after sign the contract

Performance Security
Bank Guarantee no. Kor.
00019/108066/0013/56

Works for Bang Sue Grand Station and Depotsใ

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, 2014 and 2013, were as
follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
2014
2013
2014
2013
Construction revenues recognized as revenue
up to December 31,

32,631,804

18,701,338

14,672,447

8,773,205

Construction costs recognized as cost
up to December 31,

29,157,029

16,433,382

12,072,107

7,090,522

4,114,092

3,544,016

545,780

360,206

Gross amount due from customers for construction
works (unbilled receivables and construction in
progress - construction projects)
22.

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 and others account receivables, retention
receivables, investments in restricted fixed deposits, advance payments to joint ventures, advance payments to contractors,
investments in subsidiary companies and joint venture, short-term and long-term loans from financial institutions, trade and
others account and note payables, retention payables to contractors, 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
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.
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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, 2014 and 2013, 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
2014 (In Thousand Baht)
Fixed interest rates
Within
1 year
Financial assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments
303,449
Trade and others account
receivables - net
Advance payments
Retention receivables
Investments in restricted fixed deposits 1,129,868
Total
1,433,317
Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions
Trade and others account payables
Advance received
Retention payables to contractors
Long-term loans from
financial institutions
Liabilities under finance lease
agreements
Total

1- 5
years

Over
5 years

Floating Non-interest
interest rate
bearing

Total

Effective
interest rate
(% p.a.)

-

-

620,722
-

6,746
29,906

-

-

620,722

4,550,511
80,524
104,555
4,772,242

4,550,511
80,524
104,555
1,129,868
6,826,281

-

-

-

2,095,119
-

2,391,452
2,068,291
139,785

2,095,119 4.500-7.375
2,391,452
2,068,291
139,785
-

150,000

454,404

-

700,146 1,389,162
850,146 1,843,566

-

2,095,119

4,599,528

627,468 0.375-1.90
333,355 1.10-1.13
0.5-2.5

604,404 6.000-6.750
2,089,308
9,388,359

4.50-6.90
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Consolidated Financial Statements
2013 (In Thousand Baht)
Fixed interest rates

Financial assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade and others account
receivables – net
Advance payments
Retention receivables
Investments in restricted fixed deposits
Total
Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions
Trade and others account payables
Advance received
Retention payables to contractors
Long-term loans from
financial institutions
Liabilities under finance lease
agreements
Total

Over
5 years

Floating Non-interest
interest rate
bearing

Effective
interest rate
(% p.a.)

Within
1 year

1- 5
years

204,198

-

-

338,013
-

20,891
28,489

358,904
232,687

0.25-1.75
1.50-3.25

360,775
564,973

-

-

338,013

3,180,046
35,904
33,507
3,298,837

3,180,046
35,904
33,507
360,775
4,201,823

1.625-3.25

-

-

-

3,223,045
1,207,188
121,345

938,980 4.850-7.625
3,223,045
1,207,188
121,345
-

92,800

158,204

-

445,871
538,671

1,242,044
1,400,248

-

938,980
-

-

938,980

4,551,578

Total

251,004

6.25-7.000

1,687,915
7,429,477

4.75-6.90

Separate Financial Statements
2014 (In Thousand Baht)
Fixed interest rates
Within
1 year
Financial assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade and others account
receivables - net
Advance payments
Retention receivables
Investments in restricted fixed deposits
Total
Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions
Trade and others account payables
Advance received
Retention payables to contractors
Long-term loans from
financial institutions
Liabilities under finance lease
agreements
Total

1- 5
years

Over
5 years

Floating Non-interest
interest rate
bearing

Total

Effective
interest rate
(% p.a.)

0.125-1.900
1.10-1.13

304,259

-

-

391,965
-

6,032
-

397,997
304,259

856,892
1,161,151

-

-

391,965

7,303,275
1,478,499
20,093
8,807,899

7,303,275
1,478,499
20,093
856,892
10,361,015

1.10

-

-

1,999,276
-

2,785,242
3,375,649
97,123

1,999,276
2,785,242
3,375,649
97,123

4.500-7.375
-

67,800

90,404

-

-

-

96,567
164,367

140,536
230,940

-

1,999,276

6,258,014

-

158,204

6.25-6.75

237,103
8,652,597

4.50-6.90
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Separate Financial Statements
2013 (In Thousand Baht)
Fixed interest rates
Within
1 year
Financial assets
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Trade and others account
receivables - net
Advance payments
Retention receivables
Investments in restricted fixed deposits
Total
Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions
Trade and others account payables
Advance received
Retention payables to contractors
Long-term loans from
financial institutions
Liabilities under finance lease
agreements
Total

1- 5
years

Over
5 years

Floating Non-interest
interest rate
bearing

Total

4,198

-

-

101,992
-

5,011
-

92,669
96,867

-

-

101,992

5,023,168
991,678
5,452
6,025,309

5,023,168
991,678
5,452
92,669 1.625-1.750
6,224,168

-

651,880
-

3,255,976
1,979,755
90,646

651,880 4.850-7.625
3,255,976
1,979,755
90,646
-

-

-

92,800

158,204

-

75,998
168,798

146,615
304,819

-

651,880

5,326,377

107,003
4,198

Effective
interest
rate
(% p.a.)
0.5-1.5
1.5

251,004

6.25-6.875

222,613
6,451,874

4.75-6.90

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, short-term investments, trade and others 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.
Retention receivables and payables : fair value cannot be calculated since there is no appropriate interest rate to be determined.
Short-term loans from financial institutions, trade and others 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.
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.
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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.
23.
EXPENSES BY NATURE
Significant expenses by nature for each of the years ended December 31, 2014 and 2013 are as follows:

Changes in inventories
Purchase of construction materials
Direct labor and subcontractor
Other construction expenses
Employee benefit expenses
Management benefit expenses
Depreciation, depletion and amortization
Other expenses
Total expenses
24.

In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
2014
2013
2014
2013
(496,502)
(14,543)
(404,082)
(860)
3,603,774
4,117,543
4,032,835
3,575,426
1,059,691
287,843
930,770
818,774
1,336,662
529,319
722,261
322,355
788,630
531,661
284,271
347,508
29,566
21,212
26,356
21,212
730,601
330,951
250,543
209,894
207,010
138,122
141,501
128,434
7,259,432
5,942,108
5,984,455
5,422,743

MANAGEMENT BENEFIT EXPENSES

The monetary management benefit expenses for each of the years ended December 31, 2014 and 2013 are as follows:

Description
Salaries
Bonus
Employee retirement benefit
Meeting allowances
Contribution to the Company’s provident fund
Others
Total
25.

In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
2014
2013
2014
2013
19,835
14,006
17,633
14,006
5,540
4,564
5,290
4,564
1,574
1,938
1,106
1,938
1,500
361
1,500
361
366
283
330
283
751
60
497
60
29,566
21,212
26,356
21,212

DEFERRED INCOME TAX ASSETS - Net

Income tax expense for each of the years ended December 31, 2014 and 2013 consisted of:

Income tax expense - current tax
Add (Less) : Tax effect from deferred income tax of
temporary differences
- Tax benefit on loss carry-forwards
- Short-term investments
- Liabilities under finance lease agreements
- Provision for employee retirement benefit
- Provision for other long-term employee benefit
Income tax expense

In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
2014
2013
2014
2013
148,234
147,454
79,906
112,823

(5,058)
303
(8,456)
(3,573)
(1,723)
129,727

2,487
(3,495)
(718)
(220)
145,508

(939)
(1,180)
77,787

(501)
(718)
111,604
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Reconciliations between income tax expense and accounting income multiplied by the applicable tax rate for each of the years
ended December 31, 2014 and 2013 are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
2014
2013
2014
2013
631,999
732,164
387,244
551,624

Accounting profit before tax
Income tax rate at 20%
Add (Less): Tax effect on
- non-utilized tax benefit
- on loss carry-forwards related expenses
for allotment shares
- non-deductible expenses
Income tax expense

126,400

146,433

77,449

110,325

2,615
(8,999)
9,711
129,727

(6,764)
5,839
145,508

(8,999)
9,337
77,787

1,279
111,604

The details of deferred income tax assets - net as at December 31, 2014 and 2013 are as follows:
Consolidated Financial Statements (In Thousand Baht)
(Charged) / Credited to
December 31,
Profit
Other comprehensive
December 31,
2013
for the year
income for the year
2014
Deferred income tax assets
Allowance for impairment of asset
Tax benefit on loss carry-forwards
Liabilities under finance lease agreements
Provision for employee retirement benefit
Provision for other long-term employee
benefit
Deferred income tax liability
Short-term investments
Net

Deferred income tax assets
Allowance for impairment of asset
Liabilities under finance lease agreements
Provision for employee retirement benefit
Total

3,000
34
3,495
2,709

5,058
8,456
3,573

-

3,000
5,092
11,951
6,282

220

1,723

-

1,943

9,458

(303)
18,507

-

(303)
27,965

December 31,
2013
3,000
501
2,709
6,210

Separate Financial Statements (In Thousand Baht)
Charged to
Profit
Other comprehensive
for the year
income for the year
939
1,180
2,119
-

December 31,
2014
3,000
1,440
3,889
8,329

Unrecognised Deferred Income Tax Asset
As at December 31, 2014 and 2013, the Unique Group did not recognize deferred income tax asset from loss carry forward of
two joint ventures of Baht 2.6 million and Baht 22.1 million, respectively, since it is not probable that future taxable profit will
be available against which such joint ventures can utilize the benefit therefore.

43

UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED,
ITS SUBSIDIARY COMPANIES AND JOINT VENTURES
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2014

26.

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 each of the years 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, 2014 and 2013 are as follows:
In Million Shares
2014
2013
Number of shares outstanding as at January 1
Effect of shares issued during the year
Weighted average number of shares (basic)
27.

779.5
74.3
853.8

779.5
779.5

SEGMENT FINANCIAL INFORMATION

The operations of the Unique Group principally involve construction contracting and real estate development, and are mostly
carried on in the single geographic area of Thailand. During the years ended December 31, 2014 and 2013, there were no
significant activities pertaining to the real estate development segment. Hence, no operating segments have been presented in the
financial statements for each of the years ended December 31, 2014 and 2013.
28.

OTHERS

As at December 31, 2014,
a)

the Company and the Unique Group had commitments under the agreement to purchase machinery and equipment and
consultation under construction projects and service agreements and purchase orders of construction materials totalling
Baht 4,547.9 million and Baht 6,893.7 million, respectively (2013 : Baht 5,325.7 million and Baht 6,939.1 million,
respectively).

b)

the Company and the Unique Group were contingently liable for letters of guarantee issued by certain local banks to
various government agencies and local companies totalling Baht 3,268.8 million and Baht 14,293.4 million, respectively
(2013 : Baht 1,362.9 million and Baht 12,238.4 million, respectively).

d)

the Company may be seized BID bond of Baht 61.3 million by Public Works Department, Bangkok Metropolitan
Administration because the Company did not participate in the E-Auction project Hatairaj road (Suwintawong-Saimai)
on February 26, 2008 according to the E-Auction’s regulation since the representative of the Company who was assigned
to participate in this auction being injured in a car accident. The Company submitted a petition to the Administrative
Court to withdraw the order of such seizing the bond on February 8, 2013. The ultimate outcome of this case cannot
presently be determined.

e)

the Company was sued for the damages from the breach of agreements of 5 litigation cases, which the ultimate outcome
cannot presently be determined. The details are as follows:
Amount
(Million Baht)
Case 1

1.4

Status of the Cases

Remark

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 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.
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Amount
(Million Baht)

Status of the Cases

Remark

Case 2

0.7

The case is being determined
by the Supreme Court.

The Court of Appeals sentenced 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 0.3 million.

Case 3

0.4

The case is being determined
by the Supreme Court.

The Court of Appeals sentenced that the Company has
to compensate amounting to Baht 0.4 million. The
Company has recorded a provision for loss on this
litigation case in the accounts of Baht 0.6 million.

Case 4

0.8

The case is being determined
by the Supreme Court.

The Court of Appeals sentenced the Company has to
compensate amounting to Baht 0.4 million. The
Company has recorded a provision for loss on this
litigation case in the accounts of Baht 0.4 million.

Case 5

2.0

The case is being determined
by the Supreme Court.

The Court of Appeals dismissed this litigation case.

f)

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, 2014, such case is being determined by the arbitrator and the Southern
Bangkok Civil Court. The ultimate outcome of this matter cannot presently be determined.

29.

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, 2014 and 2013, debt-to-equity ratios were as follows:
Consolidated Financial Statements
2014
2013
Debt-to-equity ratio

2.1 : 1

3.8 : 1

Separate Financial Statements
2014
2013
1.7 : 1

3.0 : 1

No changes were made in the Unique Group’s objectives, policies or processes during the years ended December 31, 2014 and
2013.
30.

EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

At the Board of Directors’ meeting no. 1/2015 held on February 27, 2015, the Board unanimously passed the following
resolutions:
1)
To propose of cash dividend from the net profit of the Company for the year ended December 31, 2014 of Baht
205,393,088.07 (at Baht 0.19 per share of 1,081,016,253 shares). The Board has fixed the Record Date on which
shareholders entitled to receive dividend on March 16, 2015 and gathered shareholders by closing the share registration
book on March 17, 2015. This cash dividend was proposed to be paid on April 30, 2015.
2)

To propose to decrease the Company’s authorized share capital from Baht 1,081,508,574 (divided into 1,081,508,574
common shares at Baht 1 par value) to Baht 1,081,016,253 (divided into 1,081,016,253 common shares at Baht 1 par
value).
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31.

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
TFRS 2 (revised 2014)
TFRS 3 (revised 2014)
TFRS 4 (revised 2014)
TFRS 5 (revised 2014)
TFRS 6 (revised 2014)
TFRS 8 (revised 2014)
TFRS 10
TFRS 11
TFRS 12
TFRS 13
TAS 1 (revised 2014)
TAS 2 (revised 2014)
TAS 7 (revised 2014)
TAS 8 (revised 2014)
TAS 10 (revised 2014)
TAS 11 (revised 2014)
TAS 12 (revised 2014)
TAS 16 (revised 2014)
TAS 17 (revised 2014)
TAS 18 (revised 2014)
TAS 19 (revised 2014)
TAS 20 (revised 2014)
TAS 21 (revised 2014)
TAS 23 (revised 2014)
TAS 24 (revised 2014)
TAS 26 (revised 2014)
TAS 27 (revised 2014)
TAS 28 (revised 2014)
TAS 29 (revised 2014)
TAS 33 (revised 2014)
TAS 34 (revised 2014)
TAS 36 (revised 2014)
TAS 37 (revised 2014)
TAS 38 (revised 2014)
TAS 40 (revised 2014)
TFRIC 1 (revised 2014)
TFRIC 4 (revised 2014)
TFRIC 5 (revised 2014)
TFRIC 7 (revised 2014)
TFRIC 10 (revised 2014)
TFRIC 12 (revised 2014)
TFRIC 13 (revised 2014)
TFRIC 14
TFRIC 15 (revised 2014)
TFRIC 17 (revised 2014)
TFRIC 18 (revised 2014)
TFRIC 20
TSIC 10 (revised 2014)
TSIC 15 (revised 2014)
TSIC 25 (revised 2014)
TSIC 27 (revised 2014)
TSIC 29 (revised 2014)
TSIC 31 (revised 2014)

Topic
Share-based Payment
Business Combinations
Insurance Contracts
Non-current Assets held for Sale and Discontinued Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
Operating Segments
Consolidated Financial Statements
Joint Arrangements
Disclosure of Interests in Other Entities
Fair Value Measurement
Presentation of financial statements
Inventories
Statement of Cash Flows
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
Events after the Reporting Period
Construction Contracts
Income Taxes
Property, Plant and Equipment
Leases
Revenue
Employee Benefits
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Separate Financial Statements
Investments in Associates and Joint Ventures
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Earnings per Share
Interim Financial Reports
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
Determining whether an Arrangement contains a Lease
Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and
Environmental Rehabilitation Funds
Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2014) Financial
Reporting in Hyperinflationary Economies
Interim Financial Reporting and Impairment
Service Concession Arrangements
Customer Loyalty Programmes
TAS 19 (revised 2014) -The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum
Funding Requirements and their Interaction
Agreements for the Construction of Real Estate
Distributions of Non-cash Assets to Owners
Transfers of Assets from Customers
Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
Government Assistance-No Specific Relation to Operating Activities
Operating Leases-Incentives
Income Taxes-Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a
Lease
Service Concession Arrangements Disclosure
Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services

Effective date
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
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TSIC 32 (revised 2014)
Intangible Assets -Web Site Costs
2015
Management expects to adopt and apply these new and revised TFRSs, which are relevant to their businesses 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.
32.

APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company’s directors have authorized these financial statements for issue on February 27, 2015.
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UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED,
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Financial Statements
For the Year Ended December 31, 2014
and Independent Auditor’s Report

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, 2014, 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 referred to above 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, 2014, 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.

(Mr. Apichart Sayasit)
Certified Public Accountant, Registration No. 4229
Baker Tilly Audit and Advisory Services (Thailand) Ltd.
Bangkok
February 27, 2015

บริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษทั ย่ อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
- บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า
- ผูร้ ่ วมค้า
- บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้ การค้าที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
เงินทดรองแก่บริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า
เงินทดรองแก่ผรู้ ่ วมค้า
สินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผรู ้ ับเหมา - สุทธิ
รายได้คา่ ชดเชยความเสี ยหายค้างรับจากการประกันภัย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ภาษีซ้ื อที่ยงั ไม่ได้ใบกากับภาษี
- ลูกหนี้ ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในเงินฝากประจาที่มีขอ้ จากัดในการใช้
ลูกหนี้ เงินประกันผลงาน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีซ้ื อขอคืน
- อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5
6, 12
4, 21
21
12
4
7, 10, 12, 14
6, 16, 21
4

8, 12, 28
21
2, 9, 14
4, 7, 10, 12, 14, 15, 28
11
3, 25

2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

627,467,803
333,354,782

358,904,212
232,687,101

397,996,993
304,258,816

107,002,506
4,197,610

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17,333,758,138

12,617,361,372

13,980,922,341

8,920,455,376

3

บริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษทั ย่ อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ อื่น และตัว๋ เงินจ่าย - สุทธิ
- บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่ วมค้า
- ผูร้ ่ วมค้า
- บริ ษทั อื่น
เงินทดรองจากบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า
เงินทดรองจากผูร้ ่ วมค้า
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - สุทธิ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้ อื่น
- ภาษีขายไม่ถึงกาหนด
- เงินปันผลค้างจ่าย
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- อื่น ๆ
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
เงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมา
ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2556

2,095,119,106

938,980,017

1,999,275,927

651,880,017

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

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

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

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

9, 10, 14

150,000,000

92,800,000

67,800,000

92,800,000

10, 15
6, 16, 21

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

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

96,567,310
111,244,570
-

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

28

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

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

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

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

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

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

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

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

1,081,508,574

1,081,508,574

1,081,508,574

1,081,508,574

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

779,539,289
94,018,938

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

779,539,289
94,018,938

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

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

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

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

17,333,758,138

12,617,361,372

13,980,922,341

8,920,455,376

4

4

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

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
17, 30
- ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 1,081,508,574 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
- ทุนที่ออกและชาระแล้ว (หุ ้นสามัญ 1,081,016,253 หุ ้น ในปี 2557
และ 779,539,289 หุ ้น ในปี 2556 มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
- จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย
20
- ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนของผู้ถือหุ้นที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

4

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
1.

ทั่วไป

บริษัท
บริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จำกัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม
2537 และได้แปลงสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนเมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2548 ต่อมำเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2550 หุ ้นสำมัญของบริ ษทั ได้รับอนุญำตให้
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษทั ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรรับเหมำก่อสร้ำง กำรพัฒนำที่ดินและก่อสร้ำง
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย ที่อยูข่ องบริ ษทั ตำมที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 200 จัสมิน อินเตอร์เนชัน่ แนล ทำวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปำกเกร็ ด อำเภอปำกเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 คือ กลุ่มสุ ววิ ฒั น์ธนชัย ซึ่งถือหุน้ ร้อยละ 32.1 และร้อยละ 42.5 ของทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ตำมลำดับ
บริษัทย่ อย
จดทะเบียน
ในประเทศ
ประเทศไทย

วันทีจ่ ดทะเบียน
1 กันยำยน 2536

ประเภทธุรกิจ
กำรรับเหมำก่อสร้ำง กำรพัฒนำ
ที่ดินและก่อสร้ำง
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย

บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ ยูคิว-เอสอำร์ซี จำกัด

ประเทศไทย

12 พฤษภำคม 2554

ประมู ล งำนในอนำคต จนถึ ง
ปั จ จุ บัน บริ ษ ัท ยัง ไม่ ไ ด้เ ริ่ ม
ดำเนินพำณิ ชยกิจใด ๆ

89.99

บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ประเทศไทย

3 ตุลำคม 2555

ให้บริ กำรเช่ำเครื่ องจักร

99.99

บริ ษทั ยูนิค ฟำวน์เดชัน่ จำกัด

ประเทศไทย

8 ตุลำคม 2555

ผลิตวัสดุเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง

99.99

บริ ษทั ยูนิค ทันเนลลิ่ง จำกัด

ประเทศไทย

2 พฤศจิกำยน 2555

กำรรับเหมำก่อสร้ำง

99.99

บริ ษทั ยูนิค พลัส เทคโนโลยี จำกัด

ประเทศไทย

26 ธันวำคม 2555

ให้บริ กำรเกี่ยวกับงำนระบบ
สำธำรณู ปโภคและ
โทรคมนำคม จนถึงปัจจุบนั
บริ ษทั ยังไม่ได้เริ่ มดำเนิน
พำณิ ชยกิจใดๆ

99.99

บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จำกัด

ประเทศไทย

14 มีนำคม 2556

ให้บริ กำรเกี่ยวกับงำนรับเหมำ
ก่อสร้ำงอำคำร

99.99

บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จำกัด

ประเทศไทย

22 มีนำคม 2556

กำรจำหน่ำยทรำย

99.99

ชื่ อบริษัท
บริ ษทั ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์
จำกัด

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
99.99
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ชื่ อบริษัท
บริ ษทั ยูนิค ซิสเท็ม จำกัด

จดทะเบียน
ในประเทศ
ประเทศไทย

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
99.99

วันทีจ่ ดทะเบียน
22 มีนำคม 2556

ประเภทธุรกิจ
บริ กำรเกี่ยวกับงำนระบบ
สำธำรณู ปโภค

บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จำกัด

ประเทศไทย

17 เมษำยน 2556

ให้บริ กำรโรงหล่องำนคอนกรี ต
และคอนกรี ตสำเร็ จรู ป

99.99

บริ ษทั ยูนิค พรู เดนซ์ จำกัด

ประเทศไทย

10 กรกฎำคม 2556

ให้บริ กำรควบคุมต้นทุนและ
ประเมินรำคำ

99.99

บริ ษทั ยูนิค เมทัล จำกัด

ประเทศไทย

4 กันยำยน 2556

ให้บริ กำรเกี่ยวกับงำนเชื่อม กลึง
และงำนเหล็ก

99.97

บริ ษทั ยูนิค แพรคติกำ้ จำกัด

ประเทศไทย

4 กันยำยน 2556

ให้บริ กำรงำนติดตั้งประกอบ

99.97

บริ ษทั ยูนิค เอ็กซพลอเรชัน่ จำกัด

ประเทศไทย

4 กันยำยน 2556

ให้บริ กำรสำรวจ รังวัด วำงผัง
และทำระดับ

99.97

บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ประเทศไทย

3 ตุลำคม 2556

ให้บริ กำรซ่อมแซมและ
บำรุ งรักษำเครื่ องจักรและ
เครื่ องมือเครื่ องใช้

99.97

บริ ษทั ยูนิค มำสเตอร์ จำกัด

ประเทศไทย

3 ตุลำคม 2556

ให้บริ กำรด้ำนวิศวกรรมและ
สถำปัตยกรรม จนถึงปัจจุบนั
บริ ษทั ยังไม่ได้เริ่ มดำเนิน
พำณิ ชยกิจใดๆ

99.97

บริ ษทั ซัน เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด

ประเทศไทย

19 พฤษภำคม 2557

เพื่อประมูลงำนในอนำคต
จนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้
เริ่ มดำเนินพำณิ ชยกิจใดๆ

99.99

กิจกำรร่ วมค้ ำ

ชื่ อบริษัท
กิจกำรร่ วมค้ำ ยูนิค ชุนโว

จดทะเบียน
ในประเทศ
ประเทศไทย

วันทีจ่ ดทะเบียน
19 ธันวำคม 2551

ประเภทธุรกิจ
กำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำร
ระบบรถไฟชำนเมือง (สำยสี
แดง) ช่วงบำงซื่อ-ตลิ่งชัน กับ
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย

กิจกำรร่ วมค้ำ ยูเอ็น – เอสจี

ประเทศไทย

5 ตุลำคม 2553

กำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำร
ผันน้ ำจำกพื้นที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ
ฝั่งตะวันออก-อ่ำงเก็บน้ ำ
บำงพระ จังหวัดชลบุรี กับกรม
ชลประทำน

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
Chun Wo Construction &
Engineering Co., Ltd. (ส่วนแบ่ง
ร้อยละ 15) และบริ ษทั (ส่วนแบ่ง
ร้อยละ 85)
ห้ำงหุ น้ ส่วนจำกัด สำมประสิ ทธิ์
(ส่วนแบ่งร้อยละ 50) และบริ ษทั
(ส่วนแบ่งร้อยละ 50)
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ชื่ อบริษัท
กิจกำรร่ วมค้ำ เอสเอช – ยูเอ็น

จดทะเบียน
ในประเทศ
ประเทศไทย

กิจกำรร่ วมค้ำ ไอทีดี – ยูนิค

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

วันทีจ่ ดทะเบียน
17 พฤศจิกำยน
2553

ประเภทธุรกิจ
กำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำร
ระบบรถไฟฟ้ำ (สำยสี น้ ำเงิน)
ช่วงหัวลำโพง-บำงแค และช่วง
บำงซื่อ-ท่ำพระ (สัญญำที่ 3) กับ
กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย

ประเทศไทย

25 พฤศจิกำยน
2553

กำรรับเหมำก่อสร้ำงท่ำเทียบเรื อ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ ใน
จังหวัดตรำด กับกรมเจ้ำท่ำ

บริ ษทั อิตำเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์
จำกัด (มหำชน) (ส่วนแบ่งร้อยละ 60)
และบริ ษทั (ส่วนแบ่งร้อยละ 40)

กิจกำรร่ วมค้ำ เอส ยู

ประเทศไทย

13 กันยำยน 2555

กำรรับเหมำก่อสร้ำงโครงกำร
ระบบขนส่งมวลชนในกรุ งเทพ
(สำยสี แดง) สัญญำที่ 1 งำน
โยธำสำหรับสถำนี กลำงบำงซื่อ
และศูนย์ซ่อมบำรุ ง

บริ ษทั ซิ โน-ไทย เอ็นจิ เนียริ่ ง แอนด์
คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) (ส่วน
แบ่งร้อยละ 60) และบริ ษทั (ส่วน
แบ่งร้อยละ 40)

กิจกำรร่ วมค้ำ พียู

ประเทศไทย

10 มกรำคม 2557

จนถึงปัจจุบนั กิจกำรร่ วมค้ำ
ดังกล่ำวยังไม่เริ่ มดำเนินกำรใดๆ

บริ ษทั แพร่ ธำรงวิทย์ จำกัด (ส่วน
แบ่งร้อยละ 10) และบริ ษทั (ส่วน
แบ่งร้อยละ 90)

บริ ษทั ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำดังกล่ำวข้ำงต้น (ยกเว้นกิจกำรร่ วมค้ำ ไอทีดี-ยูนิค) มีที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 200 จัสมิน อินเตอร์
เนชัน่ แนล ทำวเวอร์ ชั้น 15 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปำกเกร็ ด อำเภอปำกเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
ที่อยูข่ องกิจกำรร่ วมค้ำ ไอทีดี-ยูนิค ตำมที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ อำคำรอิตลั ไทยทำวเวอร์ ชั้นที่ 37 เลขที่ 2034/132-161 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กทม.10310 ประเทศไทย
บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำดังกล่ำวข้ำงต้นรวมกันเรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ยูนิค”
2.

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินและหลักกำรจัดทำงบกำรเงินรวม

ก)

งบกำรเงินนี้ จดั ทำเป็ นเงินบำทและเป็ นภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ของประเทศไทย ทั้งนี้ งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จดั ทำขึ้ นเพื่อแสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงินสดตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทยเท่ำนั้น
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์กำรบันทึกตำมรำคำทุนเดิม ยกเว้นที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
เพื่อควำมสะดวกของผูอ้ ่ำนงบกำรเงิน บริ ษทั ได้จดั ทำงบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษขึ้นจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้ ซ่ ึ งได้นำเสนอ
เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อใช้ในประเทศเท่ำนั้น
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ข)

งบกำรเงินรวมประกอบด้วยงบกำรเงินของบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำ
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของบริ ษทั กำรควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั มีอำนำจควบคุมทั้งทำงตรงและทำงอ้อมใน
นโยบำยทำงกำรเงิ น และกำรดำเนิ นงำน เพื่อ ได้มำซึ่ งประโยชน์จำกกิ จกรรมของบริ ษ ัทย่อ ย ในกำรพิจำรณำเรื่ องกำรควบคุม ได้
พิจำรณำถึงสิ ทธิ ในกำรออกเสี ยงที่จะได้มำในปั จจุ บนั ไม่ว่ำพึงได้จำกกำรใช้สิทธิ หรื อจำกกำรแปลงสภำพตรำสำร งบกำรเงินของ
บริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมนับแต่วนั ที่มีกำรควบคุมจนถึงวันที่กำรควบคุมสิ้ นสุ ดลง
กิจกำรร่ วมค้ ำ
กิ จกำรร่ วมค้ำเป็ นกิ จกำรที่บริ ษทั มีส่วนร่ วมในกำรควบคุมกิ จกรรมเชิ งเศรษฐกิ จตำมที่ ตกลงไว้ในสัญญำ งบกำรเงินรวมได้รวม
สิ นทรั พย์ หนี้ สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยของกิ จกำรร่ วมค้ำ โดยใช้วิธีรวมตำมสัดส่ วนและนำเฉพำะส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั มำรวมกับ
รำยกำรชนิดเดียวกันตำมเกณฑ์แต่ละบรรทัดนับแต่วนั ที่มีกำรร่ วมควบคุมจนถึงวันที่กำรร่ วมควบคุมสิ้ นสุ ดลง

งบกำรเงินรวมนี้ได้รวมงบกำรเงินของบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำ ดังนี้
สัดส่ วน (ร้อยละ)
2557
2556
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

99.99

99.99

บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ ยูคิว-เอสอำร์ซี จำกัด

89.99

89.99

บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด

99.99

99.99

บริ ษทั ยูนิค ฟำวน์เดชัน่ จำกัด

99.99

99.99

บริ ษทั ยูนิค ทันเนลลิ่ง จำกัด

99.99

99.99

บริ ษทั ยูนิค พลัส เทคโนโลยี จำกัด

99.99

99.99

บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จำกัด

99.99

99.99

บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จำกัด

99.99

99.99

บริ ษทั ยูนิค ซิสเท็ม จำกัด

99.99

99.99
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จำกัด

99.99
99.99
สัดส่ วน (ร้อยละ)
2557
2556

บริ ษทั ยูนิค พรู เดนซ์ จำกัด

99.99

99.99

บริ ษทั ยูนิค เมทัล จำกัด

99.97

99.97

บริ ษทั ยูนิค แพรคติกำ้ จำกัด

99.97

99.97

บริ ษทั ยูนิค เอ็กซพลอเรชัน่ จำกัด

99.97

99.97

บริ ษทั ยูนิค มำสเตอร์ จำกัด

99.97

99.97

บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วสิ จำกัด

99.97

99.97

บริ ษทั ซัน เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรั คชัน่ จำกัด

99.99

-

กิจกำรร่ วมค้ ำ (รวมตำมสั ดส่ วน)
Chun Wo Construction & Engineering Co., Ltd. และบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) (ชื่อ ตำมที่จดทะเบียน “กิจกำรร่ วมค้ำ ยูนิค ชุนโว”)

85.00

85.00

ห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด สำมประสิ ทธิ์และบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน)
(ชื่อตำมที่จดทะเบียน “กิจกำรร่ วมค้ำ ยูเอ็น – เอสจี”)

50.00

50.00

Sinohydro Corporation Limited และบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน)
(ชื่อตำมที่จดทะเบียน “กิจกำรร่ วมค้ำ เอสเอช – ยูเอ็น”)

50.00

50.00

บริ ษทั อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์
คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) (ชื่อตำมที่ จดทะเบียน “กิจกำรร่ วมค้ำ ไอทีดี – ยูนิค”)

40.00

40.00

บริ ษทั ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง
แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) (ชื่อตำมที่ จดทะเบียน “กิจกำรร่ วมค้ำ เอส ยู”)

40.00

40.00

บริ ษทั แพร่ ธำรงวิทย์ จำกัด และบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน)
(ชื่อตำมที่จดทะเบียน “กิจกำรร่ วมค้ำ พีย”ู )

90.00

-

รำยกำรบัญชีระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั ยูนิคที่มีนยั สำคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว
15
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 รำยกำรของกิจกำรร่ วมค้ำที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมมีดงั นี้
พันบำท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
3.

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

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

สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดในมือเป็ นเงินที่กลุ่มบริ ษทั ยูนิคเก็บไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไป รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเป็ นเงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกกระแส
รำยวันที่เป็ นเงินลงทุนที่มีสภำพคล่องสู งและพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดที่แน่นอน ซึ่งมีควำมเสี่ ยงในกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำน้อย
เงินลงทุนระยะสั้ น
เงินลงทุนในกองทุนรวมบันทึกในมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมจะบันทึกไว้ในกำไรขำดทุนสำหรับปี
ลูกหนี้และค่ ำเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้แสดงในรำคำตำมใบแจ้งหนี้สุทธิจำกจำนวนที่ประมำณกำรค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ (ถ้ำมี) กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะตัดบัญชีลูกหนี้ เป็ นหนี้ สูญ
เมื่อสำมำรถระบุได้
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเท่ำกับจำนวนหนี้ ที่คำดว่ำจะเก็บเงินไม่ได้จำกลูกหนี้ ท้ งั หมด ทั้งนี้ โดยพิจำรณำจำกกำร
เรี ยกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กบั กำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินปัจจุบนั ของลูกหนี้ เป็ นเกณฑ์ ผูบ้ ริ หำรเชื่อว่ำจะเก็บเงินจำกลูกหนี้ ดงั กล่ำวได้ท้ งั หมด
ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั ยูนิคจึงไม่ได้ต้ งั ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญไว้ในบัญชี
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กำรตีรำคำสิ นค้ ำคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคตีรำคำสิ นค้ำคงเหลือในรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ โดยใช้วธิ ีดงั ต่อไปนี้
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง – โครงกำรอสังหำริ มทรัพย์

-

วิธีรำคำทุ น (ประกอบด้วยต้น ทุ น ของที่ ดิ น ค่ ำวัส ดุ ค่ ำแรงงำน ค่ ำงำน
ผูร้ ับเหมำ ค่ำบริ กำร ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องและค่ำใช้จ่ำยอื่น)

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง – โครงกำรก่อสร้ำง

-

วิธีรำคำทุน (ประกอบด้วยต้นทุนของค่ำวัสดุ ค่ำแรงงำน ค่ำงำนผูร้ ับเหมำ
ค่ำบริ กำร ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องและค่ำใช้จ่ำยอื่น)

วัสดุก่อสร้ำง

-

วิธีรำคำทุน (วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน)

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำที่มีกำรควบคุมร่ วมแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะของกิจกำร
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำและค่ ำเสื่ อมสิ้น
ที่ดินแสดงในรำคำทุน หักค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ อำคำรและอุปกรณ์ แสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อผล
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ เมื่อสิ นทรัพย์ถูกขำยหรื อตัดออกจำกบัญชี ต้นทุนและค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะถูกตัดออกจำกบัญชี
กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรขำยหรื อตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์จะบันทึกไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคคิดค่ำเสื่ อมรำคำอำคำรและอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสิ นทรัพย์ดงั นี้

อำคำร
สำนักงำนชัว่ ครำวและส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

ปี
20
5, 10, 20
5, 10
3, 5
5

บ่อทรำยบันทึกในรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมสิ้ นสะสมซึ่งคำนวณโดยวิธีจำนวนผลผลิตที่คำดว่ำจะได้รับจำกสิ นทรัพย์น้ นั
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สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริ ษทั ซื้อมำแสดงในรำคำทุน หักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ ำยบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนแต่ละประเภท ยกเว้นในกรณี ที่ไม่อำจคำดระยะเวลำสิ้ นสุ ดของประโยชน์ที่จะได้รับซึ่ งสิ นทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตนดังกล่ำวจะไม่ถูกตัดจำหน่ ำย แต่จะได้รับกำรทดสอบว่ำด้อยค่ำหรื อไม่ทุกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี้

ค่ำลิขสิ ทธิ์ซอฟท์แวร์

ปี
3 และ 5

กำรด้อยค่ ำของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะพิจำรณำกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์เมื่อมีเหตุกำรณ์หรื อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมที่มีขอ้ บ่งชี้ว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คืน (รำคำขำยสุ ทธิของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ แล้วแต่จำนวนใดจะสู งกว่ำ) ต่ำกว่ำรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำว โดยที่
กำรสอบทำนจะพิจำรณำสิ นทรัพย์แต่ละรำยกำรหรื อพิจำรณำจำกหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่รำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำโดยกำรลดรำคำตำม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน และบันทึกกำรปรับลดมูลค่ำในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จหรื อปรับลดส่ วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำของสิ นทรัพย์ในกรณี ที่สินทรัพย์เหล่ำนั้นเคยมีกำรตีรำคำเพิ่มขึ้นมำก่อน กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำซึ่ งได้บนั ทึกไว้ในปี ก่ อน ๆ เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำกำรด้อยค่ำดังกล่ำวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป หรื อยังคงมีอยู่แต่เป็ นไปในทำงที่ลดลงโดย
บันทึกไว้ในบัญชีรำยได้อื่น หรื อนำไปเพิ่มส่ วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำของสิ นทรัพย์แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เกิดจำกกำรกลับรำยกำรนี้
จะต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี (สุ ทธิจำกค่ำเสื่ อมรำคำหรื อรำยจ่ำยตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง)
ประมำณกำรหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคบันทึกประมำณกำรหนี้ สินตำมภำระหนี้ สินตำมกฎหมำย หรื อควำมเป็ นไปได้ที่จะก่ อให้เกิ ดภำระหนี้ สินจำกเหตุกำรณ์ ที่
เกิ ดขึ้นในอดีตและมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่จะต้องจ่ำยชำระหนี้ ตำมภำระหนี้ สินดังกล่ำวและสำมำรถประมำณจำนวนเงินได้อย่ำง
น่ ำเชื่อถือ กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะพิจำรณำมูลค่ำของประมำณกำรหนี้ สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และปรับปรุ งมูลค่ำของประมำณกำร
หนี้ สินตำมประมำณกำรที่เหมำะสมที่สุดในปั จจุบนั ในกรณี ที่มูลค่ำของเงินถูกกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเวลำ
จำนวนเงินประมำณกำรหนี้สินที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยเพื่อชำระหนี้สินจะบันทึกด้วยมูลค่ำปัจจุบนั
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ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ภำระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุคำนวณจำกกำรประมำณจำนวนผลประโยชน์ที่พนักงำนควรได้รับเป็ นกำรตอบแทน
สำหรับบริ กำรที่พนักงำนให้ในงวดปั จจุบนั และในงวดก่อน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้โดยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระ วิธีคิดลดแต่
ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้พิจำรณำว่ำกำรบริ กำรในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิ ทธิ ในกำรได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่ำแต่ละหน่ วยแยก
จำกกัน เพื่อ รวมเป็ นภำระผูกพัน งวดสุ ดท้ำย ต้น ทุ น บริ กำรในอดี ตรั บ รู ้ ต ำมวิธีเส้ น ตรงตลอดช่ วงอำยุงำนเฉลี่ ยจนกว่ำผลประโยชน์ ที่
ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็ นสิ ทธิขำดของพนักงำน กลุ่มบริ ษทั ยูนิครับรู ้กำไรขำดทุนจำกกำรลดขนำดโครงกำรลงและกำรชำระผลประโยชน์ของ
โครงกำรเมื่อ มีกำรลดขนำดโครงกำรลงและกำรช ำระผลประโยชน์เกิ ดขึ้ น ผลกำไรหรื อ ขำดทุน จำกกำรประมำณตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยจะรับรู ้ทนั ทีในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ หนี้สินโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนวัดค่ำโดยวิธีคิดส่ วนลดมูลค่ำปั จจุบนั ของประมำณ
กำรกระแสเงินสดในอนำคตโดยใช้อตั รำส่ วนลดซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ภำระผูกพันสุ ทธิของบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนนอกเหนื อจำกโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็ นผลประโยชน์ใน
อนำคตที่เกิ ดจำกกำรทำงำนของพนักงำนในปั จจุบนั และงวดก่ อนเกษียณอำยุ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิดลดกระแสเงิน สดเพื่อให้เป็ นมูลค่ ำ
ปัจจุบนั ภำระผูกพันในงบแสดงฐำนะกำรเงินแสดงมูลค่ำปัจจุบนั ของผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ซึ่ งภำระผูกพันดังกล่ำวคำนวณ
โดยใช้วธิ ีเดียวกันกับโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
กำรใช้ ประมำณกำร
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในประเทศไทย ฝ่ ำยบริ หำรมีควำมจำเป็ นต้องใช้ประมำณกำรและข้อสมมติฐำน
ที่กระทบต่อรำยได้ รำยจ่ำย สิ นทรั พย์ และหนี้ สิน เพื่อประโยชน์ในกำรกำหนดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ หนี้ สิน ตลอดจนหนี้ สินที่อำจเกิ ดขึ้น
ด้วยเหตุดงั กล่ำวผลของรำยกำรเมื่อเกิดขึ้นจริ งจึงอำจแตกต่ำงไปจำกที่ได้ประมำณกำรไว้
กำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำงบกำรเงินนี้ ได้มีกำรสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ กำรเปลี่ยนแปลงกำรประมำณกำร
ทำงบัญชี จะรั บรู ้ ในงวดบัญชี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงมีผลต่องวดบัญชีน้ นั หรื อจะรับรู ้ในงวดบัญชีที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงหรื อในงวดอนำคตถ้ำผลของกำรเปลี่ยนแปลงมีผลต่อทั้งงวดปัจจุบนั และอนำคต
กำรรับรู้ รำยได้และค่ ำใช้ จ่ำย
กลุ่มบริ ษทั ยูนิครับรู ้รำยได้จำกสัญญำก่อสร้ำงตำมวิธีอตั รำร้อยละของงำนที่แล้วเสร็ จ อัตรำร้อยละของงำนที่แล้วเสร็ จนี้ จะประเมินโดยวิศวกร
โครงกำรของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคควบคู่กับกำรพิจำรณำต้นทุนงำนที่เกิ ดขึ้นแล้วกับต้นทุนทั้งหมดของโครงกำรที่ประมำณไว้ ซึ่ งต้นทุนทั้งหมดของ
โครงกำรที่ประมำณไว้น้ ี ประมำณขึ้นโดยวิศวกรหรื อผูร้ ั บผิดชอบดูแลโครงกำรของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคซึ่ งอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ส่ วน
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง ในกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ช้ ีให้เห็นว่ำต้นทุนทั้งหมดของโครงกำรที่ประมำณไว้สูงกว่ำรำยได้ท้ งั หมดจำก
สัญญำก่อสร้ำง กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะบันทึกผลขำดทุนที่อำจเกิดขึ้นดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยในรอบระยะเวลำบัญชีน้ นั
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รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสำระสำคัญของควำมเป็ น
เจ้ำของสิ นทรัพย์ที่มีนัยสำคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รำยได้ถำ้ มีควำมไม่แน่ นอนที่มีนัยสำคัญในกำรได้รับประโยชน์จำกรำยกำร
บัญชีน้ นั ไม่อำจวัดมูลค่ำของจำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่ำงน่ ำเชื่อถือ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนที่จะต้องรับคืนสิ นทรัพย์
หรื อฝ่ ำยบริ หำรยังมีกำรควบคุมหรื อบริ หำรสิ นทรัพย์ที่ขำยไปแล้วนั้น
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสำระสำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำ
ที่มีนยั สำคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว และจะไม่รับรู ้รำยได้ถำ้ มีควำมไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในกำรได้รับประโยชน์จำกรำยกำรบัญชีน้ นั ไม่อำจวัด
มูลค่ำของจำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้ำ หรื อฝ่ ำยบริ หำรยังมีกำร
ควบคุมหรื อบริ หำรสิ นค้ำที่ขำยไปแล้วนั้น
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรรับรู ้เมื่อมีกำรให้บริ กำรตำมเกณฑ์คงค้ำง
ดอกเบี้ยรับ รับรู ้เป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์สัดส่ วนของเวลำโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์
รำยได้อื่นบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง
ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง
ค่ ำซ่ อมแซมและบำรุ งรักษำ
รำยจ่ำยในกำรซ่อมแซมและบำรุ งรักษำ บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยจ่ำยนั้น ส่ วนรำยจ่ำยที่มีลกั ษณะเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนได้บนั ทึกรวมไว้ใน
บัญชีอำคำรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
สั ญญำเช่ ำกำรเงิน
กำรเช่ำซึ่งกลุ่มบริ ษทั ยูนิคได้รับส่ วนใหญ่ของควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนจำกกำรครอบครองทรัพย์สินที่เช่ำนั้นๆ ให้จดั ประเภทเป็ นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน สิ นทรัพย์ที่ได้มำโดยทำสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรมหรื อมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำย
ตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำหักด้วยค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ค่ำเช่ำที่ชำระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและส่ วนที่จะหัก
จำกหนี้ตำมสัญญำ เพื่อทำให้อตั รำดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตรำคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้ สิน ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกโดยตรงใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ ำสิ น ทรั พย์ซ่ ึ งควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนในกรรมสิ ท ธิ์ ยังตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่ ำจะบัน ทึ กบัญชี โดยถื อเป็ นสั ญญำเช่ ำดำเนิ น งำน
ค่ำเช่ำที่เกิดจำกสัญญำเช่ำดำเนินงำนดังกล่ำวจะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
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ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดที่ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีกำรบันทึก
เป็ นต้นทุน ส่ วนหนึ่ งของสิ นทรั พย์ อันเป็ นผลมำจำกกำรใช้เวลำยำวนำนในกำรจัดหำ ก่ อสร้ ำง หรื อ กำรผลิตสิ นทรั พย์ดงั กล่ำวก่ อ นที่จะ
นำมำใช้เองหรื อเพื่อขำย ดอกเบี้ยซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จโดยใช้วิธีอตั รำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ ำงประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี ได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สิ นทรัพย์และ
หนี้ สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศซึ่ งมียอดคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็ นเงินบำทด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
ยกเว้นหนี้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศที่ครอบคลุมด้วยสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำแปลงค่ำเป็ นเงินบำทด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้ำดังกล่ำว กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำบันทึกเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนของปี
ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้คำนวณจำกผลกำไรสำหรั บปี โดยพิจำรณำถึงภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี แสดงถึงผลกระทบทำงภำษี
สุ ทธิของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีกบั ฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มบริ ษทั ยูนิควัดมูลค่ำ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ดว้ ยอัตรำภำษีที่คำดว่ำจะต้องใช้ในงวดที่กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะได้รับ
ประโยชน์จำกสิ นทรัพย์หรื อจะต้องจ่ำยชำระหนี้ สิน กำรวัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สะท้อนให้เห็นถึงผลทำงภำษีที่จะเกิดขึ้นตำมลักษณะที่กลุ่มบริ ษทั ยูนิคคำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์และจ่ำย
ชำระรำคำตำมบัญชีของหนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั ยูนิครับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเมื่อมีควำมเป็ นไปได้วำ่ กำไรทำงภำษีมีเพียงพอสำหรับกำรใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มบริ ษทั ยูนิคได้ประเมินสิ นทรั พย์ภำษีเงิน ได้รอกำรตัดบัญชี ที่ ไม่ได้รับ รู ้
ใหม่ กลุ่มบริ ษทั ยูนิครับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู ้ในอดีตเท่ำกับจำนวนที่พบว่ำมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนที่
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี น้ นั กลุ่มบริ ษทั ยูนิคลดรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชีลงด้วยจำนวนที่กลุ่มบริ ษทั ยูนิคพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีควำมน่ำจะเป็ นไม่ถึงระดับควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่อีกต่อไปที่กลุ่มบริ ษทั
ยูนิคจะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เมื่อกิจกำรมีสิทธิ ตำมกฎหมำยที่จะนำสิ นทรัพย์
ภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภำษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีหน่ วยงำนเดียวกัน
สำหรับหน่วยภำษีเดียวกันหรื อหน่วยภำษีต่ำงกัน สำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยชำระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
ของปี ปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำนส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่คำนวณโดยกำรหำรส่ วนของกำไรสำหรั บปี ที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจำนวนหุ ้นถัวเฉลี่ ย
ถ่วงน้ ำหนักที่ออกในระหว่ำงปี
4.

รำยกำรบัญชีกบั กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

ส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ หนี้สิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน บริ ษทั นี้เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ ้น และ/หรื อ
กำรเป็ นกรรมกำรร่ วมกัน
รำยกำรซึ่งมีสำระสำคัญที่เกิดขึ้นกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ควำมสัมพันธ์

2557

2556

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ ำง
กิจกำรร่ วมค้ำ เอสเอช - ยูเอ็น

กิจกำรร่ วมค้ำ

246,692

553,693

493,383

1,107,385

กิจกำรร่ วมค้ำ เอส ยู

กิจกำรร่ วมค้ำ

3,023,305

2,400,859

5,038,841

4,001,432

กิจกำรร่ วมค้ำ ไอทีดี – ยูนิค

กิจกำรร่ วมค้ำ

-

-

123,696

บริ ษทั ยูนิค ทันเนลลิ่ง จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

37,338

59,265

บริ ษทั ยูนิค ฟำวน์เดชัน่ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

374,800

269,299

บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

122,717

รำยได้ค่ำบริกำรอื่น
บริ ษทั ยูนิค ฟำวน์เดชัน่ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

702

985

บริ ษทั ยูนิค ทันเนลลิ่ง จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

9,994

2,156

บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

50

71

บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

813

35

-

-

-

92
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
พันบำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
714
11

บริ ษทั ยูนิค แพรคติกำ้ จำกัด

ควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

2557
-

2556
-

บริ ษทั ยูนิค เมทัล จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

4,687

บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วสิ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

106

-

บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

7,677

-

กิจกำรร่ วมค้ำ ยูนิค ชุนโว

กิจกำรร่ วมค้ำ

-

-

กิจกำรร่ วมค้ำ เอสเอช - ยูเอ็น

กิจกำรร่ วมค้ำ

-

4

1,528

4,013
1

3,055

ต้ นทุนรับเหมำก่อสร้ ำง
บริ ษทั เวิร์คทีม แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)

15,230

49,896

-

-

บริ ษทั ยูนิค ฟำวน์เดชัน่ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

7,664

51,758

บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

23,336

46,456

บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

709,310

192,328

บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

266

30,963

บริ ษทั ยูนิค ซิสเท็ม จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

14,442

5,833

บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

94,721

8,961

บริ ษทั ยูนิค พรู เดนซ์ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

10,222

4,563

บริ ษทั ยูนิค เอ็กซพลอเรชัน่ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

25,079

7,793

บริ ษทั ยูนิค แพรคติกำ้ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

125,887

31,437

บริ ษทั ยูนิค เมทัล จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

406,514

4,510

บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วสิ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

32,277

4,645
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ค่ ำเช่ ำดำเนินงำนและค่ ำใช้ จ่ำยอื่น
บริ ษทั ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์
ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั ชัยรัชกิจ จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

ควำมสัมพันธ์

2557

2556

บริ ษทั ย่อย

-

-

15,214

19,392

-

-

-

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(กรรมกำรร่ วมกัน)

871

บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

20

บริ ษทั ยูนิค ฟำวน์เดชัน่ จำกัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

3

-

กิจกำรร่ วมค้ำ ยูนิค ชุนโว

กิจกำรร่ วมค้ำ

-

-

1,918

-

กิจกำรร่ วมค้ำ เอส ยู

กิจกำรร่ วมค้ำ

-

96

-

กิจกำรร่ วมค้ำ เอสเอช - ยูเอ็น

กิจกำรร่ วมค้ำ

ค่ ำเบีย้ ประกันภัย
บริ ษทั ไทยศรี ประกันภัย จำกัด
(มหำชน)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(กรรมกำรร่ วมกัน)

58
-

65

25,085

-

10,938

8

130

1,364

135

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม (พันบำท)
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวำคม 2556
เจ้ ำหนี้กำรค้ ำ
บริ ษทั เวิร์คทีม แมนเนจเม้นท์ จำกัด
Sinohydro Corporation Limited
รวม

60,653
38,154
98,807

ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ชัยรัชกิจ จำกัด

-

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวำคม 2557

16,296
16,296

10,929
10,929

66,020
38,154
104,174

910

610

300

เงินประกันผลงำนจำกผู้รับเหมำ
24

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
บริ ษทั เวิร์คทีม แมนเนจเม้นท์ จำกัด

14,106

-

9,116

4,990

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท)
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวำคม 2556

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวำคม 2557

ลูกหนี้กำรค้ ำ
กิจกำรร่ วมค้ำ เอสเอช – ยูเอ็น
กิจกำรร่ วมค้ำ เอส ยู
บริ ษทั ยูนิค ฟำวน์เดชัน่ จำกัด
กิจกำรร่ วมค้ำ ไอทีดี – ยูนิค
บริ ษทั ยูนิค ทันเนลลิ่ง จำกัด
บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จำกัด
รวมลูกหนี้กำรค้ำ

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

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

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

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

ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
กิจกำรร่ วมค้ำ เอสเอช – ยูเอ็น
บริ ษทั ยูนิค ทัลเนลลิ่ง จำกัด
บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค เมทัล จำกัด
กิจกำรร่ วมค้ำ ยูนิค ชุนโว
บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค ฟำวน์เดชัน่ จำกัด
บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จำกัด
บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค แพรคติกำ้ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วสิ จำกัด
รวมลูกหนี้อื่น
รวม

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

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

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

11,105
8,214
5,001
4,294
1,571
1,533
101
434
771
83
33,107
7,285,526
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท)
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวำคม 2556
เงินทดรองแก่
บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค ฟำวน์เดชัน่ จำกัด
บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จำกัด
บริ ษทั ยูนิค เมทัล จำกัด
กิจกำรร่ วมค้ำ เอสเอช – ยูเอ็น
บริ ษทั ยูนิค แพรคติกำ้ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค ทัลเนลลิ่ง จำกัด
บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค เอ็กซพลอเรชัน่ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค ซิสเท็ม จำกัด
บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วสิ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค พรู เดนซ์ จำกัด
กิจกำรร่ วมค้ำ ไอทีดี – ยูนิค
บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค พลัส เทคโนโลยี จำกัด
บริ ษทั ซัน เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด
กิจกำรร่ วมค้ำ พียู
กิจกำรร่ วมค้ำ ยูนิค ชุนโว
บริ ษทั ยูนิค มำสเตอร์ จำกัด
รวม
รำยได้ค่ำชดเชยควำมเสี ยหำยค้ ำงรับ
กิจกำรร่ วมค้ำ ยูนิค ชุนโว

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวำคม 2557

เพิ่มขึ้น

ลดลง

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

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

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

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

68,245

-

15,048

53,197
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท)
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวำคม 2556

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่
31 ธันวำคม 2557

เจ้ ำหนี้กำรค้ ำ
บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค ซิสเท็ม จำกัด
บริ ษทั ยูนิค เมทัล จำกัด
บริ ษทั ยูนิค เอ็กซพลอเรชัน่ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค แพรคติกำ้ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค พรู เดนซ์ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วสิ จำกัด
กิจกำรร่ วมค้ำ เอสเอช - ยูเอ็น
บริ ษทั เวิร์คทีม แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั ยูนิค ฟำวน์เดชัน่ จำกัด
บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จำกัด
บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จำกัด
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ

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

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

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

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

เจ้ ำหนี้อื่น
บริ ษทั ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
กิจกำรร่ วมค้ำ ยูนิค ชุนโว
บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด
กิจกำรร่ วมค้ำ เอส ยู
บริ ษทั ยูนิค ฟำวน์เดชัน่ จำกัด
รวมเจ้ำหนี้อื่น
รวม

24,152
8
130
24,290
491,196

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

36,195
21
3
36,219
969,637

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

เงินทดรองจำก
กิจกำรร่ วมค้ำ เอส ยู
กิจกำรร่ วมค้ำ เอสเอช – ยูเอ็น
กิจกำรร่ วมค้ำ ยูนิค ชุนโว
กิจกำรร่ วมค้ำ ไอทีดี – ยูนิค
กิจกำรร่ วมค้ำ ยูเอ็น – เอสจี
บริ ษทั ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

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

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

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

3,372,378
2,976
295
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
รวม
1,979,755
3,407,773
2,011,879
3,375,649
บริ ษทั มีสัญญำเช่ำพื้นที่โครงกำรอสังหำริ มทรั พย์และคลังสิ นค้ำของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเพื่อใช้เป็ นพื้นที่จดั เก็บชิ้นงำนและวัสดุก่อสร้ำงใน
โครงกำรก่อสร้ำงของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคสำหรับระยะเวลำ 3 ปี สิ้ นสุ ดในวันที่ 31 ธันวำคม 2559 โดยบริ ษทั มีสิทธิที่จะขอต่ออำยุสัญญำเช่ำได้ใน
วันสิ้ นสุ ดของสัญญำ ค่ำเช่ำภำยใต้เงื่อนไขในสัญญำมีจำนวนเงินรวมปี ละ 10.7 ล้ำนบำท
5.

เงินลงทุนระยะสั้ น
พันบำท

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
2557
2556
เงินลงทุนในเงินฝำกประจำ 1.10 - 1.25
1.50 - 3.25
กองทุนรวม
– รำคำทุน
– กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
จำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำ
– มูลค่ำยุติธรรม
รวม
6.

งบกำรเงินรวม
2557
2556
304,259
204,198

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
304,259
4,197

28,417

28,417

-

-

679
29,096
333,355

72
28,489
232,687

304,259

4,197

ลูกหนี้กำรค้ ำ ลูกหนี้อื่น เจ้ ำหนี้กำรค้ ำ เจ้ ำหนี้อื่นและตั๋วเงินจ่ ำย - สุ ทธิ

กำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดังนี้
พันบำท

 อยูใ่ นกำหนดระยะเวลำกำรชำระหนี้
 ค้ำงชำระเกินกำหนดระยะเวลำกำรชำระหนี้
- น้อยกว่ำ 6 เดือน
- มำกกว่ำ 6 เดือนถึง 12 เดือน
- มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
สุ ทธิ

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

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

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

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

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ย่อยจำนวนหลำยแห่งที่คำ้ งชำระเกินกำหนดระยะเวลำกำร
ชำระหนี้มำกกว่ำ 6 เดือนขึ้นไป มีจำนวนเงินรวม 2,647.2 ล้ำนบำท และ 2,077.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ฝ่ ำยบริ หำรเชื่อว่ำจะเก็บหนี้ จำกกิจกำร
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ร่ วมค้ำและบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวได้เต็มจำนวน เนื่ องจำกกิจกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้ ที่เป็ นหน่ วยงำนรำชกำรซึ่ งมีควำมแน่ นอนอย่ำง
มำกที่จะเก็บเงินได้โดยไม่มีผลขำดทุนที่เป็ นสำระสำคัญ ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่ได้ต้ งั ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญไว้ในบัญชี
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคได้แสดงยอดลูกหนี้ กำรค้ำสุ ทธิ จำกเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำซึ่ งเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรรับ ชำระเงินค่ำก่อสร้ ำงตำมสัญญำ
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 21
บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคได้โอนสิ ทธิรับเงินค่ำงวดตำมโครงกำรก่อสร้ำงของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั เพื่อค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อจำกธนำคำร
ในประเทศหลำยแห่งตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 12
เจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่นและตัว๋ เงินจ่ำย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2557
2556
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
- บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรร่ วมค้ำ
- บริ ษทั อื่น
เจ้ำหนี้อื่น
- บริ ษทั ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำ
- ผูร้ ่ วมค้ำ
ตัว๋ เงินจ่ำย
รวม
หัก เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผรู ้ ับเหมำ
สุ ทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

66,020
1,155,430

60,653
1,305,663

984,857
851,810

466,906
1,063,565

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

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

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

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

กลุ่มบริ ษทั ยูนิคได้แสดงยอดเจ้ำหนี้ กำรค้ำและตัว๋ เงินจ่ำยสุ ทธิ จำกเงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผูร้ ั บเหมำซึ่ งเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรจ่ ำยชำระเงินค่ำ
ก่อสร้ำง ตำมเงื่อนไขของสัญญำ กลุ่มบริ ษทั ยูนิคหักเงินประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำจำกผูร้ ับเหมำในอัตรำร้อยละต่ำง ๆ กันของมูลค่ำงำน
ก่อสร้ำงที่ผรู ้ ับเหมำเรี ยกเก็บ โดยกลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะคืนเงินประกันนี้ แก่ผรู ้ ับเหมำเมื่องำนนั้น ๆ ได้แล้วเสร็ จและผูร้ ับเหมำมิได้ผิดสัญญำข้อ
หนึ่งข้อใด
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

7.

สิ นค้ ำคงเหลือ
พันบำท

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง – โครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง – โครงกำรก่อสร้ำง
วัสดุก่อสร้ำง
รวม

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 งำนระหว่ำงก่อสร้ำงสำหรับโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ (รวมที่ดิน) ของบริ ษทั ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวนเงินรวม 453.8 ล้ำนบำท ได้นำไปจดจำนองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินตำมที่
กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 12
เนื่องจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั ได้มีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2552 ให้ชะลอโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ (เรสซิ เด้นท์ อิน เดอะ
ปำร์ค) ของบริ ษทั โดยมีสำเหตุมำจำกสถำนกำรณ์โครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ต่ำง ๆ ในปัจจุบนั ได้ชะลอตัวลง นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรคำดว่ำจะ
มีโครงกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคในบริ เวณใกล้เคียงกับโครงกำรของบริ ษทั ซึ่งอำจจะส่ งผลดีต่อโครงกำรของบริ ษทั ในอนำคต มูลค่ำ
ที่ดินบนโครงกำรอสังหำริ มทรั พย์ของบริ ษทั ซึ่ งมีรำคำทุน จำนวนเงิน 453.8 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 มีรำคำประเมิน (รำคำตลำด
ยุติธรรม) ตำมรำยงำนของบริ ษทั ผูป้ ระเมินรำคำอิสระ (บริ ษทั แอคคิวเรท แอดไวเซอรี่ จำกัด) ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2557 เป็ นจำนวนเงินรวม
471.9 ล้ำนบำท
8.

เงินลงทุนในเงินฝำกประจำที่มีข้อจำกัดในกำรใช้

บัญชีน้ ี ได้แก่ เงินลงทุนในเงินฝำกประจำของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคกับธนำคำรในประเทศบำงแห่ง ซึ่งมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 1.10
ต่อปี ถึงร้อยละ 2.50 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และร้อยละ 1.625 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.25 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ได้นำบัญชีเงินฝำกประจำจำนวนเงินประมำณ 855.3 ล้ำนบำท และ 91.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ไป
จำนำไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อของธนำคำรในประเทศหลำยแห่งตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 12 นอกจำกนี้ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ได้นำบัญชีเงินฝำกประจำจำนวนเงินประมำณ 1.6 ล้ำนบำท ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันให้ไว้ต่อศำลตำมที่
กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 28
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำได้นำบัญชีเงินฝำกประจำจำนวนเงินรวมประมำณ 273.0 ล้ำนบำท และ
268.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ไปจำนำไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อของธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่งตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 12
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำมีดงั นี้

ทุนชำระแล้ว
(ล้ำนบำท)
2557
2556
บริษัทย่ อย
- บริ ษทั ยูนิค เรี ยลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
- บริ ษทั ยูนิค ฟำวน์เดชั่น จำกัด
- บริ ษทั ยูนิค ทันเนลลิ่ง จำกัด
- บริ ษทั ยูนิค แมชชีนเนอรี่ จำกัด
- บริ ษทั ยูนิค พลัส เทคโนโลยี จำกัด
- บริ ษทั กิจกำรร่ วมค้ำ ยูคิว-เอสอำร์ซี จำกัด
- บริ ษทั โกลเด้น เอสเตท พลัส จำกัด
- บริ ษทั ยูนิค ซิ สเท็ม จำกัด
- บริ ษทั ยูนิค บิลท์ จำกัด
- บริ ษทั ยูนิค อินโนเวชัน่ จำกัด
- บริ ษทั ยูนิค พรู เดนซ์ จำกัด
- บริ ษทั ยูนิค เมทัล จำกัด
- บริ ษทั ยูนิค แพรคติกำ้ จำกัด
- บริ ษทั ยูนิค เอ็กซพลอเรชัน่ จำกัด
- บริ ษทั ยูนิค มำสเตอร์ จำกัด
- บริ ษทั ยูนิค อีควิปเม้นท์ เซอร์วสิ จำกัด
- บริ ษทั ซัน เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด
กิจกำรร่ วมค้ ำ
- กิจกำรร่ วมค้ำ ยูนิค ชุนโว
- กิจกำรร่ วมค้ำ ยูเอ็น-เอสจี
- กิจกำรร่ วมค้ำ เอสเอช-ยูเอ็น
- กิจกำรร่ วมค้ำ ไอทีดี-ยูนิค
- กิจกำรร่ วมค้ำ เอส ยู
- กิจกำรร่ วมค้ำ พียู
รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2557
2556

พันบำท
วิธีรำคำทุน
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)
2557
2556

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

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

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

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

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

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

-

-

85.00
50.00
50.00
40.00
40.00
90.00

85.00
50.00
50.00
40.00
40.00
-

984,795

644,798

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ย่อยหลำยแห่ ง เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2557 คณะกรรมกำรของบริ ษทั ย่อยต่ำงๆ ได้มีมติให้เรี ยกชำระค่ำหุ ้น
เต็มจำนวน ซึ่งบริ ษทั จ่ำยชำระค่ำหุน้ ดังกล่ำวเพิ่มเติมแล้วเป็ นจำนวนเงินรวม 340.0 ล้ำนบำท
บริ ษทั เป็ นผูค้ ้ ำประกันเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่งของบริ ษทั ย่อยสองแห่งตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 14
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งเป็ นผูค้ ้ ำประกันเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำรในประเทศแห่งหนึ่งของบริ ษทั ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 14
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

10.

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ค่ ำเสื่ อมรำคำและ
ค่ ำเสื่ อมสิ้นสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
ค่ำเสื่ อมรำคำและ
ค่ำเสื่ อมสิ้ นสำหรับปี
จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ค่ำเสื่ อมรำคำและ
ค่ำเสื่ อมสิ้ นสำหรับปี
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ยำนพำหนะ

เงินจ่ำยล่วง
หน้ำค่ำซื้ อ
ทรัพย์สินและ
งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

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

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

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

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

747,783

39,207

97,691

-

944,914

13,891
74,124

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

11,512
50,719

29,404
127,095

-

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

7,915
14,134

21,855
(489)
95,490

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

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

40,113
(6,518)
160,690

-

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

-

-

-

-

-

15,000
15,000
15,000

บ่อทรำย

อำคำร
สำนักงำน
ชัว่ ครำวและ
ส่ วนปรับปรุ ง

54,427
54,427
54,427

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

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

-

-

60,233

-

6,219
6,219

-

15,000
15,000
15,000

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
เพิ่มขึ้น
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
เพิ่มขึ้น
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

งบกำรเงินรวม (พันบำท)
เครื่ อง
ตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้
และอุปกรณ์
สำนักงำน

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

-

รวม

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ภำยใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

1,109,163
1,109,163

48,208
48,208

154,933
80
155,013

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

53,169
53,169

12,374
128,025
140,399

113,454
304,355
417,809

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

ภำยใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

1,125,779
1,125,779

40,293
40,293

113,881
22,690
136,571

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

35,484
22,402
57,886

7,345
121,949
129,294

472,881
472,881

2,175,506
2,239,243
4,414,749
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

อำคำร
สำนักงำน
ชัว่ ครำวและ
ส่วนปรับปรุ ง

ที่ดิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท)
เครื่ อง
ตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้
และอุปกรณ์
สำนักงำน
ยำนพำหนะ

เงินจ่ำยล่วง
หน้ำค่ำซื้อ
ทรัพย์สินและ
งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
เพิ่มขึ้น
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
เพิ่มขึ้น
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

55,898
55,898
55,898

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

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

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

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

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

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

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

-

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

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

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

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

-

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

ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

15,000
15,000
15,000

-

-

15,000
15,000
15,000

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ภำยใต้กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

40,898
40,898

141,442
81
141,523

418,826
128,897
547,723

44,417
44,417

5,485
111,366
116,851

19,283
42,457
61,740

670,351
282,801
953,152

ภำยใต้กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั
ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

40,898
40,898

102,313
22,690
125,003

259,433
183,169
442,602

45,211
45,211

1,843
108,939
110,782

3,962
3,962

453,660
314,798
768,458

-

-

-

บริ ษทั มีสัญญำเช่ำกำรเงินหลำยฉบับกับบริ ษทั ลิสซิ่งหลำยแห่งเพื่อเช่ำซื้ อเครื่ องจักรและยำนพำหนะหลำยรำยกำรตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ
15
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 งำนระหว่ำงก่อสร้ำงสำหรับโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ (รวมที่ดิน) ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งซึ่ งมีมูลค่ำตำม
บัญชี ในงบกำรเงินรวมจำนวนเงิน 430.7 ล้ำนบำท (ซึ่ งโอนมำจำกสิ นค้ำคงเหลือ ) ได้นำไปจดจำนองเป็ นหลักประกันเงิ นกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 14
ในเดือนมกรำคม 2557 และเดือนเมษำยน 2557 บริ ษทั ได้ทำสัญญำซื้ อขำยหลำยฉบับกับบริ ษทั ลีสซิ่ งในประเทศแห่ งหนึ่ งเพื่อขำยสำนักงำน
ชัว่ ครำว เครื่ องมือและอุปกรณ์บำงรำยกำรในรำคำรวม 89.8 ล้ำนบำท ซึ่งมีจำนวนเท่ำกับมูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชีของสำนักงำนชัว่ ครำว เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ดงั กล่ำว ณ วันที่ทำสัญญำ ในวันเดียวกัน บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ ำซื้ อกับบริ ษทั ลีสซิ่ งดังกล่ำวเพื่อเช่ ำซื้ อสำนักงำนชั่วครำว
เครื่ องมือและอุปกรณ์เหล่ำนั้นในรำคำเดียวกันบวกดอกเบี้ยในอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำ โดยบริ ษทั จะต้องชำระเงินดำวน์และผ่อนชำระเป็ น
งวดรำยเดือนในจำนวนเท่ำกันเป็ นเวลำ 36 เดือน 46 เดือน และ 48 เดือน กรรมสิ ทธิ์ ของเครื่ องมือและอุปกรณ์ดงั กล่ำวจะโอนเป็ นของบริ ษทั
โดยอัตโนมัติเมื่อบริ ษทั ผ่อนชำระงวดสุ ดท้ำยแล้ว
ที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งมีมูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี 0.6 ล้ำนบำท (สุ ทธิ จำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำจำนวนเงิน 15.0 ล้ำนบำท) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ
2556 ได้จำนอง/จำนำไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันให้ไว้ต่อศำลตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 28
ที่ดิน อำคำรและเครื่ องจักรของบริ ษทั ซึ่งมีมูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชีรวม 241.1 ล้ำนบำท และ 268.6 ล้ำนบำท (ของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีมูลค่ำสุ ทธิ ตำม
บัญชีรวม 1,310.2 ล้ำนบำท และ 979.0 ล้ำนบำท) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ2556 ตำมลำดับ ได้จำนอง/จำนำเป็ นหลักประกันวงเงิน
สิ นเชื่ อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงินหลำยแห่ งตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 12 และ 14 นอกจำกนี้ กรมธรรม์ประกันภัยสำหรั บเครื่ องจักรและ
อำคำรได้มีกำรโอนให้แก่ผใู ้ ห้กยู้ มื เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์
มูลค่ำต้นทุนของอำคำรและอุปกรณ์บำงรำยกำรของบริ ษทั ซึ่งตัดค่ำเสื่ อมรำคำเต็มจำนวนแล้ว แต่บริ ษทั ยังสำมำรถใช้ประโยชน์ในสิ นทรัพย์
เหล่ำนั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีจำนวนเงินรวมประมำณ 638.1 ล้ำนบำท และ 481.5 ล้ำนบำท (ของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมี
จำนวนเงินประมำณ 1,072.2 ล้ำนบำท และ 545.3 ล้ำนบำท) ตำมลำดับ
11.

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน – สุ ทธิ

ค่ ำลิขสิ ทธิ์ซอฟท์ แวร์
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

งบกำรเงินรวม
(พันบำท)
7,912
2,265
10,177
1,358
11,535
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
งบกำรเงินรวม
(พันบำท)
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ค่ ำลิขสิ ทธิ์ซอฟท์ แวร์
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
เพิม่ ขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

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

5,419
5,491

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(พันบำท)
6,872
1,929
8,801
1,263
10,064

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

4,509
4,709
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

12.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
พันบำท
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
2557
2556

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
หนี้สินจำกกำรทำ
ทรัสต์รีซีทส์
ตัว๋ เงินจ่ำยธนำคำร
4.500 - 7.375
รวม

4.850 - 7.625

งบกำรเงินรวม
2557
35,246

2556
41,647

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

1,966
895,367
938,980

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

1,966
608,267
651,880

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำรในประเทศหลำยแห่ งจำนวนเงินรวม 45 ล้ำนบำท
และ 90 ล้ำนบำท ตำมลำดับ บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีวงเงินสิ นเชื่ออื่นจำกธนำคำรในประเทศหลำยแห่ งจำนวนเงินรวม 11,543.0 ล้ำน
บำท และ 47,890.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งค้ ำประกันด้วยเงินฝำกประจำของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคจำนวนเงินรวม 855.3 ล้ำนบำท และ
1,128.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 8 และกำรโอนสิ ทธิรับเงินค่ำงวดงำนตำมโครงกำรก่อสร้ำงของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั
ยูนิคตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 6 งำนระหว่ำงก่อสร้ ำง-โครงกำรอสังหำริ มทรั พย์ของบริ ษทั จำนวนเงิน 453.8 ล้ำนบำท ตำมที่กล่ำวไว้ใน
หมำยเหตุ 7 สิ นทรั พย์ถำวรบำงรำยกำรของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิค ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 10 และค้ ำประกันเพิ่มเติมโดยบริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่ง
ภำยใต้เงื่อนไขสัญญำทรั สต์รีซีทส์ บริ ษทั ได้รับวัตถุดิบที่สั่งเข้ำมำโดยกำรใช้เครดิตของสถำบันกำรเงิน ดังนั้น บริ ษทั จึงมีภำระผูกพันต่อ
สถำบันกำรเงินสำหรับค่ำวัตถุดิบดังกล่ำวทั้งที่เก็บไว้หรื อจำหน่ำยไป
13.

ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
พันบำท
งบกำรเงินรวม

ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
เมื่อเกษียณอำยุ
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
รวม

2557

2556

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

31,407
9,716
41,123

13,547
4,517
18,064

19,445
19,445

13,547
13,547

36

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 แสดงดังต่อไปนี้

งบกำรเงินรวม
ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

9,957
3,225
365

9,957
3,225
365

13,547
8,067
793
9,000

13,547
4,074
527
1,297

31,407

19,445

จำนวนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบำท

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
รวม

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

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

ข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มของเงินเดือนที่คำดไว้
อัตรำมรณะ

2557
ร้อยละ 3.5680
ร้อยละ 3.00
ตำมตำรำงอัตรำมรณะ
ปี 2551 (TMO2008)

2556
ร้อยละ 3.7544
ร้อยละ 5.00
ตำมตำรำงอัตรำมรณะ
ปี 2551 (TMO2008)
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
(พันบำท)
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ผลประโยชน์พนักงำนจ่ำยระหว่ำงปี
กลับบัญชีจำนวนที่ไม่ได้ใช้ในระหว่ำงปี
รับรู ้เพิ่มเติมในระหว่ำงปี
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
14.

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

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุ ทธิ
พันบำท
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
2557
2556

เงินกูย้ มื จำกธนำคำร
ในประเทศแห่งที่หนึ่ง 6.000 - 6.750
เงินกูย้ มื จำกธนำคำร
ในประเทศแห่งที่สอง
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2557
2556

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

6.500 - 7.000

604,404

226,004

158,204

226,004

6.250

604,404
(150,000)
454,404

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

158,204
(67,800)
90,404

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

บริษัท
เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2553 บริ ษทั ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจำกธนำคำรในประเทศแห่งที่หนึ่งจำนวนเงินรวม 575 ล้ำนบำท เพื่อโครงกำรโรงหล่อ
แบบ (Yard Project) ของบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย
ประเภทของสิ นเชื่อ
ก) วงเงิน Term loan (ค่ำที่ดิน)
(ให้เบิกจ่ำยไม่เกินยอดหนี้ที่จะคืนเงินแก่
เจ้ำหนี้ธนำคำรของบริ ษทั ย่อย)

วงเงิน (ล้ำนบำท)
209

อัตรำดอกเบี้ย
- อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำลบร้อยละ
0.75 ต่อปี ในปี แรก
- อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำลบร้อยละ
0.50 ต่อปี ในปี ต่อ ๆ ไป

ระยะเวลำกำรจ่ำยชำระ
งวดรำยเดือนจำนวน 84 เดือน
เดือนละไม่ต่ำกว่ำ 2.50 ล้ำนบำท
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ประเภทของสิ นเชื่อ

วงเงิน (ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบี้ย

ระยะเวลำกำรจ่ำยชำระ

ข) วงเงิน Term loan (ค่ำก่อสร้ำง)
(ให้เ บิ ก เงิ น กู้ไ ด้ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 70 ของ
มู ล ค่ ำ งำนที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งในแต่ ล ะงวดตำม
รำยงำนของบริ ษทั ประเมิน)

76

อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำต่อปี

งวดรำยเดือนจำนวน 84 เดือน
เดือนละไม่ต่ำกว่ำ 0.91 ล้ำนบำท

ค) วงเงินสิ นเชื่อเพื่อใช้ซ้ือเครื่ องจักรและอุปกรณ์
(ให้เ บิ ก เงิ น กู้ไ ด้ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 70 ของ
มูลค่ำงำนที่เกิดขึ้นจริ งตำมรำยงำนของบริ ษทั
ประเมิน)

188

อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำต่อปี

งวดรำยเดือนจำนวน 84 เดือน
เดือนละไม่ต่ำกว่ำ 2.24 ล้ำนบำท

2

อัตรำร้อยละ 1 ต่อปี

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

100
575

กำหนดโดยธนำคำร

-

ง) วงเงินค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ
จ) วงเงินสัญญำซื้อขำยอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ
รวม

เงินกูย้ มื นี้ค้ ำประกันด้วยกำรจำนองที่ดินพร้อมงำนระหว่ำงก่อสร้ำงสำหรับโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย รวมถึงที่ดิน อำคำรและ
เครื่ อ งจักรของบริ ษ ัทที่จะเกิ ดขึ้นในอนำคตตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 10 และค้ ำประกันเพิ่มเติมโดยบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งตำมที่กล่ำวไว้ใน
หมำยเหตุ 9 นอกจำกนี้ บริ ษทั ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรดังกล่ำวก่อนกำรจ่ำยเงินปันผล
เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2554 บริ ษทั ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจำกธนำคำรในประเทศแห่งที่สองจำนวนเงินรวม 400 ล้ำนบำท เพื่อลงทุนในเครื่ องจักร
และอุปกรณ์สำหรั บใช้ในโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ ำสำยสี น้ ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บำงแค และช่วงบำงซื่ อ – ท่ำพระ (สัญญำ 3) : โครงกำร
รถไฟฟ้ำและสถำนียกระดับช่วงเตำปูน – ท่ำพระของบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย
ประเภทของสิ นเชื่อ
วงเงินค่ำเครื่ องจักร
ก) กลุ่มที่ 1
ข) กลุ่มที่ 2

ค) วงเงินสิ นเชื่ออื่น
รวม

วงเงิน (ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบี้ย

ระยะเวลำกำรจ่ำยชำระ

145

อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำลบร้อยละ 0.75 ต่อปี

55

อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำลบร้อยละ 0.75 ต่อปี

งวดรำยเดื อ นจ ำนวน 36 เดื อ น เดื อ นละ 4.0
ล้ำนบำท
งวดรำยเดือนจำนวน 45 เดือน ชำระงวดแรกใน
วันครบกำหนดระยะเวลำ 10 เดือนนับจำกวันที่
เบิกเงินกูค้ รั้งแรก เดือนละ 1.55 ล้ำนบำท
-

200
400

กำหนดโดยธนำคำร
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

เงื่อนไขกำรผ่อนชำระเงินกูต้ ำมควำมก้ำวหน้ำของสัญญำงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1
- เมื่อมูลค่ำของงำนสะสมเท่ำกับร้อยละ 33 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำจ้ำง ผูก้ จู้ ะต้องชำระคืนเงินต้นไม่นอ้ ยกว่ำ 48.0 ล้ำนบำท
- เมื่อมูลค่ำของงำนสะสมเท่ำกับร้อยละ 66 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำจ้ำง ผูก้ จู้ ะต้องชำระคืนเงินต้นไม่นอ้ ยกว่ำ 96.0 ล้ำนบำท
กลุ่มที่ 2
- เมื่อมูลค่ำของงำนสะสมเท่ำกับร้อยละ 33 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำจ้ำง ผูก้ จู้ ะต้องชำระคืนเงินต้นไม่นอ้ ยกว่ำ 11.0 ล้ำนบำท
- เมื่อมูลค่ำของงำนสะสมเท่ำกับร้อยละ 66 ของมูลค่ำงำนตำมสัญญำจ้ำง ผูก้ จู้ ะต้องชำระคืนเงินต้นไม่นอ้ ยกว่ำ 27.5 ล้ำนบำท
เงินกูย้ มื จำกธนำคำรนี้ เป็ นเงินกูย้ ืมที่ไม่มีหลักประกัน นอกจำกนี้ บริ ษทั ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรดังกล่ำวก่อนที่จะนำทรัพย์สิน
ดังกล่ำวไปจำหน่ำย จ่ำยโอน หรื อ ก่อภำระผูกพันในทรัพย์สินใดๆ และก่อนกำรจ่ำยเงินปันผล
บริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2557 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้รับวงเงินสิ นเชื่อจำกธนำคำรในประเทศแห่ งที่หนึ่ งจำนวนรวม 1,898 ล้ำนบำท เพื่อใช้ใน
กำรดำเนินกิจกำรจำหน่ำยคอนกรี ตผสมเสร็ จและหล่อแบบคอนกรี ตของบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วย
ประเภทของสิ นเชื่อ
ก) วงเงิน Term loan (ค่ำที่ดิน)
(ให้เบิกเงินกูไ้ ด้ในสัดส่ วนร้อยละ 75 ของ
รำคำตำมหนังสื อสัญญำขำยที่ดินแต่ไม่เกิน
วงเงิน Term loan)

วงเงิน (ล้ำนบำท)
อัตรำดอกเบี้ย
ระยะเวลำกำรจ่ำยชำระ
211
อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำลบร้อยละ 0.75 งวดรำยเดือนจำนวน 96 เดือน
ต่อปี
เดือนละไม่ต่ำกว่ำ 2.25 ล้ำนบำท

ข) วงเงิน Term loan (ค่ำพัฒนำที่ดิน และ
สำธำรณูปโภค)
(ให้เบิกเงินกูไ้ ด้ในสัดส่ วนร้อยละ 75 ของ
มูลค่ำงำนที่เกิดขึ้นจริ งตำมรำยงำนประเมิน
รำคำของบริ ษทั ประเมินรำคำภำยนอกที่
ธนำคำรได้ข้ ึนทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินวงเงิน
Term loan)

413

อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำลบร้อยละ 0.75 งวดรำยเดือนจำนวน 96 เดือน
ต่อปี
เดือนละไม่ต่ำกว่ำ 4.5 ล้ำนบำท

ค) วงเงิน Term loan (ค่ำก่อสร้ำงสิ่ งปลูกสร้ำง
และงำนระบบ)
(ให้เบิกเงินกูไ้ ด้ในสัดส่ วนร้อยละ 75 ของ
มูลค่ำงำนที่เกิดขึ้นจริ งตำมรำยงำนประเมิน
รำคำของบริ ษทั ประเมินรำคำภำยนอกที่
ธนำคำรได้ข้ ึนทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินวงเงิน
Term loan)

137

อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำลบร้อยละ 0.75 งวดรำยเดือนจำนวน 84 เดือน
ต่อปี
เดือนละไม่ต่ำกว่ำ 2.2 ล้ำนบำท
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ประเภทของสิ นเชื่อ
ง) วงเงิน Term loan (ค่ำเครื่ องจักร/อุปกรณ์/
ส่ วนประกอบ)
(ให้เบิกเงินกูไ้ ด้ในสัดส่ วนร้อยละ 75 ของ
รำคำประเมินตำมรำยงำนประเมินรำคำของ
บริ ษทั ประเมินรำคำภำยนอกที่ธนำคำรได้ข้ ึน
ทะเบียนไว้)
จ) วงเงินเบิกเกินบัญชี
ฉ) วงเงินหนังสื อค้ ำประกัน

ช) วงเงินสัญญำซื้อขำยอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ
รวม

วงเงิน (ล้ำนบำท)
อัตรำดอกเบี้ย
ระยะเวลำกำรจ่ำยชำระ
957
อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำลบร้อยละ 0.75 งวดรำยเดือนจำนวน 84 เดือน
ต่อปี
เดือนละไม่ต่ำกว่ำ 12.2 ล้ำนบำท

30
100

MOR

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

- อัตรำร้อยละ 1 ต่อปี สำหรับ
หนังสื อค้ ำประกัน
- อัตรำร้อยละ 1.8 ต่อปี สำหรับ
เลตเตอร์ออฟเครดิต
- MOR สำหรับตัว๋ สัญญำใช้เงิน
และสัญญำทรัสต์รีซีทส์

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

50
1,898

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

เงินกูย้ มื นี้ค้ ำประกันด้วยกำรจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงและเครื่ องจักร รวมถึงที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้ำงของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวที่จะเกิดขึ้น
ในอนำคตตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 10 และค้ ำประกันเพิ่มเติมโดยบริ ษทั ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 9 นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขของธนำคำร
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2557 บริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่งได้รับวงเงินสิ นเชื่อจำกธนำคำรในประเทศแห่งที่หนึ่งจำนวนรวม 324.2 ล้ำนบำท เพื่อใช้ใน
กำรดำเนินกิจกำรขุดและจำหน่ำยทรำยของบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วย
ประเภทของสิ นเชื่อ
วงเงิน (ล้ำนบำท)
ก) วงเงิน Term loan (ท่ำเรื อ)
236.2
(ให้เ บิ ก เงิ น กู้ไ ด้ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 75 ของ
ต้นทุ นซื้ อ ตำมหนังสื อสั ญญำขำยที่ดิน ในวัน
โอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน)

อัตรำดอกเบี้ย
- อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำลบร้อยละ
0.75 ต่อปี ในปี แรก
- อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำลบร้อยละ
0.25 ต่อปี ในปี ต่อ ๆ ไป

ระยะเวลำกำรจ่ำยชำระ
งวดรำยเดือนจำนวน 72 เดือน
เดือนละไม่ต่ำกว่ำ 3.45 ล้ำนบำท

ข) วงเงิน Term loan (ที่ดินบ่อทรำย)
(ให้เ บิ ก เงิ น กู้ไ ด้ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 50 ของ
ต้นทุ นซื้ อ ตำมหนังสื อสั ญญำขำยที่ดิน ในวัน
โอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน)

- อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำลบร้อยละ
0.75 ต่อปี ในปี แรก
- อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำลบร้อยละ
0.25 ต่อปี ในปี ต่อ ๆ ไป

งวดรำยเดือนจำนวน 48 เดือน
เดือนละไม่ต่ำกว่ำ 1.15 ล้ำนบำท

50.0
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ประเภทของสิ นเชื่อ
วงเงิน (ล้ำนบำท)
ค) วงเงินสิ นเชื่อเพื่อใช้ซ้ือเครื่ องจักรและอุปกรณ์
18.0
(ให้เ บิ ก เงิ น กู้ไ ด้ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 50 ของ
มูลค่ำที่เกิดขึ้นจริ งของกำรก่อสร้ ำงกะพ้อล้ำง
ทรำย และ/หรื อ เรื อดูดทรำย ที่ได้สร้ ำงเสร็ จ
แล้ว ร้ อยละ 100 ตำมรำยงำนประเมินรำคำ
ของบริ ษทั ประเมินรำคำภำยนอกที่ธนำคำรได้
ขึ้นทะเบียนไว้)

อัตรำดอกเบี้ย
- อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำลบร้อยละ
0.75 ต่อปี ในปี แรก
- อัตรำเงินกูย้ มื ขั้นต่ำลบร้อยละ
0.25 ต่อปี ในปี ต่อ ๆ ไป

ระยะเวลำกำรจ่ำยชำระ
งวดรำยเดือนจำนวน 36 เดือน
เดือนละไม่ต่ำกว่ำ 0.58 ล้ำนบำท

ง) วงเงินเบิกเกินบัญชี

MOR

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

อัตรำร้อยละ 1 ต่อปี

ทบทวนวงเงินทุก 12 เดือน

จ) วงเงินหนังสื อค้ ำประกัน
รวม

15.0
5.0
324.2

เงินกูย้ มื นี้ค้ ำประกันด้วยกำรจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงและเครื่ องจักร รวมถึงที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้ำงของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวที่จะเกิดขึ้น
ในอนำคตตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 10 และค้ ำประกันเพิ่มเติมโดยบริ ษทั ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 9 นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขของธนำคำร
15.

หนี้สินตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน - สุ ทธิ

บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีสัญญำเช่ ำกำรเงินหลำยฉบับกับบริ ษทั ลิสซิ่ งหลำยแห่ งเพื่อเช่ำซื้ อสิ นทรัพย์ถำวรหลำยรำยกำรตำมที่กล่ำวไว้ใน
หมำยเหตุ 10 สัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำเช่ำสิ้ นสุ ดในระยะเวลำต่ำง ๆ กันจนถึงปี 2561 กรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่ซ้ื อภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
นี้ จะโอนเป็ นของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคต่อเมื่อบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคชำระเงินทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ลิสซิ่ งดังกล่ำวแล้ว โดยสรุ ปได้
ดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2557
2558
2559
2560
2561
รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำย
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำ
หัก หนี้สินส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
– สุ ทธิจำกดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

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

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

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

(700,146)

(445,871)

(96,567)

(75,998)
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
สุ ทธิ
1,389,162
16. เงินจ่ ำยล่วงหน้ ำแก่ผู้รับเหมำและเงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ

1,242,044

140,536

146,615

เงิ น จ่ ำยล่ วงหน้ำแก่ ผูร้ ั บ เหมำเป็ นเงิน จ่ ำยล่วงหน้ำแก่ ผูร้ ั บเหมำในอัตรำร้ อ ยละต่ ำง ๆ กัน ของจำนวนเงิ น ในสั ญญำ เงิ นจ่ ำยล่ วงหน้ำแก่
ผูร้ ับเหมำนี้จะถูกหักจำกจำนวนเงินที่เรี ยกเก็บจำกผูร้ ับเหมำตำมอัตรำร้อยละที่ตกลงกัน
เงินรั บล่วงหน้ำจำกลูกค้ำเป็ นเงินรั บล่วงหน้ำจำกลูกค้ำซึ่ งเป็ นหน่ วยงำนรำชกำรในอัตรำร้ อยละต่ำง ๆ กันของจำนวนเงินรวมตำมสัญญำ
รับเหมำก่อสร้ำง เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำนี้จะถูกหักจำกจำนวนเงินที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำตำมอัตรำร้อยละที่ตกลงกัน
17.

ทุนเรื อนหุ้น

ในกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2556 ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติให้จดั สรรหุน้ ออกใหม่ดงั นี้
- หุน้ จำนวน 52 ล้ำนหุน้ เสนอขำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมในอัตรำส่ วน 15 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่
- หุน้ จำนวน 250 ล้ำนหุน้ เสนอขำยเป็ นกำรเฉพำะเจำะจงให้บุคคลในวงจำกัด
ในกรณี ที่มีหุ้นเหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริ ษทั นำไปจัดสรรเพื่อเสนอขำยให้แก่ ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตำมสัดส่ วน
จำนวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรำยถืออยู่ตำมรำยชื่อผูม้ ีสิทธิ ในกำรจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นในวันที่กำหนด และใน
ระหว่ำงระยะเวลำกำรจองซื้อหุน้ เพิ่มทุน ผูถ้ ือหุน้ เดิมอำจแสดงควำมจำนงจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนเกินจำกสิ ทธิ ที่ได้รับจัดสรรตำมสัดส่ วนได้ ทั้งนี้
บริ ษทั จะกำหนดอัตรำส่ วนในกำรจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตำมสัดส่ วนจำนวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรำยถืออยู่ภำยหลังจำกที่
บริ ษทั ทรำบจำนวนหุน้ ที่เหลือจำกกำรจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2557 คณะกรรมกำรได้มีมติให้จดั สรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ดังนี้
- ครั้งที่ 1 โดยจัดสรรให้แก่นกั ลงทุนสถำบันและนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ จำนวนรวม 22 รำย รวมจำนวนหุ ้นสำมัญที่ออกและ
เสนอขำยในครั้งนี้ท้ งั สิ้ น 182.3 ล้ำนหุน้ ในรำคำหุน้ ละ 9.00 บำท
- ครั้งที่ 2 โดยจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถำบันและนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดำ จำนวนรวม 5 รำย รวมจำนวนหุ ้นสำมัญที่ออกและ
เสนอขำยในครั้งนี้ท้ งั สิ้ น 67.7 ล้ำนหุน้ ในรำคำหุน้ ละ 9.03 บำท
เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2557 บริ ษทั ได้รับชำระค่ำหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 1 เต็มมูลค่ำแล้ว และมีส่วนเกิ นมูลค่ำหุ ้น
สำมัญเป็ นจำนวนเงิน 1,426.8 ล้ำนบำท (สุ ทธิจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรจำหน่ำยหุ ้นจำนวน 31.4 ล้ำนบำท) บริ ษทั ได้ยื่นเอกสำรจดทะเบียนเพิ่มทุน
ดังกล่ำวกับตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2557 ซึ่ งหลักทรั พย์ดงั กล่ำวสำมำรถซื้ อขำยในตลำดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยได้ในวันที่ 26 กันยำยน 2557
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2557 บริ ษทั ได้รับชำระค่ำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 2 เต็มมูลค่ำแล้ว และมีส่วนเกินมูลค่ำหุ ้นสำมัญ
เป็ นจำนวนเงิน 532.2 ล้ำนบำท (สุ ทธิจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรจำหน่ำยหุน้ จำนวน 11.6 ล้ำนบำท) บริ ษทั ได้ยนื่ เอกสำรจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำว
กับตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2557 ซึ่ งหลักทรัพย์ดงั กล่ำวสำมำรถซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้
ในวันที่ 6 ตุลำคม 2557
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2557 คณะกรรมกำรได้มีมติให้จดั สรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตำมสัดส่ วน
กำรถือหุน้ ซึ่งบริ ษทั มีกำรเปลี่ยนกำหนดอัตรำส่ วนกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำกเดิมในอัตรำส่ วน 15 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นใหม่ เป็ นอัตรำส่ วน
20 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในรำคำเสนอขำย 9.00 บำทต่อหุน้
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 บริ ษทั ได้รับชำระค่ำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำกผูถ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่ วนกำรถือหุน้ ครบถ้วนแล้ว และมีส่วนเกินมูลค่ำ
หุ ้นสำมัญเป็ นจำนวนเงิน 409.9 ล้ำนบำท (สุ ทธิ จำกค่ำใช้จ่ำยในกำรจำหน่ ำยหุ ้นจำนวน 1.95 ล้ำนบำท) บริ ษทั ได้ยื่นเอกสำรจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนดังกล่ำวกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2557 ซึ่งหลักทรัพย์ดงั กล่ำวสำมำรถซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยได้ในวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2557
18.

จ่ ำยเงินปันผล

เงินปันผลจ่ำยในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

อนุมตั ิโดย

อัตรำหุน้ ละ
(บำท)

จำนวนหุน้ สำมัญ
(หุน้ )

จำนวนเงินปันผล
(พันบำท)

วันที่จ่ำย

2557
เงินปันผลสำหรับ
ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
ปี 2556

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2557 เมื่อวันที่
31 มีนำคม 2557

0.16

779,539,289

124,726

29 เมษำยน 2557

2556
เงินปันผลสำหรับ
ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
ปี 2555

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2556 เมื่อวันที่
5 เมษำยน 2556

0.06

779,539,289

46,772

3 พฤษภำคม 2556

19.

กองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงำนที่จดทะเบียน

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทจ่ำยสมทบสำหรับพนักงำนตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำรเข้ำเป็ น
สมำชิกกองทุนเป็ นไปตำมควำมสมัครใจของพนักงำน โดยพนักงำนจ่ำยสะสมและบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำ
ร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงำน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำนบริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนตำมข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นเงินรวมประมำณ 4.4 ล้ำนบำท และ 3.5 ล้ำนบำท สำหรับแต่ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2557 และ 2556 ตำมลำดับ
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
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วันที่ 31 ธันวำคม 2557

20.

สำรองตำมกฎหมำย

ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรเป็ นทุนสำรองอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิประจำปี
หลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองดังกล่ำวมีจำนวนเท่ำกับร้อยละ 10 ของเงินทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
และ 2556 บริ ษทั จัดสรรสำรองตำมกฎหมำยจำนวนเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปันผลไม่ได้
21.

สั ญญำ

บริ ษทั และกิจกำรร่ วมค้ำได้ทำสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงสำคัญ ๆ กับหน่วยงำนรำชกำร ดังนี้
บริษัท
เลขที่สญ
ั ญำ

วันที่สญ
ั ญำ

รำยละเอียดในสัญญำ

สนย.61/2554

วันที่ 30
กันยำยน
2554

สัญญำจ้ำงก่อสร้ำงทำงต่ำงระดับถนน
พัฒนำกำร-ถนนอ่อนนุช

PITB-745(R2)

วันที่ 21
สัญญำจ้ำงงำนก่อสร้ำงวำงท่อประปำ
พฤศจิกำยน และงำนที่เกี่ยวข้องในโครงกำร
2554
ก่อสร้ำงทำงต่ำงระดับถนนพัฒนำกำรถนนอ่อนนุช

คู่สญ
ั ญำ

ระยะเวลำ (เสร็ จสิ้ นวันที่)

เงินประกันผลงำน

กรุ งเทพมหำนคร

แล้วเสร็จภำยใน 810 วัน นับจำกวันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทำงำน

-

หนังสื อค้ ำประกันจำก
ธนำคำรเลขที่
ค.00019/108066/0275/54
ในวงเงิน 44.39 ล้ำนบำท

กำรประปำนครหลวง

แล้วเสร็จภำยใน 30 วันก่อนวันสิ้ นสุด
งำนกทม.

-

หนังสื อค้ ำประกันจำก
ธนำคำรเลขที่
ค.00019/108066/0316/54
ในวงเงิน 2.13 ล้ำนบำท

ฝอบ.ค.10/2552 วันที่ 21
สัญญำจ้ำงงำนก่อสร้ำงบ่อพักและท่อ
พฤศจิกำยน ร้อยสำยไฟฟ้ำใต้ดิน ร่ วมกับโครงกำร
2554
ก่อสร้ำงทำงต่ำงระดับถนนพัฒนำกำรถนนอ่อนนุช

กำรไฟฟ้ำนครหลวง

แล้วเสร็จภำยใน 733 วัน นับจำกวันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทำงำน

-

หนังสื อค้ ำประกันจำก
ธนำคำรเลขที่
ค.00019/108066/0316/54
ในวงเงิน 2.13 ล้ำนบำท

ยธ.02330/6/กท./08 วันที่ 29

สัญญำจ้ำงผลิตหรื อจัดหำสะพำนเหล็ก
พร้อมดัดแปลงตอม่อ,ถอดและติดตั้ง
สะพำนเหล็ก ที่กม.2+609,กม.15+922,
กม.16+444,กม.17+745,กม.18+102,
กม.18+583,กม.20+821 และกม.
23+229 รวม 8 แห่ง ในทำงสำยใต้ (ทำง
ล่อง) ตอนนำยตรวจทำงธนบุรี,ตอน
นำยตรวจทำงศำลำยำ แขวงบำรุ งทำง
บำงซื่ อ กองบำรุ งทำงเขตกรุ งเทพศูนย์
บำรุ งทำงภำคกลำง ฝ่ ำยกำรช่ำงโยธำ

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย

แล้วเสร็จภำยใน 270 วัน นับจำกวันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทำงำน

-

หนังสื อค้ ำประกันจำก
ธนำคำรเลขที่
ค.00019/108066/0203/55
ในวงเงิน 1.3 ล้ำนบำท

กส.23/รฟฟ./
2555

วันที่ 19
สัญญำกำรจ้ำงก่อสร้ำงชำนชำลำ
พฤศจิกำยน เพิ่มเติมเพื่อกำรโดยสำรในโครงกำร
2555
ระบบรถไฟชำนเมือง (สำยสี แดง) ช่วง
บำงซื่ อ-ตลิ่งชัน

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย

แล้วเสร็จภำยใน 270 วัน นับจำกวันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทำงำน

-

หนังสื อค้ ำประกันจำก
ธนำคำรเลขที่
ค.00019/108066/0287/55
ในวงเงิน 1.18 ล้ำนบำท

4CI4-560005

วันที่ 6
กันยำยน
2556

บริ ษทั ท่ำอำกำศยำนไทย
จำกัด (มหำชน)

แล้วเสร็จภำยใน 120 วัน นับจำกวันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทำงำน

-

หนังสื อค้ ำประกันจำก
ธนำคำรเลขที่ ค.
00019/108066/0267/56

สิ งหำคม
2555

สัญญำจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรตรวจบัตร
โดยสำร ภำยนอกอำคำรผูโ้ ดยสำร ณ
ท่ำอำกำศยำนภูเก็ต

หลักประกัน
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
เลขที่สญ
ั ญำ

วันที่สญ
ั ญำ

รำยละเอียดในสัญญำ

คู่สญ
ั ญำ

ระยะเวลำ (เสร็ จสิ้ นวันที่)

เงินประกันผลงำน

HNP_P202/2014

วันที่ 1
เมษำยน
2557

สัญญำจ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรระบบส่ง
น้ ำมันเชื้อเพลิงอำกำศยำนผ่ำนท่อแบบ
Hydrant ระยะที่ 2 ณ ท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิ

บริ ษทั ไทยเชื้อเพลิงกำรบิน
จำกัด

เริ่ มภำยใน 1,090 วันหลังจำกลงนำมใน
สัญญำภำยใน 28 กุมภำพันธ์ 2560

-

ในวงเงิน 7.75 ล้ำนบำท
หลักประกัน
หนังสื อค้ ำประกันจำก
ธนำคำรในวงเงิน 40.9
ล้ำนบำท

กิจกำรร่ วมค้ ำ


กิจกำรร่ วมค้ำ ยูนิค - ชุนโว

วันที่สญ
ั ญำ
วันที่ 12 ธันวำคม 2551



เงินประกันผลงำน
ร้อยละ 10

หลักประกัน
หนังสื อค้ ำประกันจำก
ธนำคำรร้อยละ 10 ของ
มูลค่ำงำน

รำยละเอียดในสัญญำ
สัญญำจ้ำงก่อสร้ำงระบบท่อส่งน้ ำคลอง
พระองค์ไชยำนุชิต-อ่ำงเก็บน้ ำบำงพระและ
อำคำรประกอบ สัญญำที่ 2 โครงกำรผันน้ ำจำก
พื้นที่ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำฝั่งตะวันออก-อ่ำงเก็บน้ ำ
บำงพระ จังหวัดชลบุรี

คู่สญ
ั ญำ
กรมชลประทำน

ระยะเวลำ (เสร็ จสิ้ นวันที่)
ต้องทำงำนให้แล้วเสร็จภำยในกำหนด
720 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้ง

เงินประกันผลงำน
ร้อยละ 10

หลักประกัน
หนังสื อค้ ำประกันจำก
ธนำคำรเลขที่ ค.
00019/108066/0207/53 และ
เลขที่ C 05139/21010013251
จำนวน 52.9 ล้ำนบำท

รำยละเอียดในสัญญำ
สัญญำจ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรระบบขนส่ง
มวลชนทำงรำงในพื้นที่กรุ งเทพมหำนครและ
ปริ มณฑล : โครงกำรระบบรถไฟฟ้ำ (สำยสี น้ ำ
เงิน) ช่วงหัวลำโพง-บำงแค และช่วงบำงซื่ อท่ำพระ (สัญญำที่ 3)

คู่สญ
ั ญำ
กำรรถไฟฟ้ำขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศ
ไทย

ระยะเวลำ (เสร็ จสิ้ นวันที่)
แล้วเสร็จภำยใน 1,640 วัน นับจำกวันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทำงำน

เงินประกันผลงำน
ร้อยละ 10

หลักประกัน
หนังสื อค้ ำประกันจำก
ธนำคำรเลขที่ ค.
00019/108066/0057/54
จำนวน 1,128 ล้ำนบำท

คู่สญ
ั ญำ
กรมเจ้ำท่ำ

ระยะเวลำ (เสร็ จสิ้ นวันที่)
แล้วเสร็จภำยใน 990 วัน นับถัดจำกวัน
ลงนำมในสัญญำ ภำยในวันที่ 17
มกรำคม 2557

เงินประกันผลงำน
ร้อยละ 5

หลักประกัน
หนังสื อค้ ำประกันจำก
ธนำคำรเลขที่ ค.
00019/108612/0013/54
จำนวน 25.9 ล้ำนบำท

คู่สญ
ั ญำ
กำรรถไฟแห่งประเทศ
ไทย

ระยะเวลำ (เสร็ จสิ้ นวันที่)
แล้วเสร็จภำยใน 1,440 วัน นับถัดจำก
วันลงนำมในสัญญำ

เงินประกันผลงำน
ร้อยละ 10

หลักประกัน
หนังสื อค้ ำประกันจำก
ธนำคำรเลขที่ ค.
00019/108066/0013/56
จำนวน 2,982.7 ล้ำนบำท

กิจกำรร่ วมค้ำ ไอทีดี - ยูนิค

วันที่สญ
ั ญำ
วันที่ 3 พฤษภำคม 2554



ระยะเวลำ (เสร็ จสิ้ นวันที่)
แล้วเสร็จภำยใน 1,100 วัน นับจำกวันที่
ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทำงำน

กิจกำรร่ วมค้ำ เอสเอช – ยูเอ็น

วันที่สญ
ั ญำ
วันที่ 17 กุมภำพันธ์
2554



คู่สญ
ั ญำ
กำรรถไฟแห่งประเทศ
ไทย

กิจกำรร่ วมค้ำ ยูเอ็น-เอสจี

วันที่สญ
ั ญำ
วันที่ 14 ตุลำคม 2553



รำยละเอียดในสัญญำ
สัญญำจ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรระบบขนส่ง
มวลชนทำงรำงในพื้นที่กรุ งเทพมหำนครและ
ปริ มณฑล : โครงกำรระบบรถไฟชำนเมือง
(สำยสี แดง) ช่วงบำงซื่ อ - ตลิ่งชัน

รำยละเอียดในสัญญำ
สัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงท่ำเทียบเรื อ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตรำด

กิจกำรร่ วมค้ำ เอส ยู

วันที่สญ
ั ญำ
วันที่ 18 มกรำคม 2556

รำยละเอียดในสัญญำ
สัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงโครงกำรระบบขนส่ง
มวลชนในกรุ งเทพ (สำยสี แดง) สัญญำที่ 1 งำน
โยธำสำหรับสถำนีกลำงบำงซื่ อและศูนย์ซ่อม
บำรุ ง
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ตำมเงื่อนไขของสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มบริ ษทั ยูนิคยอมรับประกันควำมบกพร่ องของโครงกำรที่ก่อสร้ำงเป็ นเวลำหนึ่ งปี หรื อสองปี นับ
แต่วนั ที่ งำนแล้วเสร็ จ อย่ำงไรก็ตำม จำกประสบกำรณ์ที่ ผ่ำนมำของผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั คำดว่ำผลเสี ยหำยที่อ ำจเกิ ดขึ้นมีจำนวนไม่เป็ น
สำระสำคัญ
ตำมเงื่อนไขของสัญญำข้ำงต้น กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจะถูกหักเงินประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำโดยคู่สัญญำในอัตรำร้อยละต่ำง ๆ กันของมูลค่ำงำน
ก่อสร้ำงที่กลุ่มบริ ษทั ยูนิคเรี ยกเก็บ โดยคู่สัญญำจะคืนเงินประกันนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั ยูนิคเมื่องำนนั้น ๆ ได้แล้วเสร็ จและกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมิได้
ผิดสัญญำข้อหนึ่งข้อใด
ข้อมูลสำคัญสำหรับสัญญำรับเหมำก่อสร้ำงที่อยูร่ ะหว่ำงทำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2557
รำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่รับรู ้เป็ นรำยได้
จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม
ต้นทุนกำรรับเหมำก่อสร้ำงที่รับรู ้
จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม
จำนวนเงินทั้งสิ้ นที่บริ ษทั มีสิทธิเรี ยกร้องจำก
ผูว้ ำ่ จ้ำงสำหรับงำนก่อสร้ำง (ลูกหนี้ที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
และงำนระหว่ำงก่อสร้ำง - โครงกำรก่อสร้ำง)
22.

2556

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556

32,631,804

18,701,338

14,672,447

8,773,205

29,157,029

16,433,382

12,072,107

7,090,522

4,114,092

3,544,016

545,780

360,206

กำรเปิ ดเผยเครื่ องมือทำงกำรเงิน

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินที่มีอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เฉพำะกิจกำรและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมได้รวมเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้เงินประกันผลงำน เงินลงทุนในเงินฝำกประจำที่มีขอ้ จำกัดใน
กำรใช้ เงินทดรองแก่กิจกำรร่ วมค้ำ เงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่ผรู ้ ับเหมำ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำ เงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้ กำรค้ำ เจ้ำหนี้ อื่นและตัว๋ เงินจ่ำย เจ้ำหนี้ เงินประกันผลงำน หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเงินรั บล่วงหน้ำจำก
ลูกค้ำ นโยบำยกำรบัญชีสำหรับกำรบันทึกและกำรวัดมูลค่ำของรำยกำรเหล่ำนี้ได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีที่เกี่ยวข้องในหมำยเหตุ 3
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่ อง
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องเกิ ดจำกปั ญหำในกำรจัดหำเงินทุนให้มีจำนวนเพียงพอและทันเวลำเพื่อจ่ำยชำระหนี้ สำหรั บภำระผูกพันตำมที่
กำหนดไว้ในงบกำรเงิน จำกกำรประเมินฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั ยูนิค ข้อมูลเหล่ำนี้ ช้ ีให้เห็นว่ำกลุ่มบริ ษทั
ยูนิคไม่มีปัญหำควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีรำยกำรค้ำที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศซึ่ งก่อให้เกิดควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ดังนั้นผูบ้ ริ หำรจึงพิจำรณำทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อลดควำมเสี่ ยงนี้เป็ นครั้งครำวตำมควำมเหมำะสม
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้ สินเชื่ อ
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อเกิดจำกกำรที่คู่สัญญำไม่สำมำรถหรื อไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิตำมข้อตกลงที่ให้ไว้กบั กลุ่มบริ ษทั ยูนิค กลุ่มบริ ษทั
ยูนิคได้มีนโยบำยในกำรป้องกันควำมเสี่ ยงนี้โดยกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของคู่คำ้
รำคำตำมบัญชีของลูกหนี้ ที่บนั ทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมสุ ทธิ จำกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ (ถ้ำมี) เป็ นมูลค่ำ
สู งสุ ดที่เกิดจำกควำมเสี่ ยงทำงด้ำนสิ นเชื่อ
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดจำกกำรผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในท้องตลำดซึ่ งจะมีผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคทั้งใน
ปัจจุบนั และอนำคต กลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงินและเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงิน และหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน
อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรั พย์และหนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรั บขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบนั ผูบ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยมีน้อย กลุ่มบริ ษทั ยูนิคจึงไม่ได้ทำสัญญำเพื่อป้ องกันควำม
เสี่ ยงดังกล่ำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์ทำง
กำรเงิน ที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ส ำมำรถแยกตำมวัน ที่ครบกำหนด หรื อ วันที่ มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวัน ที่มีกำรกำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
งบกำรเงินรวม
2557 (พันบำท)
อัตรำดอกเบี้ยคงที่

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
เงินทดรองจ่ำย
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน
เงินลงทุนในเงินฝำกประจำที่มี
ข้อจำกัดในกำรใช้
รวม
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินทดรองรับ
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำนจำกผูร้ ับเหมำ
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
ไม่มี
มำกกว่ำ 5 ปี รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

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

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

0.375-1.90
1.10-1.13
-

620,722

4,772,242

1,129,868
6,826,281

0.5-2.5

2,095,119
2,095,119

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

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

4.500-7.375
6.000-6.750
4.50-6.90

ภำยใน 1 ปี

มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

303,449
-

-

-

620,722
-

1,129,868
1,433,317

-

-

150,000
700,146
850,146

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

-

งบกำรเงินรวม
2556 (พันบำท)
อัตรำดอกเบี้ยคงที่

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
เงินทดรองจ่ำย
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน
เงินลงทุนในเงินฝำกประจำที่มี
ข้อจำกัดในกำรใช้
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
ไม่มี
มำกกว่ำ 5 ปี รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

ภำยใน 1 ปี

มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

204,198
-

-

-

338,013
-

360,775
564,973

-

-

338,013

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

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

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

0.25-1.75
1.50-3.25
-

3,298,837

360,775
4,201,823

1.625-3.25

49

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
งบกำรเงินรวม
2556 (พันบำท)
อัตรำดอกเบี้ยคงที่

หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินทดรองรับ
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำนจำกผูร้ ับเหมำ
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม

ภำยใน 1 ปี

มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

92,800
445,871
538,671

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

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
ไม่มี
มำกกว่ำ 5 ปี รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

-

938,980
938,980

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

รวม

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

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

4.850-7.625
6.25-7.000
4.75-6.90

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557 (พันบำท)
อัตรำดอกเบี้ยคงที่

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
เงินทดรองจ่ำย
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน
เงินลงทุนในเงินฝำกประจำที่มี
ข้อจำกัดในกำรใช้
รวม
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินทดรองรับ
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำนจำกผูร้ ับเหมำ
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
ไม่มี
มำกกว่ำ 5 ปี รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

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

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

0.125-1.900
1.10-1.13
-

391,965

8,807,899

856,892
10,361,015

1.10

1,999,276
1,999,276

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

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

4.500-7.375
6.25-6.75
4.50-6.90

ภำยใน 1 ปี

มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

304,259
-

-

-

391,965
-

856,892
1,161,151

-

-

67,800
96,567
164,367

90,404
140,536
230,940

-
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556 (พันบำท)
อัตรำดอกเบี้ยคงที่

ภำยใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
เงินทดรองจ่ำย
ลูกหนี้เงินประกันผลงำน
เงินลงทุนในเงินฝำกประจำที่มี
ข้อจำกัดในกำรใช้
รวม
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินทดรองรับ
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำนจำกผูร้ ับเหมำ
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม

มำกกว่ำ
1 ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
ไม่มี
มำกกว่ำ 5 ปี รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

4,198
-

-

-

101,992
-

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

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

0.5-1.5
1.5
-

92,669
96,867

-

-

101,992

6,025,309

92,669
6,224,168

1.625-1.750

92,800
75,998
168,798

158,204
146,615
304,819

-

651,880
651,880

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

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

4.850-7.625
6.25-6.875
4.75-6.90

มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึง จำนวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนเครื่ องมือทำงกำรเงินกันในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจใน
กำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อ รองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ ยวข้องกัน กลุ่มบริ ษทั ยูนิคใช้วิธีกำรและ
สมมติฐำนดังต่อไปนี้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เงินทดรองแก่กิจกำรร่ วมค้ำและเงินจ่ำยล่วงหน้ำแก่
ผูร้ ับเหมำ: มีรำคำตำมบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม เนื่องจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินเหล่ำนี้จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น
เงินลงทุนในเงินฝำกประจำที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้ซ่ ึงมีอตั รำดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเป็ นอัตรำท้องตลำด: มีรำคำตำมบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำซึ่ งไม่มีรำคำขำยในตลำด: มูลค่ำยุติธรรมที่สำมำรถคำนวณได้อย่ำงมีเหตุผลคำนวณจำกสิ นทรัพย์
สุ ทธิของเงินลงทุนดังกล่ำวซึ่งมีมูลค่ำใกล้เคียงกับรำคำตำมวิธีส่วนได้เสี ย
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ลูกหนี้และเจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน : ไม่สำมำรถคำนวนมูลค่ำยุติธรรมได้เนื่องจำกไม่สำมำรถกำหนดอัตรำดอกเบี้ยที่เหมำะสมได้
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้อื่นและตัว๋ เงินจ่ำยและเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ : มีรำคำตำมบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ำ
ยุติธรรมเนื่องจำกหนี้สินทำงกำรเงินเหล่ำนี้จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงินซึ่ งมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ มีรำคำตำมบัญชีไม่แตกต่ำงจำกรำคำยุติธรรมอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ เนื่ องจำกมีอตั รำ
ดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยตำมท้องตลำด
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินซึ่งมีอตั รำดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งเป็ นอัตรำท้องตลำด: มีรำคำตำมบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม
23.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ

รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญสำหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ได้แก่
พันบำท
งบกำรเงินรวม
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำคงเหลือ
ซื้อวัสดุก่อสร้ำง
ค่ำแรงและค่ำงำนจ้ำงเหมำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงอื่น
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำเสื่ อมสิ้ นและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำย
24.

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

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

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

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร

ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของผูบ้ ริ หำรสำหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ประเภทของค่ำตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
ผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุ
เบี้ยประชุม
เงินสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่ วนของบริ ษทั
อื่นๆ

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

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
17,633
14,006
5,290
4,564
1,106
1,938
1,500
361
330
283
497
60
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
รวม
25. สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

29,566

21,212

26,356

21,212

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั
บวก (หัก ) ผลกระทบจำกค่ ำภำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี
ของรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
- ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
- เงินลงทุนระยะสั้น
- หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
- ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
เมื่อเกษียณอำยุ
- ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
ของพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
79,906
112,823

2557
148,234

2556
147,454

(5,058)
303
(8,456)

2,487
(3,495)

(939)

(501)

(3,573)

(718)

(1,723)
129,727

(220)
145,508

(1,180)
77,787

(718)
111,604

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงิ น ระหว่ำ งค่ ำใช้จ่ำ ยภำษี เงิ น ได้กับ ผลคู ณ ของก ำไรทำงบัญชี โดยใช้อ ัต รำภำษี ส ำหรั บ แต่ ล ะปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
กำไรก่อนภำษีทำงบัญชี
ภำษีเงินได้คำนวณในอัตรำร้อยละ 20
บวก (หัก) : ผลกระทบทำงภำษีจำก
- กำรไม่ได้ใช้ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
- ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจำหน่ำยหุน้ สำมัญ
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักภำษีได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
387,244
551,624

2557
631,999

2556
732,164

126,400

146,433

2,615

(6,764)

-

-

(8,999)
9,711
129,727

5,839
145,508

(8,999)
9,337
77,787

1,279
111,604

77,449

110,325
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

รำยละเอียดของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้

31 ธันวำคม 2556
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
3,000
ขำดทุนสะสมทำงภำษี
34
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
3,495
ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน
เมื่อเกษียณอำยุ
2,709
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
220
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนระยะสั้น
สุ ทธิ
9,458

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน
เมื่อเกษียณอำยุ
รวม

31 ธันวำคม 2556
3,000
501
2,709
6,210

งบกำรเงินรวม (พันบำท)
บันทึกเป็ น (ค่ำใช้จ่ำย) รำยได้ใน
กำไร
กำไรเบ็ดเสร็ จอื่น
สำหรับปี
สำหรับปี
5,058
8,456
3,573
1,723
(303)
18,507

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท)
บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำย
กำไร
กำไรเบ็ดเสร็ จอื่น
สำหรับปี
สำหรับปี
939
1,180
2,119

-

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

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

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่ไม่ ได้รับรู้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั ยูนิคไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลขำดทุนสะสมทำงภำษีของกิจกำร
ร่ วมค้ำสองแห่งจำนวนเงิน 2.6 ล้ำนบำท และ 22.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เนื่องจำกไม่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กิจกำรร่ วมค้ำดังกล่ำวจะมี
กำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะนำขำดทุนสะสมทำงภำษีไปใช้ประโยชน์ได้
26.

กำไรต่ อหุ้นส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่

กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่คำนวณโดยหำรกำไรสำหรับแต่ละปี ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกใน
ระหว่ำงปี
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ขั้นพื้นฐำน) สำหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 คำนวณได้ดงั นี้
ล้ำนหุน้
จำนวนหุน้ ที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกรำคม
ผลกระทบจำกหุน้ สำมัญที่ออกจำหน่ำยในระหว่ำงปี
จำนวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ขั้นพื้นฐำน)
27.

2557
779.5
74.3
853.8

2556
779.5
779.5

ส่ วนงำนดำเนินงำน

กลุ่มบริ ษทั ยูนิคดำเนินกิจกำรในส่ วนงำนหลัก คือ กำรรับเหมำก่อสร้ำงและกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ และดำเนิ นธุ รกิจส่ วนใหญ่ในส่ วนงำน
ทำงภูมิศำสตร์ ภำยในประเทศ ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั ยูนิคไม่มีกิจกรรมที่เป็ นสำระสำคัญในส่ วน
งำนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์ ดังนั้น จึงไม่มีกำรแสดงข้อมูลจำแนกตำมส่ วนงำนดำเนิ นงำนในงบกำรเงินสำหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2557 และ 2556
28.

อื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ก)

บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีภำระผูกพันตำมสัญญำกำรจัดซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ค่ำที่ปรึ กษำโครงกำร ค่ำก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ
และกำรบริ กำรตำมสัญญำรับเหมำและใบสั่งซื้ อวัสดุก่อสร้ำงเป็ นจำนวนเงินรวม 4,547.9 ล้ำนบำท และ 6,893.7 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
(2556 : 5,325.7 ล้ำนบำท และ 6,939.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)

ข)

บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีหนี้ สินที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรที่ธนำคำรในประเทศหลำยแห่ งออกหนังสื อค้ ำประกันต่อหน่ วยงำนรัฐบำล
และบริ ษทั ในประเทศหลำยแห่ งเป็ นจำนวนเงินรวม 3,268.8 ล้ำนบำท และ 14,293.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (2556 : 1,362.9 ล้ำนบำท
และ 12,238.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)

ค)

บริ ษทั อำจจะถูกสำนักกำรโยธำ กรุ งเทพมหำนคร ยึดเงินค้ ำประกันกำรยื่นซองในกำรประมูลจ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรถนนหทัยรำษฎร์
(สุ วินทวงศ์-สำยไหม) จำนวนเงิน 61.3 ล้ำนบำท เนื่ องจำกบริ ษทั ไม่ได้เข้ำร่ วมกำรเสนอรำคำในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2551 ตำม
ระเบียบในกำรประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เพรำะผูแ้ ทนบริ ษทั ที่ได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่ วมเสนอรำคำประสบอุบตั ิเหตุทำง
รถยนต์ ซึ่งเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเป็ นเหตุกำรณ์สุดวิสัยของบริ ษทั และบริ ษทั ได้ยื่นฟ้องต่อศำลปกครองกลำงให้เพิกถอนคำสั่งยึดเงินค้ ำ
ประกันดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2556 ผลที่สุดของคดีดงั กล่ำวยังไม่สำมำรถทรำบได้ในขณะนี้
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บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ง)

บริ ษ ัทถูกฟ้ อ งร้ อ งเรี ยกค่ำเสี ยหำยจำกกำรผิดสัญญำจำนวน 5 คดี ซึ่ งผลที่สุดของคดี ดงั กล่ำวไม่สำมำรถทรำบได้ในขณะนี้ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
มูลฟ้อง
(ล้ำนบำท)

สถำนะของคดี

หมำยเหตุ

คดีที่ 1

1.4

อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรพิ จ ำรณำ
ของศำลฎีกำ

ค้ ำ ประกัน โดยส่ ว นหนึ่ ง ของเงิ น ลงทุ น ในเงิ น ฝำกประจ ำที่ มี
ข้อ จำกัดในกำรใช้จำนวนเงิ น 1.6 ล้ำนบำท ตำมที่ กล่ ำวไว้ใ น
หมำยเหตุ 8 และบริ ษทั ได้ต้ งั ค่ำเผือ่ ผลเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำก
คดีฟ้องร้องดังกล่ำวไว้ในบัญชีจำนวนเงิน 2.0 ล้ำนบำท

คดีที่ 2

0.7

อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรพิ จ ำรณำ
ของศำลฎีกำ

ศำลอุทธรณ์ พิพำกษำให้บริ ษทั ต้อ งชดใช้เป็ นจำนวนเงิน 1 ใน 3
ของทุนทรัพย์ที่ฟ้อง และบริ ษทั ได้ต้ งั ค่ำเผื่อผลเสี ยหำยที่อำจจะ
เกิดขึ้นจำกคดีฟ้องร้องดังกล่ำวไว้ในบัญชีจำนวนเงิน 0.3 ล้ำนบำท

คดีที่ 3

0.4

อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรพิ จ ำรณำ
ของศำลฎีกำ

ศำลอุทธรณ์พิพำกษำให้บริ ษทั ต้องชดใช้เป็ นจำนวนเงิน 0.4 ล้ำน
บำท และบริ ษทั ได้ต้ งั ค่ำเผื่อผลเสี ยหำยที่อำจจะเกิ ดขึ้นจำกคดี
ฟ้องร้องดังกล่ำวไว้ในบัญชีจำนวนเงิน 0.6 ล้ำนบำท

คดีที่ 4

0.8

อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรพิ จ ำรณำ
ของศำลฎีกำ

ศำลอุทธรณ์พิพำกษำให้บริ ษทั ต้องชดใช้เป็ นจำนวนเงิน 0.4 ล้ำน
บำท และบริ ษ ัท ได้ต้ ังค่ ำเผื่อ ผลเสี ย หำยที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น จำกคดี
ฟ้องร้องดังกล่ำวไว้ในบัญชีจำนวนเงิน 0.4 ล้ำนบำท

คดีที่ 5

2.0

อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรพิ จ ำรณำ
ของศำลฎีกำ

ศำลอุทธรณ์พิจำรณำยกฟ้อง

จ)

บริ ษทั มีขอ้ พิพำทกับผูร้ ่ วมค้ำรำยหนึ่งและได้ทำกำรยืน่ ข้อพิพำทดังกล่ำวต่ออนุ ญำโตตุลำกำรตำมเงื่อนไขของสัญญำกิจกำรร่ วมค้ำ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2557 คดีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของอนุ ญำโตตุลำกำรและศำลแพ่งกรุ งเทพใต้ ผลที่สุดของเรื่ องดังกล่ำวไม่
สำมำรถทรำบได้ในปัจจุบนั

29.

กำรบริหำรจัดกำรส่ วนทุน

ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคมีนโยบำยกำรบริ หำรจัดกำรส่ วนทุนซึ่งมีวตั ถุประสงค์กำรบริ หำรกระแสเงินสดที่ดีอย่ำงต่อเนื่ องและรักษำไว้ซ่ ึ ง
ควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

56

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุนมีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2557
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุน

2.1 : 1

2556
3.8 : 1

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557
2556
1.7 : 1

3.0 : 1

กลุ่มบริ ษทั ยูนิคไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ นโยบำยและกระบวนกำรจัดกำรส่ วนทุนของกลุ่มบริ ษทั ยูนิคในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2557 และ 2556
30.

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

ในที่ป ระชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ัทครั้ งที่ 1/2558 เมื่อ วัน ที่ 27 กุมภำพัน ธ์ 2558 คณะกรรมกำรได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์อ นุ มตั ิ เรื่ องต่ ำงๆ
ดังนี้
1.
พิจำรณำกำรจ่ำยเงิน ปั น ผลจำกกำไรสุ ท ธิ สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2557 เป็ นเงิน จำนวน 205,393,088.07 บำท
(อัตรำ 0.19 บำทต่อ หุ ้น ของจำนวนหุ ้น 1,081,016,253 หุ ้น) โดยกำหนดให้วนั ที่ 16 มีนำคม 2558 เป็ นวัน กำหนดรำยชื่อ ผูถ้ ือ หุ ้น
ที่ มีสิท ธิ ได้รับเงิน ปั น ผล และให้รวบรวมรำยชื่อ ผูถ้ ื อ หุ ้น โดยวิธีปิ ดสมุดทะเบี ยนพักกำรโอนหุ ้น ในวัน ที่ 17 มีนำคม 2558 และ
เสนอให้มีกำรจ่ ำยเงิน ปั น ผลดังกล่ำวในวัน ที่ 30 เมษำยน 2558
2. พิจำรณำลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำก 1,081,508,574 บำท (แบ่งเป็ นหุ ้นสำมัญจำนวน 1,081,508,574 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท) เป็ น
1,081,016,253 บำท (แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 1,081,016,253 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท)
31.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีอ่ อก/ปรับปรุ งใหม่ ที่ยังไม่ ได้ใช้

กลุ่มบริ ษทั ยูนิคยังไม่ได้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออก/ปรับปรุ งใหม่ที่ยงั ไม่มีกำรบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน ดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 11
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง
กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กำรรวมธุ รกิจ
สัญญำประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำรสำรวจและกำรประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
ส่วนงำนดำเนินงำน
งบกำรเงินรวม
กำรร่ วมกำรงำน
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
กำรนำเสนองบกำรเงิน
สิ นค้ำคงเหลือ

ปี มีผลบังคับใช้
2558
2558
2559
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

57

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 14

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)

งบกระแสเงินสด
เรื่ อง
นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
สัญญำก่อสร้ำง
ภำษีเงินได้
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สัญญำเช่ำ
รำยได้
ผลประโยชน์ของพนักงำน
กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ต้นทุนกำรกูย้ ืม
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กำไรต่อหุ น้
งบกำรเงินระหว่ำงกำล
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ำยคลึงกัน
กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่

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

สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จำกกองทุ น กำรรื้ อถอน กำรบู ร ณะและกำรปรั บ ปรุ ง
สภำพแวดล้อม
กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง
งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

2558

ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร

2558

โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ

2558

ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฏิสมั พันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์

2558

2558
2558

2558

58

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) บริษัทย่อยและกิจกำรร่ วมค้ ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 20
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง
กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

ปี มีผลบังคับใช้
2558

กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

2558

ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณี ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับ
กิจกรรมดำเนินงำน
สิ่ งจูงใจสัญญำเช่ำดำเนินงำน
ภำษีเงินได้ – กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรื อของผูถ้ ือหุ น้
กำรประเมินเนื้อหำของรำยกำรที่เกี่ยวกับรู ปแบบของกฎหมำยตำมสัญญำเช่ำ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
รำยได้-รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

ผูบ้ ริ หำรคำดว่ำจะนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ งใหม่ตำมประกำศสภำวิช ำชี พบัญชี ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ธุ รกิ จของ
กลุ่ มบริ ษ ัท ยูนิ คมำใช้และถื อ ปฏิ บ ัติ โดยผูบ้ ริ หำรอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำถึ ง ผลกระทบที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำกกำรใช้ม ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ น ที่ อ อกและปรั บ ปรุ งใหม่ดังกล่ ำวต่ อ งบกำรเงิ น ของกลุ่ มบริ ษ ัท ยูนิ ค
32.

กำรอนุมัติงบกำรเงิน

คณะกรรมกำรของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบกำรเงินนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558
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บริษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
บริษทั ย่ อยและกิจกำรร่ วมค้ำ
งบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรของบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จำกัด (มหำชน)
บริ ษ ัท ย่อ ยและกิ จ กำรร่ วมค้ำ และของเฉพำะบริ ษัท ยูนิ ค เอ็น จิ เ นี ย ริ่ ง แอนด์ คอนสตรั ค ชั่น จ ำกัด (มหำชน) ซึ่ งประกอบด้ว ย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิ จกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิ จกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เฉพำะกิ จกำรและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำย
กำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในกำรจัดทำและกำรน ำเสนองบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิ จกำรเหล่ ำนี้ โดยถู กต้องตำมที่ควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จกำรที่ ป รำศจำกกำรแสดงข้อ มูล ที่ ขัดต่ อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิ ดจำกกำรทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผน
และปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึ งกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อ ให้ได้มำซึ่ ง หลักฐำนกำรสอบบัญชี เกี่ ยวกับ จำนวนเงิ น และกำรเปิ ดเผยข้อ มูล ใน
งบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชี
พิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ ยวข้องกับกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิ จกำร เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของกำรประมำณกำรทำง
บัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ยูนิค
เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำและของเฉพำะบริ ษทั ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่
จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2557 และผลกำรดำเนิ นงำนรวมและผลกำรดำเนิ น งำนเฉพำะกิ จกำรและกระแสเงิ นสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

(นำยอภิชำติ สำยะสิ ต)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4229
บริ ษทั เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร
วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558
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