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เศรษฐกิจไทยในปี 2562 เร่ิมมีความท้าทายจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมากขึน้ แต่

คาดว่าเศรษฐกิจไทยยงัคงขยายตวัในเกณฑ์ดีท่ีร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยได้รับปัจจยัสนบัสนุนจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือน

ยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ดี การเพ่ิมขึน้ของแรงขบัเคลื่อนจากภาคการท่องเท่ียว การสง่ออกยงัมีแนวโน้มขยายตวัใน

เกณฑ์ท่ีน่าพอใจและสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเน่ือง การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และ

การลงทุนระหว่างประเทศ การปรับตัวดีขึน้ของการลงทุนตามแนวโน้มการเร่งตัวขึน้ของการลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะ

โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสําคญัมีความคืบหน้ามากขึน้และคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเม็ดเงินลงทุนมากขึน้

ตามลําดบั โดยทางภาครัฐได้มีการดําเนินงานพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 

ระยะ ตัง้แต่ปี 2561 ถึงปี 2580 ครอบคลุมการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคมนาคมขนส่งทางราง จํานวน 41 โครงการ 

ระยะทางรวม 7,792 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 2,699,724 ล้านบาท ด้านคมนาคมขนส่งทางบก จํานวน 182 โครงการ 

ระยะทางรวม 5,335 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 239,910 ล้านบาท ด้านคมนาคมขนส่งทางนํา้ จํานวน 10 โครงการ วงเงิน

ลงทนุ 353,848 ล้านบาท และด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศ จํานวน 35 โครงการ วงเงินลงทนุ 112,665 ล้านบาท วงเงิน

ลงทนุรวมภายใน 20 ปี เท่ากบั 3,087,661 ล้านบาท 

 

บริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) ท่ีมีความพร้อมด้านบริหารจดัการในงานก่อสร้าง

โครงการของรัฐบาล โดยได้นําเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ  (Construction Technology) เข้ามาเพ่ือพฒันาวิธีการก่อสร้าง

ให้ทันสมัย และได้นําเทคโนโลยีทาง IT (Intelligence Technology) มาพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้เกิดการ

บริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสงูสดุ บริษัทให้ความสนใจท่ีจะเข้าร่วมแข่งขนัการประกวดราคา

ของงานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าว ข้างต้นอาทิเช่น โครงการส่วนต่อขยายของสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 

โครงการส่วนต่อขยายของสายสีแดง Missing Link โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝ่ังตะวนัตก ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วฒันธรรม 

โครงการรถไฟทางคู ่ระยะท่ี 2 จํานวน 9 สาย โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) โครงการปรับปรุง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และอ่ืนๆ เพ่ือเติบโต

ตอ่เน่ืองอย่างมัน่คงพร้อมด้วยความเข้มแข็งทางการเงินเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ยงัคงดําเนินการปรับปรุง

การบริหารภายในอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัทฯอย่างมีคณุภาพ และการแข่งขนัทัง้ภายในประเทศและ

ในอินโดไชน่า 

 

ในปีท่ีผ่านมา บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการ

ดงัตอ่ไปนีจ้นแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีนํา้เงินส่วนต่อขยาย  สญัญาท่ี 3: การก่อสร้างงานโยธา ช่วง

เตาปนู-ท่าพระ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ โครงการก่อสร้างถนนตอ่เช่ือมถนนราชพฤกษ์-

ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ  -  ใต้) ของกรมทางหลวงชนบท ตามระยะเวลาท่ีกําหนดอย่างสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

สารจากคณะกรรมการบริษัท 
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ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ขอถือโอกาสนีข้อบคณุท่านผู้ ถือหุ้น ลกูค้า สถาบนัการเงิน พนัธมิตร

ทางธุรกิจ ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดจนพนกังานบริษัททุกท่านท่ีได้สนบัสนุนการดําเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดปีท่ี

ผ่านมา ทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง ภายใต้สภาพเศรษฐกิจโลกท่ีแปรปรวน โดยเช่ือมั่นว่าจะ

กําหนดยุทธศาสตร์ เพ่ิมศกัยภาพ สามารถดําเนินธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไปอย่างต่อเน่ืองมัน่คงและยั่งยืน โดย

มุ่งเน้นท่ีจะดําเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล และบรรษัทภิบาลท่ีดี เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ มีส่วนได้เสีย

ทัง้หลาย และคงไว้ซึง่การเป็นผู้ นําในวงการอตุสาหกรรมก่อสร้างของไทยและภมิูภาค สร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์กบั

แผ่นดินไทยเพ่ืออนาคตของลกูหลานไทยสืบตอ่ไป 

 

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

  ( นายนที  พานิชชีวะ ) 

        ประธานกรรมการ 
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Dear Shareholders of Unique Engineering and Construction Public Company Limited 

 

For year 2019, the volatility of Thailand’s economy is due to the global economic and financial 

expansions, however Thailand’s economy is expected to expand around 3.5 – 4.5 percent and mainly driven 

by supporting expansion of private investment,  recovery of tourism sector, substantial growth in export 

sector, leveraging opportunities from the change in international trade direction, foreign trade and 

investment as well as an increase in public investment especially from the investment of logistic 

infrastructure projects that covers in 4 main sectors from year 2018 to 2037 by dividing in 4 phases with 

total investment budget of 3,087 Trillion Baht. The sector of the development of inter-city rail network has 

total of 41 projects with the budget of 2,699 Trillion Baht covering the total distance of 7,792 km,  the sector 

of the development of land transportation network has total of 182 projects with the budget of 239 Trillion 

Baht covering the total distance of 5,335 km, the sector of the development of water transport network has 

total of 10 projects with the budget of 353 Trillion Baht, and lastly, the sector of  the development of air 

transport network has total of 35 projects with the budget of 112 Trillion Baht.  

 

With extensive experiences in many government mega projects, alongside with new construction 

technology implementation to advance ordinary construction methods and new intelligence technology to 

enhance internal information system as well as continuously improves the management system, Unique 

Engineering and Construction Public Company Limited will certainly and actively participate in the bidding 

for all government’s infrastructure projects such as the Extension of MRT Purple Line: Tao Pun - 

Ratchaburana, the Extension of Red Line “Missing Link”, the MRT Orange Line (West Section) Taling Chan 

- Thailand Cultural Centre, 9 lines of the SRT Track Doubling Project, the inter-city motorways, the  

Suvanabhumi Airport - phase 2, Eastern Economic Corridor (EEC) Development Project, etc. to have 

sustainable growth and to strengthen finances to ensure the fullest benefits for shareholders. UNIQUE aims 

to continuously improve the management system to cope with the substantial growth and such competitive 

markets both domestic and Indochina. 

 

Newsletter from the Board of Directors 
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In the past year, UNIQUE has successfully fulfilled and completed the following construction 

projects within the contract period: the Construction of Blue Line Extension Project Contract 3: Elevated 

Civil Works Tao Pun - Tha Phra Section with Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) and Ratcha 

Phruek - Kanchanaphisek Road Extension Project, the North-South Direction with The Department of Rural 

Roads.  

 

Finally, the Board of Directors would like to take this opportunity to express sincere appreciation to 

all shareholders, customers, financial institutions, business partners, all concerned parties, the 

management and employees for the continuing trust, confidence and support over the past year.  Unique 

is confident that we will actively grow sustainably even under such uncertain world economic environment 

by continuously developing and implementing practical strategies to increase our performance and quality 

within the construction industry. Unique will work under good corporate governance for the fullest and fairest 

benefits for all stakeholders, maintain as one of the leaders among the construction industry in Thailand and 

the nearby region, and continue to construct beneficiary projects for the well-being of Thailand and our 

future generations. 

 

 

 

 Your Respectfully, 

 

 

 ( Mr. Natee Panichewa ) 

      Chairman of the Board of Directors 
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้รับการแตง่ตัง้

จากการประชมุคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 โดยมีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี กลา่วคือ ตัง้แต่

วนัท่ี 30 เมษายน 2561 จนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 

ท่าน ซึง่มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์โดยเฉพาะด้านการเงิน การบญัชี และกฎหมาย โดยมีศาสตราจารย์ 

ดร. ศภุลกัษณ์ พินิจภูวดล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมประสงค์ มคัคสมนั นางสาววรินทรา วงศ์ส่องจ้า 

และศาสตราจารย์สําเรียง เมฆเกรียงไกร เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนายปริญญา พรสวสัด์ิ ทําหน้าท่ีเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเป็นไปตาม

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีระบใุนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และได้จดั

ให้มีการประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมรวม 4 ครัง้ และ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุหารือกบัผู้สอบบญัชี โดยไมมี่ฝ่ายบริหารจดัการเข้าร่วม ประชมุด้วยอีก 1 ครัง้ ตาม

ระเบียบวาระท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาประเด็นท่ีเป็นสาระสําคญัตามขอบเขต อํานาจ และหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

โดยมุ่งเน้นเร่ืองระบบการควบคุมภายใน การสอบทานรายงานทางการเงิน การกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรม

ธุรกิจ การปฏิบติัตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด รวมทัง้การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และการเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทและผลตอบแทน โดยผลการปฏิบัติงานมี

สาระสําคญั สรุปได้ดงันี ้

1. สอบทานงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท โดยมีผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องและผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วม

ประชุมด้วยเพ่ือให้มัน่ใจว่า มีการรายงานฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

รับรองโดยทัว่ไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผู้ ใช้งบแสดงฐานะทาง

การเงินของบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงินรายไตรมาส งบแสดงฐานะการเงินบริษัทประจําปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทแสดงรายการโดยถูกต้องตามท่ีควรใน

สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

2. สอบทานประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ในด้านต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อมร่วมกับผู้ สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหาร โดย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่ บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 

รายงานกาํกับดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3. สอบทานการทํารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วเป็นการดําเนินการตามธุรกิจของบริษัทและมีการเปิดเผยอย่าง 

 

4. ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบและข้อกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาเห็นควรให้มีการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชีสําหรับปี 2562 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยคดัเลือก นางสาววลีรัตน์ อคัรศรีสวสัด์ิ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4411 และนางสาว 

วิมลศรี จงอดุมสมบติั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3899 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 

2562 พร้อมทัง้กําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอรับการ

แตง่ตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

7. กํากบัดแูลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานและให้ความเห็นชอบความเหมาะสม 

ของขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2561 รวมทัง้ผลตอบแทนของพนักงานหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และรับทราบผลการตรวจสอบและติดตามการปฏิบติัตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่าสามารถปฏิบติังานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ

ตามวตัถปุระสงค์ และมีกลไกถ่วงดลุและตรวจสอบท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

8. พิจารณากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พบว่ากฎบตัรทัง้สอง

ยงัคงมีความทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมขององค์กร 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ฝ่ายบริหารมีการพฒันาคณุภาพของระบบ

การควบคมุภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง 

รวมทัง้มีระบบการกํากับดูแลท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือให้ระบบดังกล่าวดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและบรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ 
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ช่ือบริษัท  :  บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

  (Unique Engineering and Construction Public Company Limited) 

  : รับเหมาก่อสร้างงานและธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

 : เลขท่ี 200 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 หมู ่4 ถนน แจ้งวฒันะ  

  ตําบล ปากเกร็ด อําเภอ ปากเกร็ด จงัหวดั นนทบรีุ 11120 

ทะเบียนบริษัท  : 0107548000447 

Home Page : www.unique.co.th 

E-mail : headoffice@unique.co.th 

โทรศพัท์ : 0-2582-1888 

โทรสาร : 0-2582-3197 

  

ข้อมูลทั่วไป 
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โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 

 

บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

     

     

บริษทัยอ่ย  กิจการร่วมคา้ 

     

99.99% บริษทั ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั  85.00% กิจการร่วมคา้ ยนิูค - ชุนโว 

     

89.99% บริษทั กิจการร่วมคา้ ยคิูว-เอสอาร์ซี จาํกดั  50.00% กิจการร่วมคา้ ยเูอน็ – เอสจี 

     

99.99% บริษทั ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จาํกดั  50.00% กิจการร่วมคา้ เอสเอช – ยเูอน็ 

     

99.99% บริษทั ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จาํกดั  40.00% กิจการร่วมคา้ ไอทีดี – ยนิูค 

     

99.99% บริษทั ยนิูค ทนัเนลล่ิง จาํกดั  40.00% กิจการร่วมคา้ เอส ยู ู

     

99.99% บริษทั ยนิูค บิลท ์จาํกดั  50.00% กิจการร่วมคา้ UN-SH-CH 

     

99.99% บริษทั ยนิูค ซิสเทม็ จาํกดั  40.00% กิจการร่วมคา้ ยเูอ (NS1) 

     

99.99% บริษทั โกลเดน้ เอสเตท พลสั จาํกดั  50.00% กิจการร่วมคา้ ยเูอ (NS2) 

     

99.99% บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั  50.00% กิจการร่วมคา้ ยเูอ (NS3) 

     

99.97% บริษทั ยนิูค เมทลั จาํกดั  30.00% กิจการร่วมคา้ ยเูอ (CD Road) 

     

99.97% บริษทั ยนิูค แพรคติกา้ จาํกดั  50.00% กิจการร่วมคา้ ยนิูค–อสิตากิจ 

     

99.97% บริษทั ยนิูค เอก็ซพลอเรชัน่ จาํกดั  51.00% กิจการร่วมคา้ ยเูอน็ – เอสเอช 

     

99.97% บริษทั ยนิูค อีควิปเมน้ท ์เซอร์วิส จาํกดั    

     

99.99% บริษทั ซนั เทคโนโลย ีแอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั    

 

 

หมายเหต ุ: ผู้ ถือหุ้นสว่นที่เหลือเป็นบคุคลรายยอ่ยที่มิได้เป็นบคุคลที่เก่ียวข้องกนั  
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บริษัทย่อย 

 1. บริษัท ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากดั เดิมช่ือบริษัท โลยลัตี ้พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี  

1 กันยายน 2536 โดยกลุ่มตระกูลสุวิวฒัน์ธนชัย ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและ

อสงัหาริมทรัพย์ ตอ่มาในเดือนธนัวาคม 2546 กลุม่ตระกลูสวุิวฒัน์ธนชยัได้ขายหุ้นสว่นใหญ่ให้กบันางสาวสธุาทิพย์ พงษ์เจริญ 

และได้เปลีย่นช่ือเป็นบริษัท เซ็นจรีู ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากดั รวมทัง้มีการเพ่ิมทนุในวนัท่ี  24 มิถนุายน 2547 เป็น 213 ล้านบาท 

ซึง่การเพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 213.0 ล้านบาท ในครัง้นัน้ นางสาวสธุาทิพย์ พงษ์เจริญ ได้ชําระคา่หุ้นเพ่ิมทนุให้บริษัทยอ่ยเป็น

ตัว๋สญัญาใช้เงินจํานวน 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1 เป็นเงินจํานวน 211.4 ล้านบาท ฉบบัท่ี 2 เป็นเงินจํานวน 0.6 ล้านบาท และบริษัท

ยอ่ยได้สลกัหลงัตัว๋สญัญาใช้เงินฉบบัท่ี 1 เพ่ือชําระคืนเงินกู้ยืมให้แก่กรรมการ (นายประสงค์ สวุิวฒัน์ธนชยั) สว่นตัว๋สญัญาใช้

เงินฉบบัท่ี 2 บริษัทยอ่ยได้สลกัหลงัเพ่ือให้กรรมการของบริษัทยอ่ย (นางสาวสมใจ ประทมุทอง) กู้ยืม 

ในปี 2547 – 2548 บริษัท ยูนิค เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด ได้รับงานก่อสร้างจากบริษัท ยูนิค เอ็นจิ

เนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) รวม 5 โครงการ และสาํหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด์ 

ดีเวลลอ็ปเม้นท์ จํากดั รับงานก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์จากบริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) เพียง

รายเดียวจํานวน 1 โครงการคือ โครงการหมูบ้่าน เรสซิเดนท์ อิน เดอะ พาร์ค ซึง่ท่ีดินเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) (บริษัทซือ้โครงการดงักลา่วในปี 2545) โดยบริษัทย่อยรับงานก่อสร้างทัง้บ้านเดี่ยวและ

ทาวน์เฮาส์ในเฟส 1 ทัง้สิน้ 55 ยนิูต ซึง่งานกอ่สร้างแล้วเสร็จในเดือนธนัวาคม 2548   

ทัง้นี ้หลงัจากการรับเหมาก่อสร้างโครงการทัง้ 5 โครงการจาก บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) ได้แล้วเสร็จ บริษัท ยูนิค เรียลเอสเตท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด จะมุ่งเน้นเพียงการดําเนินธุรกิจด้าน

อสงัหาริมทรัพย์เทา่นัน้ โดยมีโครงการในอนาคต 1 โครงการคือ โครงการ ยนิูค พาร์ค  

 ในวนัท่ี 25 มิถนุายน 2547 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นในบริษัทยอ่ยจากนางสาวสธุาทิพย์ พงษ์เจริญ โดยชําระเงินคา่หุ้นเป็น

จํานวน 1.0 ล้านบาท ตอ่มาในวนัท่ี 20 กนัยายน 2547 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยได้มีมติพิเศษให้ นางสาวสมใจ ประทมุทอง เพ่ิม

ทนุจดทะเบียนให้บริษัทย่อยอีกจํานวน 287.0 ล้านบาท เป็น 550.00 ล้านบาท โดยนางสาวสมใจ ประทมุทอง ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น

ใหญ่และกรรมการของบริษัท ได้ชําระคา่หุ้นเพ่ิมทนุจํานวน 287.0 ล้านบาท เป็นตัว๋สญัญาใช้เงินจํานวน 2 ฉบบั ตัว๋สญัญาใช้

เงินฉบบัท่ี 1 จํานวนเงิน 207.8 ล้านบาท ซึ่งต่อมาบริษัทย่อยได้สลกัหลงัเพ่ือจ่ายให้กบัผู้ รับเหมารายใหญ่ สว่นตัว๋สญัญาใช้

เงินฉบบัท่ี 2  จํานวนเงิน 79.2 ล้านบาท บริษัทย่อยได้สลกัหลงัเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรายใหม ่(นางสาวสมใจ ประทมุทอง) กู้ยืม และ

ในวนัท่ี 21 ธันวาคม 2547 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัทย่อยในส่วนของนางสาวสมใจ ประทุมทอง 2.87 ล้านหุ้น ในราคา 

287.0 ล้านบาท (โดยบริษัทฯได้ชําระค่าหุ้นให้แก่นางสาวสมใจ ประทมุทองเป็นตัว๋สญัญาใช้เงินไม่มีดอกเบีย้ จํานวน 4 ฉบบั 

ฉบับท่ี 1 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2547 ครบกําหนดวนัท่ี 29 ธันวาคม 2547 จํานวนเงิน 43.5 ล้านบาท ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 25 

ธันวาคม 2547 ครบกําหนดวันท่ี 30 มีนาคม 2548 จํานวนเงิน 115.0 ล้านบาท ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2547 ครบ

กําหนดวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 จํานวนเงิน 115.0  ล้านบาท ฉบบัท่ี 4 ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2547 ครบกําหนดวนัท่ี 1 เมษายน 

2548 จํานวนเงิน 13.5 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้ชําระเงินตามตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว) จึงสง่ผลให้ บริษัท

ถือหุ้นในบริษัทยอ่ยร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 550.0 ล้านบาทของบริษัทยอ่ยจนถึงปัจจบุนั 
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 2. บริษัท กิจการร่วมค้า ยคูิว-เอสอาร์ซี จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2554 และ

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 89.99 เพ่ือประมูลงานในอนาคต โดยมีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 2.0 ล้านบาท 

จนถึงปัจจบุนั บริษัทยอ่ยดงักลา่วยงัไมไ่ด้เร่ิมดําเนินพาณิชยกิจใด ๆ ท่ีอยูข่องบริษัทยอ่ยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 หมู ่4 

จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

 3. บริษัท ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 3 ตลุาคม 2555 และเป็นบริษัทยอ่ย

ของบริษัท ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือดําเนินธุรกิจให้บริการเคร่ืองจกัร โดยมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 5.0 ล้านบาท ท่ีอยู่

ของบริษัทยอ่ยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 หมู ่4จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปาก

เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

 4. บริษัท ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 8 ตลุาคม 2555 และเป็นบริษัทยอ่ย

ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือดําเนินธุรกิจเสาเข็มเจาะ เข็มตอก และ ทําฐานราก โดยมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 

20.0 ล้านบาท ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนน

แจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

5. บริษัท ยนิูค ทนัเนลลิง่ จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 และเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือดําเนินธุรกิจเก่ียวกบังานดนัท่อลอด โดยมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 20.0 ล้าน

บาท ท่ีอยูข่องบริษัทยอ่ยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 หมู ่4 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ 

ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

 6. บริษัท ยนิูค บิลท์ จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมือ่วนัท่ี 14 มีนาคม 2556 และเป็นบริษัทยอ่ยของ

บริษัท ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือให้บริการเก่ียวกบังานด้านก่อสร้างอาคาร โดยมีทนุจดทะเบียน และชําระแล้ว 5.0 ล้านบาท 

ท่ีอยูข่องบริษัทยอ่ยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 หมู ่4 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบล

ปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

 7. บริษัท ยนิูค ซิสเท็ม จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 และเป็นบริษัทยอ่ย

ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือให้บริการเก่ียวกบังานระบบ ไฟฟ้า ประปา และงานระบบสาธารณปูโภค โดยมีทนุจด

ทะเบียนและชําระแล้ว 5.0 ล้านบาท ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล 

ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

  8. บริษัท โกลเด้น เอสเตท พลสั จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 22 มีนาคม 2556 และเป็น

บริษัทยอ่ยของบริษัท ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือให้บริการเก่ียวกบัการผลติและจําหนา่ยทราย โดยมีทนุจดทะเบียนและชําระ

แล้ว 200.0 ล้านบาท ท่ีอยูข่องบริษัทยอ่ยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 หมู ่4 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 

ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

 9. บริษัท ยนิูค อินโนเวชัน่ จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 17 เมษายน 2556 และเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือให้บริการเก่ียวกบัการผลิตคอนกรีตสําเร็จรูป และผลิตชิน้งานหลอ่คอนกรีต โดยมี
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ทนุจดทะเบียน และชําระแล้ว 400.0 ล้านบาท ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4 จสัมิน อินเตอร์

เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

 10. บริษัท ยนิูค เมทลั จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 2556 และเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพ่ือให้บริการเก่ียวกบังานเช่ือมและประกอบชิน้งานเหลก็ โดยมีทนุจดทะเบียน และชําระ

แล้ว 1.0 ล้านบาท ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 

ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

 11. บริษัท ยนิูค แพรคติก้า จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 2556 และเป็นบริษัท

ย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพ่ือให้บริการเก่ียวกบังานติดตัง้ชิน้งานตา่ง ๆ โดยมีทนุจดทะเบียน และชําระแล้ว 1.0 

ล้านบาท ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้ง

วฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

 12. บริษัท ยนิูค เอ็กซพลอเรชัน่ จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 2556 และเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพ่ือให้บริการเก่ียวกบังานสํารวจ โดยมีทนุจดทะเบียน และชําระแล้ว 1.0 ล้าน

บาท ท่ีอยูข่องบริษัทยอ่ยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 หมู ่4 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ

ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย 

 13.  บริษัท ยนิูค อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 3 ตลุาคม 2556 และ

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.97 เพ่ือให้บริการเก่ียวกบังานซ่อมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

โดยมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 1.0 ล้านบาท ท่ีอยูข่องบริษัทยอ่ยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 หมู ่4 จสัมิน อินเตอร์

เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย  

14. บริษัท ซนั เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากดัในประเทศเมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม  2557 

และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือรองรับการประมลูงานในอนาคต โดยมีทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 25.0  

ล้านบาท ท่ีอยู่ของบริษัทย่อยนีต้ามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ 4 จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนแจ้งวฒันะ 

ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย จนถึงปัจจบุนับริษัทยอ่ยยงัไมไ่ด้ดําเนินพาณิชยกิจใด ๆ 

 

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีกิจการร่วมค้าเพ่ืองานรับเหมาก่อสร้างโครงการคือ  

 1. กิจการร่วมค้า ยนิูค ชุนโว (“กิจการร่วมค้า”) เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประ เทศไทย กิจการร่วมค้าเร่ิมประกอบ

กิจการเมื่อวนัท่ี 19 ธันวาคม 2551 โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหว่าง Chun Wo Construction & Engineering Co., Ltd. 

(สว่นแบ่งร้อยละ 15) และบริษัท (สว่นแบ่งร้อยละ 85) ผู้ ร่วมค้าจะได้สว่นแบ่งตามสดัสว่นดงักลา่วจากยอดรายได้ของกิจการ

ร่วมค้าและผู้ ร่วมค้าจะรับผิดชอบโครงการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในส่วนของตนเองเท่านัน้ ท่ีอยู่ของกิจการร่วมค้าตามท่ีจด

ทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย     
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กิจการร่วมค้าดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสแีดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิง่ชนั กบั

การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

2. กิจการร่วมค้า ยเูอ็น – เอสจี (“กิจการร่วมค้า”) เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 5 ตลุาคม 2553 

โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหวา่งห้างหุ้นสว่นจํากดั สามประสทิธ์ิ และบริษัท โดยมีสว่นแบง่เทา่กนั (ร้อยละ 50) ผู้ ร่วมค้าจะ

ได้สว่นแบ่งตามสดัสว่นดงักลา่วจากยอดรายได้ของกิจการร่วมค้าและผู้ ร่วมค้าจะรับผิดชอบโครงการและค่าใช้จ่ายตา่งๆ ใน

ส่วนของตนเองเท่านัน้ ท่ีอยู่ของกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด 

อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย กิจการร่วมค้าดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างโครงการผนั

นํา้จากพืน้ท่ีลุม่นํา้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออก-อา่งเก็บนํา้บางพระ จงัหวดัชลบรีุ กบักรมชลประทาน 

3. กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยเูอ็น (“กิจการร่วมค้า”) เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 

2553 โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหว่างบริษัท กบั Sinohydro Corporation Limited โดยมีสว่นแบ่งเท่ากนั (ร้อยละ 50) ผู้

ร่วมค้าจะได้สว่นแบ่งตามสดัสว่นดงักลา่วจากยอดรายได้ของกิจการร่วมค้าและผู้ ร่วมค้าจะรับผิดชอบโครงการและคา่ใช้จ่าย

ต่าง ๆ ในส่วนของตนเองเท่านัน้ ท่ีอยู่ของกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้งวัฒนะ              

ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย กิจการร่วมค้าดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการรับเหมา

ก่อสร้างโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินชว่ง หวัลาํโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ทา่พระ สญัญาท่ี 3  กบัการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชน

แหง่ประเทศไทย 

4. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิค (“กิจการร่วมค้า”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 

2553 โดยก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหว่างบริษัท กับ บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จํากัด(มหาชน) โดยมีส่วนแบ่ง     

ร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลาํดบั ผู้ ร่วมค้าจะได้สว่นแบง่ตามสดัสว่นดงักลา่วจากยอดรายได้ของกิจการร่วมค้า และผู้ ร่วม

ค้าจะรับผิดชอบโครงการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในสว่นของตนเองเท่านัน้ ท่ีอยู่ของกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 

อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์ ชัน้ 37 เลขท่ี 2034/132-161 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 กิจการ

ร่วมค้าดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับเหมาก่อสร้างทา่เทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ในจงัหวดัตราด กบักรมเจ้าทา่ 

 5. กิจการร่วมค้า เอสย ู(“กิจการร่วมค้า”) เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 โดย

ก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวัระหวา่งบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) (สว่นแบ่งร้อยละ 60) และ

บริษัท (ส่วนแบ่งร้อยละ 40) ผู้ ร่วมค้าจะได้ส่วนแบ่งตามสดัส่วนดงักล่าวจากยอดรายได้ของกิจการร่วมค้าและผู้ ร่วมค้าจะ

รับผิดชอบโครงการและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ในสว่นของตนเองเทา่นัน้ ท่ีอยูข่องกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 หมู่

ท่ี 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย กิจการร่วมค้าดําเนินธุรกิจหลกั

เก่ียวกับการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพ (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต สญัญาท่ี 1 งานโยธา

สาํหรับสถานีกลางบางซื่อและศนูย์ซอ่มบํารุง กบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย 

6. กิจการร่วมค้า UN-SH-CH เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 โดยก่อตัง้ขึน้จาก

การรวมตวัระหวา่ง บริษัท กบั Sinohydro Corporation Limited กบั China Harbour Engineering Company Limited โดยมี

สว่นแบ่งร้อยละ 50, ร้อยละ 25 และ ร้อยละ 25 ตามลําดบั ท่ีอยู่ของกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยูเ่ลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4 
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ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย โดยกิจการร่วมค้านีไ้ด้จัดตัง้ขึน้เพ่ือ

ดําเนินการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟา้มหานคร MRT สายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม ่– คคูต สญัญา 2 งานโยธา ช่วงสะพาน

ใหม ่– คคูต และงานเคลือ่นย้ายสาธารณปูโภคท่ีเก่ียวข้อง กบัการรถไฟฟา้ขนสง่แหง่ประเทศไทย 

7. กิจการร่วมค้า ยูเอ เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2559 โดยก่อตัง้ขึน้จากการ

รวมตัวระหว่างบริษัท กับบริษัท อสิตากิจ จํากัด ท่ีอยู่ของกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ ท่ี  4                  

ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย โดยกิจการร่วมค้านีไ้ด้จัดตัง้ขึน้เพ่ือ

ดําเนินการก่อสร้างโครงการ กบักรมทางหลวงชนบท ดงัตอ่ไปนี ้

 7.1 โครงการก่อสร้างถนนตอ่เช่ือมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1บริษัทมี  

       สว่นแบง่ร้อยละ 40 บริษัท อสติากิจ จํากดั มีสว่นแบง่ร้อยละ 60   

 7.2 โครงการก่อสร้างถนนตอ่เช่ือมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2บริษัทมี  

       สว่นแบง่ร้อยละ 50 บริษัท อสติากิจ จํากดั มีสว่นแบง่ร้อยละ 50   

 7.3 โครงการก่อสร้างถนนตอ่เช่ือมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS3บริษัทมี  

       สว่นแบง่ร้อยละ 50 บริษัท อสติากิจ จํากดั มีสว่นแบง่ร้อยละ 50   

 7.4 โครงการก่อสร้างถนนตอ่เช่ือมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน CD-Road 

       บริษัทมีสว่นแบง่ร้อยละ 30 บริษัท อสติากิจ จํากดั มีสว่นแบง่ร้อยละ 70      

ทัง้นีผู้้ ร่วมค้าจะได้ส่วนแบ่งตามสดัส่วนดังกล่าวจากยอดรายได้ของกิจการร่วมค้าและผู้ ร่วมค้าจะรับผิดชอบ

โครงการและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในสว่นของตนเองเทา่นัน้ 

8. กิจการร่วมค้า ยนิูค–อสติากิจ เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 โดยก่อตัง้ขึน้

จากการรวมตวัระหวา่งบริษัท กบั บริษัท อสิตากิจ จํากดั โดยมีสว่นแบ่งร้อยละ 50 และ 50 ตามลําดบั ผู้ ร่วมค้าจะได้สว่นแบง่

ตามสดัสว่นดงักลา่วจากยอดรายได้ของกิจการร่วมค้า และผู้ ร่วมค้าจะรับผิดชอบโครงการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในส่วนของ

ตนเองเท่านัน้ ท่ีอยู่ของกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ ท่ี  4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด                 

อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ประเทศไทย กิจการร่วมค้ามีวตัถุประสงค์ ดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการรับเหมา

ก่อสร้าง  ปัจจบุนั กิจการร่วมค้ายงัไมไ่ด้เร่ิมดําเนินการใด ๆ 

9. กิจการร่วมค้า ยเูอ็น – เอสเอช เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 12 ธันวาคม 2560 โดยก่อตัง้ขึน้

จากการรวมตวัระหว่างบริษัท กบั Sinohydro Corporation Limited โดยมีสว่นแบ่งร้อยละ 51 และ 49 ตามลําดบั ผู้ ร่วมค้าจะ

ได้สว่นแบ่งตามสดัสว่นดงักลา่วจากยอดรายได้ของกิจการร่วมค้า และผู้ ร่วมค้าจะรับผิดชอบโครงการและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ใน

ส่วนของตนเองเท่านัน้ ท่ีอยู่ของกิจการร่วมค้าตามท่ีจดทะเบียน ตัง้อยู่เลขท่ี 200 หมู่ท่ี 4 ถนนแจ้งวฒันะ ตําบลปากเกร็ด 

อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 ประเทศไทย กิจการร่วมค้านีไ้ด้จดัตัง้ขึน้เพ่ือดําเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟ

ทางคูช่่วงลพบรีุ-ปากนํา้โพ สญัญาท่ี 1 ช่วงบ้านกลบั-โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดบั) กบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย 
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งบการเงนิรวม 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

งบแสดงฐานะการเงิน       

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 754,926.49 3.18 268,541.99 0.97 455,498.08 1.55 

เงินลงทนุระยะสัน้ - - 209.93 0.00 212.12 0.00 

ลกูหนีก้ารค้า - และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 1,347,927.10 5.68 1,056,154.74 3.83 1,618,066.54 5.51 

ลกูหนีก้ารค้าที่ยงัไมเ่รียกเก็บ 13,576,321.91 57.20 16,332,561.71 59.25 15,280,895.19 52.08 

สินค้าคงเหลือ 862,842.30 3.64 2,093,887.61 7.60 4,538,596.07 15.47 

เงินลงทนุในเงินฝากประจําที่มีข้อจํากดัในการใช้ 446,815.25 1.88 483,194.32 1.75 561,806.72 1.91 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 5,207,774.82 21.94 5,396,228.49 19.58 4,824,211.12 16.44 

       

รวมสินทรัพย์ 23,735,012.95 100.00 27,561,362.68 100.00 29,340,052.29 100.00 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3,024,761.46 12.74 5,085,061.91 18.45 5,993,231.19 20.43 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ 450,000.00 1.90 444,923.39 1.61 - - 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นที่ครบ

กําหนดชําระภายในหนึ่งปี 362,804.20 1.53 353,040.00 1.28 298,100.00 1.02 

เจ้าหนีแ้ละตัว๋เงินจา่ย 7,320,224.37 30.84 8,430,355.87 30.58 8,262,157.40 28.16 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า-สทุธิ 2,663,660.73 11.22 2,981,407.10 10.82 2,916,678.07 9.94 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 1,657,696.52 6.98 1,527,722.08 5.54 1,608,221.56 5.48 

เงินกู้ยืมระยะยาว 1,079,904.20 4.55 804,049.30 2.92 695,575,12 2.37 

รวมหนีส้ิน 16,987,017.36 71.57 20,264,606.90 73.53 21,599,977.38 73.62 

ทนุที่ออกและชําระแล้ว 1,081,016.25 4.55 1,081,016.25 3.92 1,081,016.25 3.68 

กําไรสะสม 3,203,984.99 13.50 3,752,730.86 13.61 4,196,080.26 14.30 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 6,747,995.58 28.43 7,296,621.26 26.47 7,739,970.66 26.38 

หมายเหต ุ  งบแสดงฐานะการเงินแสดงเฉพาะรายการท่ีสําคญั 

  

สรุปข้อมูลทางการเงนิ 
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 หมายเหต ุ  งบกําไรขาดทนุ แสดงเฉพาะรายการท่ีสําคญั 

 

หมายเหต   งบกระแสเงินสด แสดงเฉพาะรายการท่ีสําคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 พันบาท % พันบาท % พันบาท % 

งบกาํไรขาดทุน       

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 12,555,456.89 99.13 12,588,759.61 99.32 12,875,474.29 99.17 

รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ - - - - 47,000.00 0.36 

รายได้อ่ืน 109,678.77 0.87 86,361.05 0.68 60,844.94 0.47 

รวมรายได้ 12,665,135.66 100.00 12,675,120.66 100.00 12,983,319.23 100.00 

ต้นทนุรับเหมาก่อสร้าง 10,448,688.34 82.50 10,167,407.46 80.22 10,373,630.93 79.90 

ต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ - - - - 35,578.96 0.27 

รวมต้นทนุขาย 10,448,688.34 82.50 10,167,407.46 80.22 10,409,209.88 80.17 

กําไรขัน้ต้น 2,216,447.32 17.50 2,507,713.20 19.78 2,574,109.35 19.83 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 741,262.28 5.85 941,919.90 7.43 957,163.02 7.37 

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ที่เสียหาย (สทุธิ) - - - - - - 

บวกกลบัรายการคา่เผ่ือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ที่

เสียหาย - - - - - - 

ต้นทนุทางการเงิน 381,313.66 3.01 444,864.65 3.51 610,690.99 4.70 

ภาษีเงินได้ 210,488.67 1.66 230,823.44 1.82 209,643.53 1.61 

กําไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 11.20 - 15.08 - (30.26) - 

กําไรสทุธิ 883,371.51 6.97 890,090.12 7.02 796,642.08 6.14 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น 0.817  0.823  0.737 - 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 พันบาท พันบาท พันบาท 

งบกระแสเงนิสด    

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 2,191,656.61 (206,316.99) 818,146.26 

กระแสเงินสดจากการลงทนุ (728,338.47) (374,607.93) (438,309.71) 

กระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน (1,034,880.98) 94,540.42 (192,880.47) 

กระแสเงินสดสทุธิ 428,437.17 (486,384.49) 186,956.09 



        บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

สว่นท่ี 1| หน้าท่ี 10 

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ  

อัตราส่วนทางการเงนิ  
รอบปีสิน้สุด ณ 

31 ธ.ค. 2559 

รอบปีสิน้สุด ณ 

31 ธ.ค. 2560 

รอบปีสิน้สุด ณ 

31 ธ.ค. 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.19 1.17 1.20 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.04 0.97 0.91 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.15 (0.01) 0.07 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 0.95 0.78 0.75 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 378 459 479 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 12.33 6.88 3.14 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ  (รับเหมากอ่สร้าง) (เทา่) 26.53 9.92 3.29 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (อสงัหาริมทรัพย์) (เทา่) - - 0.21 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 14 36 115 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (รับเหมาก่อสร้าง) (วนั) 14 36 109 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (อสงัหาริมทรัพย์) (วนั) - - 1,679 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 1.80 1.29 1.25 

ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 199 279 289 

Cash cycle (วนั) 193 216 305 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร(Profitability Ratios)   

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 16.78 19.23 19.45 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 11.65 12.35 12.56 

อตัรากําไรอ่ืน (%) n/a n/a n/a 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 148.57 (13.18) 50.60 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 6.97 7.02 6.16 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 13.69 12.68 10.64 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Fully Diluted)   (%) 13.69 12.68 10.64 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน(Efficiency Ratios)   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.14 3.47 19.45 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 37.49 39.05 12.56 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.59 0.49 n/a 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ(Financial Policy Ratios)   

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.52 2.78 2.79 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้1/ (เทา่) 7.30 1.06 2.68 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั2/ (เทา่) 0.88 (0.10) 0.38 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 40.38 40.08 40.71 

อตัราสว่นหนีส้ินเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จา่ยตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.92 1.08 1.19 

อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.81 1.04 1.13 
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อัตราส่วนทางการเงนิ  
รอบปีสิน้สุด ณ 

31 ธ.ค. 2559 

รอบปีสิน้สุด ณ 

31 ธ.ค. 2560 

รอบปีสิน้สุด ณ 

31 ธ.ค. 2561 

อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่กําไรก่อนดอกเบีย้จา่ย ภาษีเงินได้        

คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจําหน่าย (เทา่) 2.28 2.73 3.07 

อตัราสว่นตัว๋เงินจา่ยตอ่หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จา่ย (เทา่) 0.07 0.06 0.00 

อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ที่ครบกําหนดภายใน 1 ปี ตอ่

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้จา่ย (เทา่) 0.75 0.81 0.78 

อตัราสว่นเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินตอ่หนีส้ินรวม (เทา่) 0.27 0.31 0.31 

     

หมายเหต:ุ   ในสว่นอตัราสว่นทางการเงินใน ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท 

 

 
1/ 

 

 อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ คํานวณจาก (กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงาน + ภาษี) / 

ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงานและลงทนุ 

2/  

 

 อตัราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพนั คํานวณจาก กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / (การจ่ายชําระหนีส้ิน + รายจ่ายลงทนุ +   

ซือ้สนิทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย) 

3/   อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น คํานวณจาก หนีส้นิท่ีมีภาระต้องชําระดอกเบีย้ / สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 
               4/ 

 

 อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น คํานวณตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสทิธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้  ข้อ 6.5 โดยผู้

ออกหุ้นกู้จะดํารงอตัราสว่นหนีส้นิสทุธิ ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัสิน้งวดบญัชีรายไตรมาสหรือวนัสิน้ปีบญัชี ตามงบการเงินของผู้ออกหุ้นกู้   
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โครงสร้างรายได้ ณ 31 ธนัวาคม 2561 

  บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจหลกัรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ โดยเข้ารับงานในรูปแบบ ตา่ง ๆ ดงันี ้

 

บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่จํากดั (มหาชน) โดยตรง เช่น โครงการระบบสง่นํา้มนัเชือ้เพลิงอากาศยานผา่น

ทอ่แบบ HYDRANT ระยะท่ี 2, โครงการก่อสร้างอโุมงค์สง่นํา้ชว่งแมง่ดั-แมก่วง สญัญาท่ี 2, โครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสส้ีม 

(ตะวนัออก) ช่วงศูนย์วฒันธรรม-มีนบุรี(สวุินทวงศ์) สญัญาท่ี 4, โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวนัออก) ช่วงศูนย์

วัฒนธรรม-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สญัญาท่ี 6 งานระบบราง, โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากนํา้โพ สญัญาท่ี 2        

ช่วงท่าแค-ปากนํา้โพ, โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305-บ้านบางนํา้เปรีย้ว จงัหวดันครนายก,ฉะเชิงเทรา เป็นต้น 

โดยมีมลูคา่งานรวม 28,212.92 ล้านบาท ดําเนินการไปแล้ว 10,371.68 ล้านบาท มีมลูคา่งานคงเหลอื 17,841.24 ล้านบาท 

 

ในรูปแบบกิจการร่วมค้า ได้แก่ กิจการร่วมค้า เอสเอช-ยูเอ็น, กิจการร่วมค้า เอส ยู, กิจการร่วมค้า ยูเอ็นฯ-เอสเอช-ซีเอช, 

กิจการร่วมค้า ยเูอ และ กิจการร่วมค้า ยเูอ็น-เอสเอช ซึง่ได้เข้ารับงาน โครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินช่วงเตาปนู-ทา่พระ 

สญัญา 3, โครงการก่อสร้างระบบขนสง่มวลชนในกรุงเทพ (สายสีแดง) สญัญาท่ี 1 งานโยธาสําหรับสถานีกลางบางซื่อและ

ศนูย์ซอ่มบํารุง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย, โครงการก่อสร้างงานโยธารถไฟฟา้สายสีเขียว สญัญาท่ี 2 ช่วงสะพานใหม-่คคูต, 

โครงการก่อสร้างถนนต่อเช่ือมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้), โครงการก่อสร้างรถไฟทางคูช่่วงลพบรีุ-ปากนํา้โพ 

สญัญาท่ี 1 ช่วงบ้านกลบั-โคกกระเทียม (ทางรถไฟยกระดบั) ตามลาํดบั โดยมีมลูคา่งานรวม 73,532.05 ล้านบาท ดําเนินการ

ไปแล้ว 61,465.63 ล้านบาท มีมลูคา่งานคงเหลอื 12,066.43 ล้านบาท 

 

โดยลกูค้าหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเข้าไปรับงานใน ณ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย, การรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแหง่ประเทศไทย, บจก. ไทยเชือ้เพลงิการบิน, กรมชลประทาน, กรมทางหลวงชนบท, การไฟฟา้นครหลวง, การประปา

นครหลวง เป็นต้น 

 

นอกจากนีย้งัได้มีการจัดตัง้บริษัทย่อยต่าง ๆ ขึน้มาเพ่ือดําเนินงานสนบัสนุนบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

จํากดั (มหาชน) และกิจการร่วมค้าต่างๆ ท่ีบริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) เข้าไปร่วมทํางาน 

ตามลกัษณะงานท่ีทํา โดยไม่ได้รับงานจากบคุคลภายนอก แต่อย่างใด ทัง้นีก็้เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงานของแต่ละ

บริษัทยอ่ยตา่ง ๆ โดยได้แบง่เป็นรายได้ของแตล่ะบริษัท ตามตารางข้างลา่ง 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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โครงสร้างรายได้แยกตาม บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน), บริษัทยอ่ย และ กิจการร่วมค้า มีดงันี ้

กลุ่มธุรกิจ ดาํเนินการโดย 
% สัดส่วน

เงนิลงทุน 

งบการเงนิรวมสําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้งาน

รับเหมาก่อสร้าง 

บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์  

คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

  638.60 5.04 1,843.52 14.55 5,789.23 44.59 

  บริษัท ยนิูค เรียลเอสเตท แอนด์     

ดีเวลลอ็ปเม้นท์  จํากดั 

99.99 - - - - - - 

 
บริษัท ยนิูค ฟาวน์เดชัน่ จํากดั 99.99 643.19 5.08 156.92 1.24 174.76 1.35 

  

  

บริษัท ยนิูค ทนัเนลลิง่ จํากดั 99.99 153.84 1.21 41.00 0.32 78.58 0.60 

บริษัท ยนิูค แมชชีนเนอร่ี จํากดั 99.99 37.30 0.29 23.15 0.18 0.00 0.00 

บริษัท ยนิูค ซสิเทม็ จํากดั 99.99 91.24 0.72 59.27 0.47 34.50 0.27 

บริษัท โกลเด้น เอสเตท พลสั จํากดั 99.99 447.58 3.53 251.98 1.99 258.11 1.99 

บริษัท ยนิูค บิลท์ จํากดั 99.99 463.98 3.66 276.81 2.18 294.57 2.27 

บริษัท ยนิูค อินโนเวชัน่ จํากดั 99.99 1,571.16 12.41 750.50 5.92 757.36 5.83 

บริษัท ยนิูค พรูเดนซ์ จํากดั* 99.99 13.55 0.11 - - - - 

บริษัท ยนิูค แพรคตก้ิา จํากดั 99.97 737.79 5.83 508.46 4.01 585.78 4.51 

บริษัท ยนิูค เอ็กซพลอเรชัน่ จํากดั 99.97 65.80 0.52 41.91 0.33 58.54 0.45 

บริษัท ยนิูค เมทลั จํากดั 99.97 955.22 7.54 356.43 2.81 306.13 2.36 

บริษัท ยนิูค อีควิปเม้นท์ เซอร์วิส จํากดั   99.97 49.96 0.39 36.32 0.29 53.87 0.41 

กิจการร่วมค้า ยนิูค ชนุโว 85 - - - - - - 

กิจการร่วมค้า ยเูอ็น – เอสจี  50 - - - - - - 

กิจการร่วมค้า เอสเอช – ยเูอ็น 50 257.44 2.03 648.79 5.12 338.65 2.61 

กิจการร่วมค้า ไอทีดี – ยนิูค 40 14.73 0.12 - - - - 

กิจการร่วมค้า เอส-ย ู 40 3,616.96 28.56 865.02 6.82 1,299.20 10.01 

กิจการร่วมค้า ยเูอ็น - เอสเอช 51 - - - - 589.35- 4.54- 

 กิจการร่วมค้า UN-SH-CH 50 1,196.7 9.45 4,071.57 32.12 140.73 1.08 

 กิจการร่วมค้า ยเูอ (สญัญา NS1) 40 393.89 3.11 789.79 6.23 479.69 3.69 

 กิจการร่วมค้า ยเูอ (สญัญา NS2) 50 532.46 4.20 689.03 5.44 492.79 3.80 

 กิจการร่วมค้า ยเูอ (สญัญา NS3) 50 384.45 3.04 608.25 4.80 867.35 6.68 

 
กิจการร่วมค้า ยเูอ (สญัญา CD 

Road) 

30 289.62 2.29 570.04 4.50 276.31 2.13 

รวมรายได้จากการก่อสร้าง 12,555.46 98.88 12,588.76 99.32 12,875.47 99.17 

รายได้งาน

อสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
- - - - - 47.00 0.36 

รายได้อ่ืนๆ กลุม่บริษัทยนิูค   109.68 0.87 86.36 0.68 60.84 0.47 

รายได้รวม 12,665.14 100.00 12,675.12 100.00 12,983.34 100.00 

 
  หมายเหต ุ: *ปัจจบุนั บริษัทยอ่ยดงักลา่วได้จดทะเบียนเสร็จชําระบญัชีเมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

 รายได้จากอสงัหาริมทรัพย์เป็นรายได้จากการขายท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง   

 รายได้อ่ืนในงบการเงินรวมปี 2559 เป็นรายได้จาก ดอกเบีย้รับ,ขายทรัพย์สิน,ขายวสัดสุิน้เปลือง และบริการผู้ รับเหมารายยอ่ย  

 รายได้อ่ืนในงบการเงินรวมปี 2560 เป็นรายได้จาก ดอกเบีย้รับ,ขายทรัพย์สนิ,ขายวสัดสุิน้เปลือง และบริการผู้ รับเหมารายยอ่ย 

 รายได้อ่ืนงบการเงินรวมปี 2561 เป็นรายได้จาก ดอกเบีย้รับ,ขายทรัพย์สิน,ขายวสัดสุิน้เปลือง และบริการผู้ รับเหมารายยอ่ย 

 กลุม่บริษัทยนิูค คือ บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) บริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้า 



        บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ขัน้ตอนการทาํงานของบริษัทในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

ติดตอ่เจ้าของโครงการเพ่ือรับ 

เอกสารการเสนอราคา 

เตรียมการประมลู 

ยื่นประกวดราคา 

เซ็นสญัญา 

เตรียมการเพ่ือการก่อสร้าง 

ดําเนินงานก่อสร้าง 

ติดตามผลงาน 

ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน 

สง่มอบงาน และ 

สรุปผลการดําเนินงาน 

สรุปรูปแบบและ 

วิธีการก่อสร้าง 

ตรวจสอบราคาวสัด ุและสรุป 

ต้นทนุงานประมลู 

ตรวจสอบสภาพหน้างานจริง / 

วิเคราะห์อปุสรรคการก่อสร้าง 

จดัหาหนงัสอืคํา้ประกนัและ 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 

(คํา้ประกนัซอง) 

วางระบบควบคมุงบประมาณ 

จดัซือ้ 

ออกแบบรายละเอียดการ 
ก่อสร้าง และสาํรวจพืน้ท่ี 

ก่อสร้างจริง 

วางระบบตรวจสอบคณุภาพ 
และความปลอดภยั 

ของโครงการ 

จดัหาหนงัสอืคํา้ประกนัและ 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 

(คํา้ประกนัสญัญา) 



บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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การจัดหาผลิตภณัฑ์ และบริการ 

การเตรียมการเพื่อการก่อสร้าง 

 

ขัน้ตอนแรกในการจัดเตรียมการดําเนินงานก่อสร้าง บริษัทจะแต่งตัง้ผู้ จัดการโครงการท่ีเป็นพนกังานของบริษัท

รับผิดชอบโครงการ จากนัน้จึงจดับคุลากรท่ีมีความเหมาะสมทัง้ความรู้และประสบการณ์ในแต่ละประเภทของงาน เพ่ือให้การ

ดําเนินงานประสบผลตามระยะเวลาท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้หากงานใดท่ีบริษัทจําเป็นต้องใช้ท่ีปรึกษาด้าน

ออกแบบและก่อสร้าง บริษัทจะติดตอ่วา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมเข้ามาดําเนินการ หลงัจากนัน้ บริษัทจะเตรียมการเพ่ือ

การก่อสร้างโดยแบง่งานออกเป็น 3 สว่นหลกัคือ 

 

1. ออกแบบและจดัทํารายละเอียดวธีิการก่อสร้างรวมทัง้สาํรวจสภาพพืน้ท่ีก่อสร้างจริงโดยกําหนดเทคโนโลยกีาร

ก่อสร้างท่ีเหมาะสม 

2. จดัหาและวา่จ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความชํานาญเฉพาะทาง (Specialist) และจดัหาวสัด ุบริษัทจะคดัเลอืกผู้ รับเหมา

ท่ีเหมาะสมกบังาน โดยวิธีการเปรียบเทียบราคาโดยให้ผู้ รับเหมาสง่ราคาและรายละเอียดในการก่อสร้างในงาน

นัน้ ๆ ซึง่พิจารณาจากช่ือเสยีง ประสบการณ์ ผลงานและราคาของแตล่ะราย ในปัจจบุนับริษัทมีนโยบายในการ

ทําสญัญาดงันี ้

 

กรณีผู้ รับจ้างรับคา่ของและคา่แรง 

มลูคา่วา่จ้างตัง้แต ่

500,000 บาท ขึน้ไป 

กรณีม ีAdvance  - ออกใบสัง่ซือ้สัง่จ้าง (Purchase Order) 

 - ทําสญัญาสัง่ซือ้สัง่จ้าง 

 - ทําหนังสือคํา้ประกันธนาคาร หรือ Corporate guarantee ในสดัส่วน

เดียวกบัเงิน Advance ยกเว้นกรณีพิเศษท่ีผู้วา่จ้างพิจารณาเป็นครัง้ๆไป 

 หกั Retention 5 – 10% ทกุงวดงาน หรือตามข้อตกลง 

 - การจ่ายเงินงวดสุดท้าย ผู้ ว่าจ้างจะคืน Retention 5 – 10% คืนให้กับ

ผู้ รับจ้าง โดยผู้ รับจ้างต้องออกหนงัสอืคํา้ประกนัธนาคารในระยะเวลา 2 ปี

เพ่ือคํา้ประกนัผลงานไว้กบัผู้วา่จ้าง 

กรณีไมม่ ีAdvance 

 

 - ออกใบสัง่ซือ้สัง่จ้าง (Purchase Order) 

 - ทําสญัญาสัง่ซือ้สัง่จ้าง 

 - หกั Retention 5 – 10% ทกุงวดงาน หรือตามข้อตกลง 

 - การจ่ายเงินงวดสุดท้าย ผู้ ว่าจ้างจะคืน Retention 5 – 10% คืนให้กับ

ผู้ รับจ้าง โดยผู้ รับจ้างต้องออกหนงัสอืคํา้ประกนัธนาคารในระยะเวลา 2 ปี

เพ่ือคํา้ประกนัผลงานไว้กบัผู้วา่จ้าง 

มลูคา่วา่จ้างน้อยกวา่ 

500,000 บาท 

 - ออกใบสัง่ซือ้สัง่จ้าง (Purchase Order) 

 - ไมต้่องทําสญัญาสัง่ซือ้สัง่จ้าง 

 - ไมม่ ีAdvance ยกเว้นกรณีพิเศษท่ีตกลงกนั 

 - การจ่ายเงินค่างวดงานตามท่ีตกลง เมื่อสง่มอบงานและผู้ตรวจรับงานได้ทําการตรวจรับงาน

เรียบร้อยแล้ว 



        บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

สว่นท่ี 1| หน้าท่ี 16 

 

กรณีผู้ รับจ้างรับคา่แรงอยา่งเดียว 

มลูคา่วา่จ้างตัง้แต ่

500,000 บาท ขึน้ไป 

 - ออกใบสัง่ซือ้สัง่จ้าง (Purchase Order) 

 - ทําสญัญาสัง่ซือ้สัง่จ้าง 

 - ไมม่ี Advance 

 - หกั Retention 5 – 10% ทกุงวดงาน หรือตามข้อตกลง 

 - การจ่ายเงินงวดสดุท้าย ผู้ว่าจ้างจะคืน Retention 5 – 10% คืนให้กบัผู้ รับจ้าง เมื่อผู้ รับจ้างสง่

มอบงานและผู้ตรวจรับงานได้ทําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

มลูคา่วา่จ้างน้อยกวา่ 

500,000 บาท 

 - ออกใบสัง่ซือ้สัง่จ้าง (Purchase Order) 

 - ไมต้่องทําสญัญาสัง่ซือ้สัง่จ้าง 

 - ไมม่ ีAdvance ยกเว้นกรณีพิเศษท่ีตกลงกนั 

 - การจ่ายเงินค่างวดงานตามท่ีตกลง เมื่อสง่มอบงานและผู้ตรวจรับงานได้ทําการตรวจรับงาน

เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหต ุ: Advance หมายถึงเงินเบิกล่วงหน้าที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ รับเหมา เพ่ือใช้ในการเตรียมงานก่อสร้าง โดยขึน้อยู่กับเง่ือนไขและ

ปัจจยัแวดล้อมในขณะนัน้ เชน่ ในบางโครงการ มลูคา่เงินลงทนุในการจดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ของผู้ รับเหมาคอ่นข้างสงู ซึง่

ทางบริษัทจะพิจารณาให้เงินเบิกลว่งหน้าร้อยละ 10 อยา่งไรก็ตาม ร้อยละของเงินเบิกเกินลว่งหน้าจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปโดยสว่นใหญ่

อยูท่ี่ร้อยละ 5 – 10 ของมลูคา่งาน 

 

ลักษณะการจัดหาวัตถุดิบวัสดุก่อสร้าง 

 

ในสว่นการจัดหาวัสดุ บริษัทจะมีการกําหนดรายละเอียดของวัสดุที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างพร้อมปริมาณที่ใช้

จริง จากนัน้จึงติดต่อจัดหาผู้ ผลิตและผู้ จัดจําหน่ายวสัดุนัน้ๆ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาคุณสมบตัิให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ทางลูกค้ากําหนด  

 

การจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองจักร บริษัทจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่จําเป็นสําหรับการก่อสร้างในโครงการนัน้ ๆ 

หากเคร่ืองมือเคร่ืองจักรใดที่จําเป็นต้องใช้กับการก่อสร้างและมีลกัษณะพิเศษเฉพาะงาน บริษัทจะติดต่อเจ้าของ

เทคโนโลยีนัน้ ๆ เพื่อซือ้เทคโนโลยีมาทําการสร้างเอง ด้วยวิธีนีบ้ริษัทจะได้การถ่ายทอดทางเทคโนโลยี (Technology 

Transfer) และประหยัดราคา  

 

  



บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
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สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 

 

ภาพรวมในปี  2561 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 4.2 ปรับตวัดีขึน้ตอ่เน่ืองจากการขยายตวัร้อยละ 3.9 และ 3.3 ใน

ปี 2560 และ 2559 ตามลําดบั การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนรวมขยายตวัเร่งขึน้ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 3.6 ตามลําดบั 

และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุร้อยละ 6.4 ของ GDP โดยได้รับแรงขบัเคลือ่นหลกัมาจากการใช้จ่ายภาคเอกชนทัง้ด้านการบริโภค

และการลงทนุท่ีมีแนวโน้มขยายตวัเร่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบัการจ้างงานท่ีปรับเพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้

น้อยของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการบตัรสวสัดิการแหง่รัฐยงัช่วยสนบัสนนุการจบัจา่ยใช้สอยของประชาชน และความคืบหน้า

ของโครงการลงทนุภาครัฐยงัเป็นแรงสนบัสนนุให้การลงทนุภาคเอกชนมแีนวโน้มขยายตวัดีขึน้จากปีกอ่นหน้าอีกด้วย อยา่งไรก็

ตาม การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าท่ีชะลอตวัลง และนโยบายกีดกนัทางการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงการตอบโต้

จากประเทศตา่ง ๆ คาดวา่จะสง่ผลให้การสง่ออกสนิค้าชะลอลงเลก็น้อย สาํหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ อตัราเงิน

เฟ้อทัว่ไปในปี 2561 อยู่ท่ีร้อยละ 1.1 เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า ตามทิศทางราคานํา้มนัดิบในตลาดโลกท่ีเพ่ิมขึน้และการฟืน้ตวั

ของอปุสงค์ภายในประเทศ      

 

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 เร่ิมมีความท้าทายจากความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมากขึน้ แตค่าดวา่

เศรษฐกิจไทยยงัคงขยายตวัในเกณฑ์ดีท่ีร้อยละ 3.5 – 4.5  โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจาก  

 

- การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ด ี

- การปรับตวัดีขึน้ของการลงทนุ ตามแนวโน้มการเร่งตวัขึน้ของการลงทนุภาครัฐ 

- การเพ่ิมขึน้ของแรงขบัเคลือ่นจากภาคการทอ่งเท่ียว 

- การสง่ออกยงัมีแนวโน้มขยายตวัในเกณฑ์ท่ีนา่พอใจและสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจได้อยา่งตอ่เน่ือง 

- การเปลีย่นแปลงทิศทางการค้า การผลติ และการลงทนุระหวา่งประเทศ 

 

โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานท่ีสําคญัมีความคืบหน้ามากขึน้และคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเม็ดเงิน

ลงทนุมากขึน้ตามลําดบั โดยทางภาครัฐได้มีการดําเนินงานพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านคมนาคมขนสง่ของไทย โดย

แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ตัง้แต่ปี 2561 ถึงปี 2580 ครอบคลุมการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคมนาคมขนส่งทางราง 

จํานวน 41 โครงการ ระยะทางรวม 7,792 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 2,699,724 ล้านบาท ด้านคมนาคมขนส่งทางบก 

จํานวน 182 โครงการ ระยะทางรวม 5,335 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 239,910 ล้านบาท ด้านคมนาคมขนส่งทางนํา้ 

จํานวน 10 โครงการ วงเงินลงทุน 353,848 ล้านบาท และด้านคมนาคมขนสง่ทางอากาศ จํานวน 35 โครงการ วงเงิน

ลงทนุ 112,665 ล้านบาท วงเงินลงทนุรวมภายใน 20 ปี เท่ากบั 3,087,661 ล้านบาท 
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ทีม่า: กระทรวงคมนาคม 
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โดยทัว่ไปงานการก่อสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐานสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่หลกัตามขนาดของโครงการก่อสร้างดงันี ้

 

1. โครงการก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 

ลกัษณะของงานจะเป็นงานท่ีไมม่ีความซบัซ้อนและไมต้่องอาศยัเทคโนโลยีขัน้สงูในการก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างถนนพืน้ทาง

แอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพืน้ทางคอนกรีตเสริมเหลก็ ซึง่มกัเป็นโครงการ ณ บริเวณตา่งจงัหวดั  โครงการเหลา่นีจ้ึงมีการแขง่ขนั

กันสูงด้านราคา เน่ืองจากมีบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเข้าร่วมในการประมูลงานจากทางหน่วยงานราชการเป็นจํานวนมาก

ผู้ รับเหมาก่อสร้างกลุม่นีม้กัจะเป็นบริษัทในท้องถ่ินและมีขนาดตัง้แตป่านกลางถึงขนาดใหญ่ 

 

โครงการก่อสร้างถนนวัดนครอินทร์และเชื่อมต่อถนนติวานนท์ – ถนนเพชรเกษม – ถนนรัตนาธิเบศร์ 

สัญญาที่  เอ็มเอส 3 : งานก่อสร้างถนนเหนือใต้ ระหว่างกิโลเมตรที่  0+000 – กิโลเมตรที่  6+300 (ถนนวัด

นครอินทร์) 

 
 

โครงการถนนจตุรทิศ - ตะวนัออก (ช่วง  ก .) 
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2. โครงการก่อสร้างระบบสาธารณปูโภคท่ีต้องอาศยัเทคโนโลยีขัน้สงูและความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

ลกัษณะของงานจะเป็นงานท่ีต้องอาศัยเทคโนโลยีขัน้สูงและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่นงานท่ีใช้เหล็กเป็น

โครงสร้าง ทางยกระดบั สะพาน หรืออุโมงค์ และโครงการซึ่งมีพืน้ท่ีในการทํางานจํากัด เช่นงานก่อสร้างบนผิวจราจร งาน

ก่อสร้างอโุมงค์ใต้ดิน ซึง่งานประเภทนีจ้ะมีอยูม่ากในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึง่โครงการในปัจจบุนัและในอนาคต

ของรัฐบาลสว่นใหญ่จะเป็นโครงการในลกัษณะนีท้ัง้สิน้ ซึง่เป็นตลาดท่ีบริษัท ดําเนินงานอยู ่ โครงการเหลา่นีจ้ะมีจํานวนคูแ่ขง่

ท่ีน้อยกว่าโครงการประเภทแรกและจะมีผลกําไรท่ีสูงกว่างานประเภทแรกถ้าบริษัทประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม 

นอกจากนีจํ้านวนผู้ รับเหมาท่ีมีคุณสมบตัิเข้าร่วมในการประมูลน้อยกว่า เน่ืองจากงานท่ีมีความยากและต้องอาศยัความ

เช่ียวชาญเฉพาะทาง เงินทนุ ประสบการณ์และความสามารถในการบริหารโครงการท่ีสงู 

 

โครงการก่อสร้างทางต่างระดับถนนพัฒนาการ-ถนนอ่อนนุช 
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โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภเิษก (แนวเหนือ-ใต้) 
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โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งนํา้และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งนํา้ ช่วงแม่งดั - แม่กวง 

สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ 
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โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สัญญาที่ 3 
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3. โครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ (Mega Project) 

3.1 โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสแีดง) ช่วงบางซื่อ – รังสติ สญัญาท่ี 1 งานโยธาสาํหรับสถานีกลาง

บางซื่อและศนูย์ซอ่มบํารุง 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



        บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

สว่นท่ี 1| หน้าท่ี 26 

 

 

 
 

  3.2 โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสแีดง) ช่วงบางซือ่ – ตลิง่ชนั 
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        บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

สว่นท่ี 1| หน้าท่ี 28 

 

 

 

3.3 โครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงิน ช่วงหวัลาํโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ทา่พระ  

สญัญาท่ี  3 : โครงสร้างทางรถไฟฟา้และสถานียกระดบั ช่วงเตาปนู – ทา่พระ 
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3.4 โครงการรถไฟฟา้สายสเีขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม ่– คคูต สญัญาท่ี 2 
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3.5 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 302 สายบางใหญ่ – แคราย สว่นท่ี 2 (สะพานพระนัง่เกล้า) 
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3.6 โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

 
 

 

นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภณัฑ์หรือบริการที่สาํคัญ 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

 

1.ความชาํนาญในการก่อสร้างที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยใีนการก่อสร้างที่เหมาะสม   

   บริษัทเป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างดําเนินธุรกิจโดยวิศวกรผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์ การก่อสร้างมาเป็น

ระยะเวลายาวนาน ได้รับการยอมรับในวงการก่อสร้างวา่เป็นบริษัทก่อสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐานชัน้นํารายหนึง่ของประเทศท่ี

มีความเช่ียวชาญในงานรับเหมาก่อสร้างท่ีต้องอาศยัเทคโนโลยีขัน้สงูและมีความชํานาญในการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

ทัง้นีบ้ริษัทมีทีมวิศวกรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญในงานเทคโนโลยีทางวิศวกรรม สามารถสร้างงานท่ีมี

คณุภาพ ประหยดัระยะเวลาในการทํางาน ลดต้นทนุการผลติและได้ผลงานท่ีตรงตามความต้องการของผู้วา่จ้าง  

 

 2.ความสามารถในการบริหารโครงการที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่การจราจรหนาแน่น 

บริษัทมีความเช่ียวชาญในงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่งเป็นงานท่ีมีความลาํบากในการ

ปฏิบตัิงาน เช่น การก่อสร้างบนผิวการจราจรท่ีจํากดั และต้องมีความสามารถในการบริหารการจราจรท่ีดคีวบคูก่นัไป ประกอบ

กบัการก่อสร้างในเวลากลางคืนเป็นสว่นใหญ่ งานเหลา่นีเ้ป็นงานท่ีบริษัทมีความชํานาญและมปีระสบการณ์มายาวนาน ดงัจะ

เห็นได้จากโครงการในอดีตท่ีผา่นมาของบริษัทเป็นงานรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นสว่นใหญ่ 
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 3.ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 

ในอดีตท่ีผ่านมา บริษัทมีนโยบายในการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัหนว่ยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ท่ี

เป็นลกูค้ามาโดยตลอด รวมทัง้บริษัทสามารถดําเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา สร้างผลงานท่ีมีมาตรฐานและ

คุณภาพตรงตามท่ีลูกค้ากําหนด รวมทัง้ได้รับการจัดอันดบัให้เป็นผู้ รับเหมาระดับสูงสุดในหลายหน่วยงานราชการ และ

หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีเป็นลกูค้าหลกัของบริษัท ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจมอบหมายงาน ดงัเห็นได้จากลกูค้าท่ีวา่จ้าง

บริษัทโดยต่อเน่ือง อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผงัเมือง การไฟฟ้านคร

หลวง การประปานครหลวง และ การรถไฟแหง่ประเทศไทย เป็นต้น  

 

 4.การพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ 

บริษัทให้ความสาํคญัตอ่การพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือพฒันาประสทิธิภาพในการ

ดําเนินงานให้เกิดความคล่องตวัและมีคณุภาพ โดยบริษัทมีการรับนิตยสารด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศและจดัให้มีการ

อบรมภายในบริษัท รวมทัง้เข้าร่วมงานสมัมนาระดบัชาตเิพ่ือเรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ  นอกจากนีใ้นงานท่ีจําเป็นต้อง

อาศยัเทคโนโลยีการก่อสร้างจากตา่งประเทศ บริษัทจะทําการคดัเลือกและว่าจ้างบริษัทตา่งชาติท่ีมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมา

เป็นท่ีปรึกษาและจะใช้บุคลากรของบริษัทท่ีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีเป็นผู้ควบคุมดูแลโครงการแทน ช่วยให้

บุคลากรของบริษัทได้รับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี (Technology Transfer) และเกิดการพฒันาเพ่ือให้ทดัเทียมในระดับ

นานาชาต ิ

 

 5.ความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก 

 บริษัทมีช่ือเสียงและประสบการณ์ยาวนานในงานก่อสร้างท่ีมีเหล็กเป็นวตัถดุิบหลกั โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้

ว่าจ้างในงานดงักลา่ว ดงัจะเห็นได้จากงานโครงการโครงสร้างเหล็กท่ีบริษัทได้รับอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีเ้น่ืองจากบริษัทมีความ

เช่ียวชาญในการออกแบบ (Design) และการเลือกใช้เทคโนโลยีในการประกอบและการเช่ือมเหล็ก (Steel Fabrication 

Technique) เช่น ในการประกอบชิน้ส่วนโครงสร้างเหล็กท่ีได้รับการออกแบบมาแล้ว จะต้องมีการพิจารณาถึงขัน้ตอนการ

ประกอบ (Fabrication sequences) เพ่ือให้การเช่ือมชิน้ส่วนกระทําได้ง่ายและสามารถควบคุมคณุภาพความแข็งแรงตาม

แบบ การจดัขัน้ตอนการประกอบจะสง่ผลไปถึงการกําหนดเทคนิคการประกอบ เช่น การตดัชิน้งานประกอบ การเตรียมผิวของ

การเช่ือม วิธีการเช่ือมเป็นระบบ Automatic welding, Semi – automatic หรือ Manual เป็นต้น และการสร้างแท่นหรือ

เคร่ืองมือเฉพาะทางช่วยการประกอบ ทัง้นีบ้ริษัทจะวา่จ้างบริษัทอ่ืนดําเนินการประกอบและเช่ือมเหลก็บนวิธีการออกแบบและ

เทคโนโลยีของบริษัท ทําให้ได้ผลงานตามมาตรฐานโลก (American Institute of Steel Construction: AISC )ท่ีตรงกบัความ

ต้องการของผู้วา่จ้างตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตวัอยา่งผลงานก่อสร้างโครงการโครงสร้างเหลก็ท่ีมีช่ือเสยีงเชน่  โครงการสะพาน

รถยนต์ข้ามทางแยกถนนรามคําแหง - ถนนพระราม 9 เป็นต้น 
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โครงการระบบรถโดยสารประจาํทางด่วนพิเศษ (BRT) เส้นทางที่ 2 (ช่องนนทรี – สะพานกรุงเทพ) 

 
 

 

โครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกในถนนศรีนครินทร์ 

 
 

 

  



        บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

สว่นท่ี 1| หน้าท่ี 34 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัท คือ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีไม่มีความเสี่ยงใน

การชําระเงิน ทัง้นีบ้ริษัทมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ามาโดยตลอด ได้รับความไว้วางใจจากทัง้ภาครัฐบาล และรัฐวิสาหกิจให้

ดําเนินการก่อสร้างตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทจะเลือกรับงานรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณทลท่ีมีการจราจรหนาแนน่ เน่ืองจากมีความชํานาญในการบริหารจดัการในเขตพืน้ท่ีดงักลา่วและมีคูแ่ขง่น้อยราย โดยมี

ลูกค้าท่ีเป็นราชการและรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรม

ชลประทาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟา้

นครหลวง และการประปานครหลวง 
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 ทุนจดทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน ชําระแล้ว จํานวน 1,081,016,253 บาท โดยเป็นหุ้นสามญั มี

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

              

 ผู้ถอืหุ้น 

 กลุม่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ช่ือผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น % 

1 กลุม่สวุิวฒัน์ธนชยั   

 นางถนอมศรี สดุโต* 249,131,849 23.046 

 นายเกรียงศกัดิ์  สวุิวฒัน์ธนชยั 137,352,172 12.706 

 นางอารีย์ ศิวะพรชยั (นายไพฑรูย์  ศิวะพรชยั) 3,441,670 0.318 

 รวมจํานวนหุ้นของกลุม่สวุวิฒัน์ธนชยั 389,925,691 36.070 

2 นางนิตยา  สงวนพานิช 76,623,800 7.088 

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 44,018,626 4.072 

4 นายธวชั  เสริมคชสห์ี 20,370,988 1.884 

5 นายสมภพ  สวุิวฒัน์ธนชยั 17,536,256 1.622 

6 นายวฒันะ  วฒันทรัพย์ 12,270,585 1.135 

7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  11,855,055 1.097 

8 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT  9,913,105 0.917 

9 นายณฐั  โอษธีศ 9,003,300 0.833 

10 นส.วนัทนีย์  รุจิราวรรณกร 8,862,800 0.820 

11 กองทนุเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 7,377,900 0.682 

12 THE BANK OF NEW YORK MELLON  7,071,400 0.654 

13 นายทิวา  จิรพฒันกลุ 6,713,700 0.621 

14 นายวรรธนะ  เจริญนวรัตน์ 6,703,000 0.620 

15 นายณฐัพงษ์  เลศิลํา้ประเสริฐกลุ 6,680,000 0.618 

16 บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั(มหาชน) 5,800,000 0.537 

17 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 5,704,900 0.528 

หมายเหต ุ * (อดตีภรรยานายประสงค์ สวุิวฒัน์ธนชยั) 

 

  

 

 

โครงสร้างเงนิทุน 
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การออกหลักทรัพย์อื่น 

 หุ้นกู้  (Debenture) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมียอดคงค้างของห้นกู้  จํานวน 1 รุ่น มลูคา่รวมทัง้สิน้ 940 ล้านบาท  

 

ช่ือหลักทรัพย์ 
อัตรา

ดอกเบีย้ 

วันครกําหนด

ไถ่ถอน 

มูลค่าคงค้าง 

(ล้านบาท) 

หลัก 

ประกัน 

การจัดอันดับความ

น่าเช่ือถือของบริษัท 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 

หุ้นกู้ของบริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2561 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 

3.70% 29 สิงหาคม 2564 500 -ไมมี่- BBB+/Stable 
ธนาคารกรุงศรี

อยธุยา 

หุ้นกู้ของบริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั 

(มหาชน) ครัง้ที่ 2/2561 ครบ

กําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 

3.40% 21 ธันวาคม 2562 440 -ไมมี่- BBB+/Stable 
ธนาคารกรุงศรี

อยธุยา 

 

 ตั๋วแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทไมม่ียอดคงค้างตัว๋แลกเงิน  

 

 

นโยบายเงนิปันผล 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือ

หลงัจากหกัเงินสํารองตา่งๆ ทกุประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด

และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั  
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ในการอ่านคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน นกัลงทนุควรศึกษาข้อมลูทางการเงิน 

งบการเงินรวมของบริษัท รวมทัง้หมายเหตุประกอบงบของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วท่ีนําเสนอไว้ในเอกสารฉบบันี ้

ประกอบข้อมลูทางการเงินท่ีแสดงไว้ในตารางภายใต้หวัข้อนี ้เป็นข้อมลูของงบการเงินรวมท่ีแสดงรายการสาํคญั และแสดงการ

วิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงินท่ีสาํคญั 

 

1. ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา   

 

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ โดยรายได้หลกัของบริษัท ฯ  

มาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และในปี 2561 บริษัทมีสญัญางานก่อสร้างและงานระหวา่งก่อสร้าง กบัหน่วยงานภาครัฐหลาย

โครงการท่ีทําให้ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทเพ่ิมขึน้ ได้แก่ 

 

1.  สญัญาก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต งานสญัญาท่ี 1 งานโยธาสาํหรับ

สถานีกลางบางซื่อและศนูย์ซอ่มบํารุง  

2. สญัญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟา้สายสนํีา้เงินช่วงหวัลาํโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ทา่พระสญัญาท่ี 3 

3. สญัญาก่อสร้างโครงการระบบสง่นํา้มนัเชือ้เพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะท่ี 2 ณ ท่าอากาศยาน

สวุรรณภมูิ 

4. สญัญาก่อสร้างโครงการอุโมงค์ส่งนํา้และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน อุโมงค์ส่งนํา้ช่วงแม่งัด –  

แมก่วง สญัญาท่ี 2 โครงการเพ่ิมปริมาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้เข่ือนแมก่วงอดุมธารา จงัหวดัเชียงใหม ่ 

5. สญัญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร MRT สายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สญัญา 2 งาน

โยธา ช่วงสะพานใหม ่– คคูต และงานเคลือ่นย้ายสาธารณปูโภคท่ีเก่ียวข้อง 

6. โครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305-บ้านบางนํา้เปรีย้ว จงัหวดันครนายก, ฉะเชิงเทรา 

7. สญัญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนต่อเช่ือมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ – ใต้) ตอน 

NS1, NS2, NS3 และ CD Road   

8. ก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการก่อสร้างถนนต่อเช่ือมถนนราชพฤกษ์ – ถนน

กาญจนาภิเษก (แนวเหนือ – ใต้) ตอน NS1 ของกรมทางหลวงชนบท 

9. งานย้ายท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างถนนต่อเช่ือมถนนราชพฤกษ์ (แนวเหนือ – ใต้) บริเวณกาญจนา

ภิเษก (แนวเหนือ – ใต้) บริเวณทางหลวงหมายเลข 346 และ 3035 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทมุธานี 

10. งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานท่ีเก่ียวข้อง ในถนนราชพฤกษ์ จากปลายทอ่ประธานเดิม ขนาด 1,000 มม. 

และ 800 มม. ถึงสดุเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของ กปน. 

11. งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานท่ีเก่ียวข้องในถนนพลโยธิน บริเวณคลองถนน (สะพานสุกรนาคเสนีย์) 

พร้อมโครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสีเขียวเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ – คคูต สญัญาท่ี 2 ของการรถไฟฟา้

ขนสง่มวลชนแหงประเทศไทย 

คาํอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 
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12. โครงการก่อสร้างพระเมรุมาศจําลองในพืน้ท่ีจงัหวดั กลุม่ท่ี 1 จํานวน 19 จงัหวดั 

13. สญัญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวนัออก) ช่วงศนูย์วฒันธนธรรม – มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) สญัญา 4 

งานโยธายกระดบัช่วงสถานีบ้านม้า – สวุินทวงศ์  

14. สญัญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวนัออก) ช่วงศนูย์วฒันธนธรรม – มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) สญัญา 6

งานระบบราง 

15. ก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกบัโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศนูย์วฒันธรรมแห่ง

ประเทศไทย – มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) สญัญาท่ี 4 ของการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

16. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคูช่่วงลพบรีุ – ปากนํา้โพ สญัญาท่ี 1 ช่วงบ้านกลบั-โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดบั) 

17. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคูช่่วงลพบรีุ – ปากนํา้โพ สญัญาท่ี 2 ช่วงทา่แค-ปากนํา้โพ 

 

ซึง่เป็นผลให้ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอ่ยดีขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอ 

 

2.  ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

 

รายได้ 

รายได้ของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ และรายได้อ่ืนๆ 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 

 ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเท่ากบั 12,588.76 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.32  ของ

รายได้รวม เพ่ิมขึน้จากปี 2559 เทา่กบั 33.30 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ 0.27 เน่ืองจากบริษัทมีความคืบหน้าในการ

ดําเนินงานก่อสร้าง 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง สญัญาท่ี 1 งานโยธาสําหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบํารุง, 2)

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร MRT สายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สญัญา 2 งานโยธา ช่วงสะพานใหม่ – คคูต 

และงานเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวข้อง, 3)โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งนํา้และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอ่ืน

อโุมงค์สง่นํา้ช่วงแม่งดัแม่กวง สญัญาท่ี 2 โครงการเพ่ิมปริมาณนํา้ในอ่างเก็บนํา้เข่ือนแม่กวง อดุมธารา จงัหวดัเชียงใหม่, 4) 

โครงการก่อสร้างระบบสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิอากาศยานผา่นทอ่แบบ Hydrant ระยะท่ี 2 ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ,  5)โครงการ

ก่อสร้างถนนต่อเช่ือมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก(แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1, NS2, NS3 และ CD Road 6) สญัญา

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวนัออก) ช่วงศนูย์วฒันธนธรรม - มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) สญัญา 4 งานโยธายกระดบัช่วง

สถานีบ้านม้า – สวุินทวงศ์ 7) สญัญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวนัออก) ช่วงศนูย์วฒันธนธรรม - มีนบรีุ (สวุินท

วงศ์) สญัญา 6 งานระบบราง 

 ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเท่ากบั 12,875.47 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.17  ของ

รายได้รวม  เพ่ิมขึน้จากปี 2560 เทา่กบั 286.71 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.28 เป็นผลมาจากบริษัทมีความคืบหน้าในการ

ดําเนินงานก่อสร้าง เช่น  โครงการรถไฟฟา้สายสแีดง สญัญาท่ี 1 งานโยธาสาํหรับสถานีกลางบางซื่อและศนูย์ซอ่มบํารุง,  และ

งานโครงการบางโครงการแล้วเสร็จในระหวา่งปี 
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 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 

ในปี 2560  และปี 2559 บริษัทไมม่ีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์   

สําหรับปี 2561 บริษัทขายท่ีดินบางสว่น ซึ่งบนัทึกอยูใ่นบญัชีงานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการอสงัหาริมทรัพย์ โดยมี

ราคาทนุมลูคา่รวม 33.0 ล้านบาท ให้กบับริษัท สพุรรณคีรี จํากดั ซึง่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นรายเดียวกนักบับริษัท ในราคาขาย 

47.0 ล้านบาท โดยบริษัทได้ทําสญัญาซือ้ขายท่ีดินกับบริษัทดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 5 มกราคม 2561 (ตามมติคณะกรรมการของ

บริษัท เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560) 

รายได้อ่ืนๆ 

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ เทา่กบั 109.68 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.87 ของรายได้รวม โดยประกอบด้วย 

ดอกเบีย้รับ 6.48 ล้านบาท กําไรจากการขายทรัพย์สนิ 11.80 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ ขายวสัดสุิน้เปลอืงและบริการผู้ รับเหมา

รายยอ่ย  91.68 ล้านบาท 

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ เทา่กบั 86.36 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.87 ของรายได้รวม โดยประกอบด้วย 

ดอกเบีย้รับ 7.69 ล้านบาท กําไรจากการขายทรัพย์สนิ 29.58 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ ขายวสัดสุิน้เปลอืงและบริการผู้ รับเหมา

รายยอ่ย 49.09 ล้านบาท 

สําหรับปี 2561 บริษัทมีรายได้อ่ืนๆ เท่ากับ 60.84 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.47 ของรายได้รวม โดย

ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ 8.61 ล้านบาท กําไรจากการขายทรัพย์สิน 5.87 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ ขายวสัดสุิน้เปลืองและ

บริการผู้ รับเหมารายยอ่ย 46.36 ล้านบาท 

 

ต้นทุนขาย 

ในปี 2560 บริษัทมีต้นทนุรับเหมาก่อสร้างเทา่กบั 10,167.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.22 ของรายได้รวม ลดลง 

281.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.69 เมื่อเทียบกบัปี 2559  เน่ืองจาก  ความคืบหน้าในการดําเนินงานก่อสร้าง1) โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีแดง สญัญาท่ี 1 งานโยธาสําหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบํารุง,  2)โครงการรถไฟฟ้ามหานคร MRT 

สายสเีขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม ่– คคูต สญัญา 2 งานโยธา ช่วงสะพานใหม ่– คคูต และงานเคลือ่นย้ายสาธารณปูโภคท่ี

เก่ียวข้อง,  3)โครงการก่อสร้างอโุมงค์สง่นํา้และอาคารประกอบพร้อมสว่นประกอบอ่ืนอโุมงค์สง่นํา้ช่วงแมง่ดัแมก่วง สญัญาท่ี 

2 โครงการเพ่ิมปริมาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้เขื่อนแมก่วง อดุมธารา จงัหวดัเชียงใหม,่  4) โครงการก่อสร้างระบบสง่นํา้มนัเชือ้เพลิง

อากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะท่ี 2 ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ,  5)โครงการก่อสร้างถนนต่อเช่ือมถนนราชพฤกษ์-

ถนนกาญจนาภิเษก(แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1,NS2,NS3 และ CD Road  6) สัญญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม 

(ตะวนัออก) ช่วงศนูย์วฒันธนธรรม - มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) สญัญา 4 งานโยธายกระดบัช่วงสถานีบ้านม้า – สวุินทวงศ์  7) สญัญา

โครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสส้ีม (ตะวนัออก) ช่วงศนูย์วฒันธนธรรม - มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) สญัญา 6 งานระบบราง 

สําหรับปี 2561 บริษัทมีต้นทนุรับเหมาก่อสร้างเท่ากบั 10,373.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.90 ของรายได้รวม 

เพ่ิมขึน้  206.22 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 2.03 เมื่อเทียบกบัปี 2560 ซึง่มีต้นทนุรับเหมาก่อสร้างเทา่กบั 10,167.41 

ล้านบาท โดยต้นทนุรับเหมาก่อสร้างเพ่ิมขึน้เป็นผลมาจากความคืบหน้าในการดําเนินงานก่อสร้าง เช่น โครงการรถไฟฟา้สายสี

แดง สญัญาท่ี 1 งานโยธาสาํหรับสถานีกลางบางซื่อและศนูย์ซอ่มบํารุง สอดคล้องกบัการรับรู้รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ 
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กาํไรขัน้ต้น 

ในปี 2559 บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นงานรับเหมาก่อสร้างเท่ากบัร้อยละ 16.78 และในปี 2560 บริษัทมีอตัรากําไร

ขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 19.23 ซึง่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.45 เมื่อเทียบกบั ปี 2559  

สําหรับปี 2561 บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นงานรับเหมาก่อสร้างเท่ากบัร้อยละ 19.43 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.20 เมื่อเทียบ

กบัปี  2560  อตัรากําไรขัน้ต้นใกล้เคียงกบัปีท่ีผา่นมาซึง่เป็นจากการบริหารต้นทนุของบริษัทท่ีสามารถควบคมุได้คอ่นข้างคงท่ี 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2560 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 941.92 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 เท่ากบั 200.66 

ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 27.07  เน่ืองจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน  ซึ่งบริษัทได้เพ่ิมทัง้จํานวนพนกังานและสวสัดิการ

เพ่ือรองรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง สญัญาท่ี 1 งานโยธาสําหรับสถานีกลางบางซื่อและศนูย์

ซ่อมบํารุง,  2) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร MRT สายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คคูต สญัญา 2 งานโยธา ช่วงสะพาน

ใหม่ – คูคต และงานเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวข้อง,  3)โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งนํา้และอาคารประกอบพร้อม

สว่นประกอบอ่ืนอโุมงค์สง่นํา้ช่วงแมง่ดัแมก่วง สญัญาท่ี 2 โครงการเพ่ิมปริมาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้เขื่อนแมก่วง อดุมธารา จงัหวดั

เชียงใหม่,  4) โครงการก่อสร้างระบบสง่นํา้มนัเชือ้เพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะท่ี 2 ณ ท่าอากาศยานสวุรรณ

ภมูิ,  5) โครงการก่อสร้างถนนตอ่เช่ือมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก(แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1,NS2,NS3 และ CD Road  

6) สญัญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวนัออก) ช่วงศูนย์วฒันธนธรรม - มีนบุรี (สวุินทวงศ์) สญัญา 4 งานโยธา

ยกระดบัช่วงสถานีบ้านม้า – สวุินทวงศ์  7) สญัญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวนัออก) ช่วงศูนย์วฒันธนธรรม -  

มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) สญัญา 6 งานระบบราง 

สําหรับปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 957.16 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2560 เท่ากับ 

15.24 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 1.61 เป็นผลมาจากคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน ซึ่งบริษัทได้เพ่ิมทัง้จํานวนพนกังาน

และสวสัดิการเพ่ือรองรับโครงการขนาดใหญ่ท่ีดําเนินงานอยู่ เช่น  โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง สญัญาท่ี 1 งานโยธาสําหรับ

สถานีกลางบางซื่อและศนูย์ซอ่มบํารุง, และรองรับโครงการท่ีพึง่เร่ิม เช่น สญัญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสส้ีม (ตะวนัออก) 

ช่วงศนูย์วฒันธนธรรม - มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) สญัญา 4 งานโยธายกระดบัช่วงสถานีบ้านม้า – สวุินทวงศ์  และสญัญาโครงการ

ก่อสร้างรถไฟฟา้สายสส้ีม (ตะวนัออก) ช่วงศนูย์วฒันธนธรรม - มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) สญัญา 6 งานระบบราง เป็นต้น 

 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2560 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินเทา่กบั 444.86 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 เทา่กบั 63.55 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 16.67 เมื่อเทียบกบัปี 2559  ซึ่งเพ่ิมขึน้ตามการขยายตวัของบริษัท  เน่ืองจากบริษัทมีโครงการขนาดใหญ่ 1) โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีแดง สญัญาท่ี 1 งานโยธาสําหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบํารุง,  2) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร MRT 

สายสเีขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม ่– คคูต สญัญา 2 งานโยธา ช่วงสะพานใหม ่– คคูต และงานเคลือ่นย้ายสาธารณปูโภคท่ี

เก่ียวข้อง,  3) โครงการก่อสร้างอโุมงค์สง่นํา้และอาคารประกอบพร้อมสว่นประกอบอ่ืนอโุมงค์สง่นํา้ช่วงแมง่ดัแมก่วง สญัญาท่ี 

2 โครงการเพ่ิมปริมาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้เขื่อนแมก่วง อดุมธารา จงัหวดัเชียงใหม,่  4) โครงการก่อสร้างระบบสง่นํา้มนัเชือ้เพลงิ

อากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะท่ี 2 ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ,  5) โครงการก่อสร้างถนนตอ่เช่ือมถนนราชพฤกษ์-

ถนนกาญจนาภิเษก(แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1, NS2, NS3 และ CD Road  6) สญัญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม 

(ตะวนัออก) ช่วงศนูย์วฒันธนธรรม - มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) สญัญา 4 งานโยธายกระดบัช่วงสถานีบ้านม้า – สวุินทวงศ์  7) สญัญา

โครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสส้ีม (ตะวนัออก) ช่วงศนูย์วฒันธนธรรม - มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) สญัญา 6 งานระบบราง 
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สําหรับปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากบั 610.69 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2560 เท่ากบั 165.83 ล้าน

บาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 32.68 โดยเป็นการเพ่ิมขึน้จากการเบิกจา่ยเงินลา่ช้าจากภาครัฐ 

 

กาํไรสุทธิ 

สาํหรับในปี 2560 บริษัทมีกําไรสทุธิเท่ากบั 890.09 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.76 เมื่อเทียบกบักําไรสทุธิปี 2559 ซึ่ง

เท่ากบั 883.37 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีความคืบหน้าในการดําเนินงานก่อสร้าง 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง สญัญาท่ี 1 

งานโยธาสาํหรับสถานีกลางบางซื่อและศนูย์ซอ่มบํารุง,  2) โครงการรถไฟฟา้มหานคร MRT สายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพาน

ใหม่ – คคูต สญัญา 2 งานโยธา ช่วงสะพานใหม่ – คคูต และงานเคลื่อนย้ายสาธารณปูโภคท่ีเก่ียวข้อง,  3) โครงการก่อสร้าง

อโุมงค์สง่นํา้และอาคารประกอบพร้อมสว่นประกอบอ่ืนอโุมงค์สง่นํา้ช่วงแม่งดัแม่กวง สญัญาท่ี 2 โครงการเพ่ิมปริมาณนํา้ใน

อ่างเก็บนํา้เขื่อนแม่กวง อดุมธารา จังหวดัเชียงใหม่, 4) โครงการก่อสร้างระบบส่งนํา้มันเชือ้เพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ 

Hydrant ระยะท่ี 2 ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ, 5) โครงการก่อสร้างถนนต่อเช่ือมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก(แนว

เหนือ-ใต้) ตอน NS1, NS2, NS3 และ CD Road 6) สญัญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสีส้ม (ตะวนัออก) ช่วงศนูย์วฒันธน

ธรรม - มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) สญัญา 4 งานโยธายกระดบัช่วงสถานีบ้านม้า – สวุินทวงศ์ 7) สญัญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟา้สาย

สส้ีม (ตะวนัออก) ช่วงศนูย์วฒันธนธรรม - มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) สญัญา 6 งานระบบราง 

สาํหรับปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิเทา่กบั 796.64 ล้านบาท ซึ่งลดลง 93.44 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.50 

เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 890.09 ล้านบาท  โดยกําไรสทุธิลดลงมาจาก ค่าใช้จ่ายขายบริหารท่ีเพ่ิมขึน้จากค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัพนกังาน และต้นทนุทางการเงิน ซึ่งบริษัทได้เพ่ิมทัง้จํานวนพนกังานและสวสัดิการเพ่ือรองรับโครงการขนาดใหญ่และ

ต้นทนุทางการเงินท่ีเพ่ิมขึน้ตามการขยายตวัของบริษัทฯ  

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2559 เทา่กบัร้อยละ 13.69 เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จํานวนร้อยละ  13.42 เน่ืองจาก

ผลกําไร จํานวน 883.37 ล้านบาทในปี 2559 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 12.68 ลดลงจากปี 2559 เล็กน้อย คิดเป็นจํานวนร้อยละ  

1.01 ถึงแม้จะลดลง แตย่งัคงอยูใ่นระดบัสงู แสดงถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนท่ีดี 

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นสําหรับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 10.64 ลดลงเล็กน้อยจาก ปี 2560 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 

12.68 ถึงจะลดลงแตย่งัสามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอยา่งดี   

 

3.  ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ ปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 27,561.36 ล้านบาท และ 23,735.01  ล้านบาท 

ตามลําดับ โดยเพ่ิมขึน้ 3,826.35 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 16.12 โดยสินทรัพย์หลกัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

รายละเอียดดงันี ้ 

สนิทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2561 เทา่กบั 29,340.05 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้ 1,778.69 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้คิด

เป็นร้อยละ 6.45 จาก ปี  2560 โดยสนิทรัพย์หลกัท่ีมีการเปลีย่นแปลงประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้ 
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1. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 

ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนสทุธิ เท่ากับ 1,056.15 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.65 

เมื่อเทียบกับปี 2559 เน่ืองจากในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับเงินจากลูกหนีก้ารค้าแล้ว เช่น  โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง 

สญัญาท่ี 1 งานโยธาสาํหรับสถานีกลางบางซื่อและศนูย์ซ่อมบํารุง, โครงการรถไฟฟา้มหานคร MRT สายสเีขียว ช่วงหมอชิต – 

สะพานใหม่ – คูคต สญัญา 2 งานโยธา ช่วงสะพานใหม่ – คูคต และงานเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวข้อง, โครงการ

ก่อสร้างอโุมงค์สง่นํา้และอาคารประกอบพร้อมสว่นประกอบอ่ืนอโุมงค์สง่นํา้ช่วงแมง่ดัแมก่วง สญัญาท่ี 2 โครงการเพ่ิมปริมาณ

นํา้ในอ่างเก็บนํา้เขื่อนแม่กวง อดุมธารา จงัหวดัเชียงใหม่, โครงการก่อสร้างระบบสง่นํา้มนัเชือ้เพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ 

Hydrant ระยะท่ี 2 ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ, โครงการก่อสร้างถนนต่อเช่ือมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก(แนว

เหนือ-ใต้) ตอน NS1, NS2, NS3 และ CD Road นอกจากนี ้ความสาํเร็จของงานท่ีเกิดในช่วงปลายปี 2560 อยูร่ะหวา่งสง่มอบ

งาน  จึงทําให้ลกูหนีก้ารค้าลดลง   

ณ สิน้ปี 2561  บริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนสทุธิ เทา่กบั 1,618.07 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้ 561.92 ล้าน

บาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 53.20 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2560  เน่ืองจาก บริษัทได้เร่งรัดงาน และสง่มอบงานได้ตามเง่ือนไข

การเบิกจ่ายเงินจากภาครัฐ 

 

กลุม่บริษัทฯ  มีระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี ้ ดงันี ้

                                                                                                          (หนว่ย: ล้านบาท) 

กิจการอื่น ณ สิน้ปี 2558 ณ สิน้ปี 2559 ณ สิน้ปี 2560 ณ สิน้ปี 2561 

 อยูใ่นกําหนดระยะเวลาชําระหนี ้ 816.51 1,017.74 711.61 971.57 

 ค้างชําระเกินกําหนดระยะเวลาชําระหนี ้     

- น้อยกวา่ 6 เดือน 973.60 624.75 592.93 723.22 

- มากกวา่ 6 เดือนถึง 12 เดือน 0.64 4.61 6.65 1.41 

- มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 21.32 17.88 33.90 41.15 

หกั   เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า (215.33) (309.06) (279.49) (107.33) 

หกั   คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอ่ืน (8.00) (8.00) (9.45) (11.95) 

รวม 1,588.74 1,347.92 1,056.15 1,618.07 

 

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560  และ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 479 

วัน 459 วัน และ 378 วัน วันตามลําดบั การท่ีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับระยะเวลาของโครงการ

รับเหมาก่อสร้าง ซึง่เป็นลกัษณะ Cycle คือ เมื่อเร่ิมโครงการก็จะมีการรับเงินคา่งานได้ตามปริมาณงานและมีการเพ่ิมขึน้ลดลง

ตามระยะเวลาของการสง่งานเช่นกนั และในปี 2561 ถึงแม้วา่บริษัทจะมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ท่ีเพ่ิมขึน้กวา่ปี 2560 แตบ่ริษัท

คาดวา่จะไมม่ีปัญหาในการเรียกเก็บเงินจากลกูหนีเ้หลา่นีใ้นอนาคต เน่ืองจากลกูหนีส้ว่นใหญ่เป็นหนว่ยงานราชการท่ีมีประวตัิ

การชําระหนีใ้นอดีตท่ีดี และมีความแนน่อนเป็นอยา่งมากท่ีจะเก็บเงินได้ 
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2. ลูกหนีก้ารค้าที่ยงัไม่เรียกเก็บ  

ลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไมเ่รียกเก็บของบริษัทคือลกูหนีท่ี้บริษัทได้ทํางานตามสญัญาการจ้างงานแล้วแตย่งัไม่สามารถเรียก

เก็บหนีไ้ด้ ซึง่เกิดได้หลายกรณีขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการกําหนดการเบิกจ่ายคา่งานของผู้วา่จ้าง เช่น บริษัทจะทําการเบิกจ่ายคา่งาน

ได้เมื่อชิน้งานแล้วเสร็จและได้ตามปริมาณท่ีกําหนดไว้ในแต่ละงวด หรือลกัษณะของงานท่ีเสร็จแล้วเป็นชิน้ส่วนท่ียงัไม่ได้

ประกอบจึงยงัไมส่ามารถสง่มอบงานได้  

ลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไม่เรียกเก็บของบริษัท ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 13,576.32 ล้านบาท และ 16,332.56 

ล้านบาท ตามลําดบั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 20.30 ทัง้นีเ้มื่อคิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากบัร้อยละ  57.20 และร้อยละ 59.25 

ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560  ตามลําดบั เน่ืองจากความสําเร็จของงานโครงการฯ และอยู่ในระหว่างสง่มอบ

งาน เช่น โครงการรถไฟฟา้สายสแีดง สญัญาท่ี 1 งานโยธาสาํหรับสถานีกลางบางซื่อและศนูย์ซอ่มบํารุง, โครงการรถไฟฟา้มหา

นคร MRT สายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สญัญา 2 งานโยธา ช่วงสะพานใหม่ – คูคต และงานเคลื่อนย้าย

สาธารณปูโภคท่ีเก่ียวข้อง, โครงการก่อสร้างอโุมงค์สง่นํา้และอาคารประกอบพร้อมสว่นประกอบอ่ืนอโุมงค์สง่นํา้ช่วงแมง่ดัแม่ก

วง สญัญาท่ี 2 โครงการเพ่ิมปริมาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้เข่ือนแมก่วง อดุมธารา จงัหวดัเชียงใหม,่ โครงการก่อสร้างระบบสง่นํา้มนั

เชือ้เพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะท่ี 2 ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ, โครงการก่อสร้างถนนต่อเช่ือมถนนราช

พฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก(แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1, NS2, NS3 และ CD Road  

ลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไม่เรียกเก็บของบริษัท ณ สิน้ปี 2561 เท่ากบั 15,280.90 ล้านบาท ลดลง 1,041.67 ล้านบาท หรือ

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.44 เมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2560 ทัง้นี ้เมื่อคิดเป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวมเทา่กบัร้อยละ 52.08 ของสนิทรัพย์

รวม โดยลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไมเ่รียกเก็บท่ีลดลงเป็นผลมาจากการเรียกเก็บเงินได้เพ่ิมขึน้ตามความสาํเร็จของงานโครงการฯ  

ทัง้นี ้การมีลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไมค่รบกําหนดเรียกเก็บเป็นลกัษณะปกติของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทคาดวา่จะไม่มี

ปัญหาในการเรียกเก็บเงินจากลกูหนีเ้หล่านีใ้นอนาคต เน่ืองจากลกูหนีก้ารค้าดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการท่ีมี

ประวตัิการชําระหนีใ้นอดีตท่ีดี มีความแนน่อนเป็นอยา่งมากท่ีจะเก็บเงินได้ และบริษัทไมเ่คยประสบปัญหาเร่ืองหนีส้ญูเลย 

3. สินค้าคงเหลือ 

ณ สิน้ปี 2559 ปี 2560 บริษัทมีสินค้าคงเหลือเท่ากบั 862.84 ล้านบาท และ 2,093.89 ล้านบาท ตามลําดบั เพ่ิมขึน้

ร้อยละ 142.67 จากปี 2559 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้สํารองวสัดกุ่อสร้างไว้ใช้ในโครงการก่อสร้างก่อสร้างขนาดใหญ่ ทัง้นี ้เมื่อคิด

เป็นสดัสว่นตอ่สนิทรัพย์รวม เทา่กบัร้อยละ 3.64 และร้อยละ 7.60 ของสนิทรัพย์รวม ณ สิน้ปี 2559 และปี 2560 ตามลาํดบั  

ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ เท่ากบั 4,538.60 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้ 2,444.71 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็น

ร้อยละ 116.75 เมื่อเทียบจากสิน้ปี 2560 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้สํารองวสัดกุ่อสร้างไว้ใช้ในโครงการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่

และเป็นงานระหว่างก่อสร้างท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ  โดยสินค้าคงเหลือคิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรัพย์รวม

เทา่กบัร้อยละ 15.47 
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บริษัทมีรายละเอียดของสนิค้าคงเหลอืดงันี ้

                                                                                                           (หนว่ย: ล้านบาท) 

 ณ สิน้ปี 2559 ณ สิน้ปี 2560 ณ สิน้ปี 2561 

งานระหวา่งก่อสร้าง – โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 453.76 182.46 149.44 

งานระหวา่งก่อสร้าง - โครงการกอ่สร้าง 286.70 148.72 3,458.20 

วสัดกุ่อสร้าง 91.68 1,489.98 602.88 

วสัดสุิน้เปลอืง 30.70 272.73 328.92 

หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ - - (0.85) 

รวม 862.84 2,093.89 4,538.59 

 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 งานระหวา่งก่อสร้างสาํหรับโครงการอสงัหาริมทรัพย์ (รวมท่ีดิน) ของบริษัทซึง่

มีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงินรวม 182.5 ล้านบาท และ 453.8 ล้านบาท 

ตามลําดบั ลดลงเน่ืองจากคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติในการประชุมเมื่อวนัท่ี 14 ธันวาคม 2560 ให้เปลี่ยนวตัถปุระสงค์

การใช้ท่ีดินท่ีบนัทึกอยู่ในบญัชีงานระหวา่งก่อสร้าง - โครงการอสงัหาริมทรัพย์มลูค่ารวม 271.3 ล้านบาท ไปใช้ในการกอ่สร้าง

อาคารสาํนกังานของกลุม่บริษัทยนิูค ดงันัน้ บริษัทจึงโอนงานระหวา่งก่อสร้าง - โครงการอสงัหาริมทรัพย์มลูคา่รวม 271.3 ล้าน

บาท ไปเป็นสว่นหนึง่ของบญัชีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มลูคา่ท่ีดินบนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทซึง่มรีาคาทนุจํานวนเงิน 182.5 ล้านบาท 

มีราคาประเมิน (ราคาตลาดยตุิธรรม) ตามรายงานของบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ (บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จํากดั) ลง

วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560 เป็นจํานวนเงินรวม 209.6 ล้านบาท   

  โฉนดท่ีดินของบริษัทบางฉบบัได้นําไปจดจํานองเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

   ณ วนัท่ี 31 ธนวาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มลูคา่ท่ีดินบนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทมีราคาทนุ

จํานวนเงิน 149.44 ล้านบาท และ 182.46 ล้านบาท ตามลาํดบั เน่ืองจากคณะกรรมการของบริษัทได้มมีติเมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 

2560 ให้บริษัทขายท่ีดินบางสว่นซึ่งบนัทึกอยูใ่นบญัชีงานระหว่างก่อสร้าง - โครงการอสงัหาริมทรัพย์โดยมีราคาทนุมลูคา่รวม 

33.0 ล้านบาท ให้กับบริษัท สพุรรณคีรี จํากัด ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เป็นรายเดียวกันกับบริษัท ในราคาขายจํานวนเงิน 47.0 

ล้านบาท โดยบริษัทได้ทําสญัญาซือ้ขายท่ีดินกบับริษัทดงักลา่วเมื่อวนัท่ี 5 มกราคม 2561 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มลูค่าท่ีดินบนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีราคาทุนจํานวนเงิน 149.44 ล้าน

บาท มีราคาประเมิน (ราคาตลาดยตุิธรรม) ตามรายงานของบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ (บริษัท แอคคิวเรท แอดไวเซอร่ี จํากดั) 

ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 เป็นจํานวนเงินรวม 176.3 ล้านบาท อยา่งไรก็ตามบริษัทได้ตัง้คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยค่าของ

ท่ีดินสาํหรับงานระหวา่งกอ่สร้าง – โครงการอสงัหาริมทรัพย์แปลงหนึง่ซึง่มีราคาประเมินตํ่ากวา่ราคาทนุจํานวน 0.85 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  



บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 

 

สว่นท่ี 1| หน้าท่ี 45 

4. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

           ในปี 2559 บริษัทได้ซือ้ ท่ีดิน  เคร่ืองจักรอุปกรณ์ และยานพาหนะ เพ่ิมเติมเพ่ือใช้รองรับสําหรับโครงการ

ก่อสร้างฯ ของกลุ่มบริษัทฯ  ทําให้มี ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สทุธิ เท่ากับ 5,207.77 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 เท่ากบั 

906.02 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 21.06 

 ในปี 2560 บริษัทได้ซือ้ ท่ีดิน  เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และยานพาหนะ เพ่ิมเติมเพ่ือใช้รองรับสาํหรับโครงการก่อสร้าง

ฯ ของกลุม่บริษัทฯ  ทําให้มี ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ เทา่กบั 5,396.23 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 เทา่กบั 188.45 ล้าน

บาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.62 

 ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ สทุธิ เทา่กบั 4,824.21 ล้านบาท ลดลง 572.02 ล้านบาท หรือ

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.60 เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปี 2560 เน่ืองจากเป็นการตดัคา่เสือ่มราคาตามปกต ิ

 

สภาพคล่อง 

 

1. กระแสเงนิสด 

                                                                                                  (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,191.66  (206.31) 818.15 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (728.34) (374.61) (438.31) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (1,034.88) 94.54  (192.88) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

ในปี 2559 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทแสดงการได้มาของเงินสดเท่ากับ 2,191.66 ล้านบาท 

เน่ืองจากมีลกูหนีก้ารค้าท่ีได้รับชําระเพ่ิมขึน้ 

ในปี 2560 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทแสดงการใช้ไปของเงินสดเทา่กบั 206.32 ล้านบาท เน่ืองจาก

มีการสัง่ซือ้วตัถดุิบและจ่ายคา่แรงจ้างเหมาเพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง 

สําหรับ  ปี 2561 กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทแสดงการได้มาของเงินสดเท่ากับ 818.15 ล้านบาท 

สาเหตหุลกัเน่ืองจากการลดลงของลกูหนีก้ารค้ารอเรียกเก็บและการได้รับเงินคืนจากภาษีมลูคา่เพ่ิมขอคืนและการได้รับคืนเงิน

ภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

ในปี 2559 กระแสเงินสดแสดงการใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุเทา่กบั 728.34 ล้านบาท เน่ืองจากการซือ้ท่ีดนิเคร่ืองจกัร

และอปุกรณ์เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง 

 ในปี 2560 กระแสเงินสดแสดงการใช้ไปในการลงทนุเทา่กบั 374.61 ล้านบาท เน่ืองจากเงินลงทนุในเงินฝากประจํา

ท่ีมีข้อจํากดัในการใช้  และซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง  

 สําหรับ ปี 2561 กระแสเงินสดแสดงการใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุเท่ากบั 438.31 ล้านบาท สาเหตหุลกัจากเงิน

ลงทนุในเงินฝากประจําท่ีมีข้อจํากดัในการใช้เพ่ิมขึน้และการซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เพ่ือใช้ในการก่อสร้างเพ่ิมขึน้ 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2559 กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษัทเท่ากบั 1,034.88 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมี จ่าย

ชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน,จ่ายดอกเบีย้,จ่ายเงินปันผล, จ่ายชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

ในปี 2560 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินของบริษัทเทา่กบั 94.54 ล้านบาท เน่ืองจาก ปี 2560 บริษัทมี

รับเงินจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้, เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

สําหรับ ปี 2561 กระแสเงินสดแสดงการใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินของบริษัทเท่ากบั 192.88 ล้านบาท สาเหตหุลกั

จากการจ่ายเงินปันผล,จ่ายชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน,จ่ายชําระเงินกู้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และจ่ายดอกเบีย้ 

 

 2. อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ในปี 2559 บริษัท มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเป็น 1.19 เทา่ เน่ืองจากบริษัทมีเจ้าหนีแ้ละตัว๋เงินจ่ายเพ่ิมขึน้ 

ในปี 2560 บริษัท มีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลงเป็น 1.17 เท่า ลดลงจากปี 2559 ท่ีมีอตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ท่ี 

1.19 เทา่ ลดลงเลก็น้อย กลุม่บริษัทยนิูคมีสภาพคลอ่งอยูใ่นเกณฑ์ด ี

สําหรับปี 2561 บริษัท มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 1.20 เท่า เพ่ิมขึน้จากปี 2560 ท่ีมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งอยูท่ี่ 

1.17 เทา่ สภาพคลอ่งอยูใ่นเกณฑ์ด ี

 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

1. หนีส้ิน 

 ณ สิน้ปี 2560 บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียนเทา่กบั 18,251.86 เพ่ิมขึน้จากปี 2559 เทา่กบั 3,210.62 หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็น

ร้อยละ 21.35  โดยหนีส้นิหมนุเวียนท่ีเพ่ิมขึน้ได้แก่  เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน, เจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจ่าย, เงินรับลว่งหน้า

จากลกูค้า  ในขณะท่ีหนีส้นิไมห่มนุเวียน  2,012.75 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากปี  2559  จํานวน  66.97  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

3.44 โดยหนีส้นิไมห่มนุเวียนท่ีเพ่ิมขึน้ ได้แก่ หนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน-สทุธิ ,เงินประกนัผลงานผู้ รับเหมาเป็นต้น 

 ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียนเท่ากบั 18,969.86 ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปี 2560 เท่ากับ 718.00 หรือเพ่ิมขึน้คิด

เป็นร้อยละ 3.93  โดยหนีส้นิหมนุเวียนหลกัท่ีเพ่ิมขึน้ ได้แก่  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเงิน

รับลว่งหน้าจากลกูค้า  ในขณะท่ีหนีส้ินไม่หมนุเวียนเทา่กบั 2,638.66 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปี 2560  จํานวน  617.37  ล้าน

บาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 30.67 โดยหนีส้นิไมห่มนุเวียนหลกัท่ีเพ่ิมขึน้ ได้แก่ หุ้นกู้  และหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

 

รายละเอียดหนีส้ิน 

1. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

                                                                                                                                           (หนว่ย: ล้านบาท) 

ประเภทเงนิกู้ยมื ณ สิน้ปี 2559 ณ สิน้ปี 2560 ณ สิน้ปี 2561 อัตราดอกเบีย้ 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน  

3,024.76 5,085.06 5,993.23 ปี 2559 : ร้อยละ 3.65-7.375 ตอ่ปี 

ปี 2560 : ร้อยละ 3.70-7.125 ตอ่ปี 

ปี 2561: ร้อยละ 4.200-7.125 ตอ่ปี 
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เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบญัชี หนีส้นิท่ีเกิดจากการทําทรัสต์ซีทส์ ตัว๋เงินจ่าย 

และตั๋วแลกเงิน สิน้ปี 2560 บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินจํานวน 5,085.06 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 

จํานวน 2,060.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.11% เน่ืองจากบริษัทมีโครงการงานก่อสร้างขนาดใหญ่  

สาํหรับ ปี 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 5,993.23 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 908.17 ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นร้อยละ 17.85 จาก ปี 2560 เป็นผลมาจากบริษัทมีโครงการงานก่อสร้างขนาดใหญ่ 

 

2. เงินกู้ยืมระยะสัน้ 

ประเภทเงนิกู้ยมื 
ณ สิน้ปี 

2559 

ณ สิน้ปี 

2560 

ณ สิน้ปี 

2561 
อัตราดอกเบีย้ 

ตัว๋แลกเงิน 450.00 450.00 - ปี2559 : ร้อยละ 3.65 - 3.70 ตอ่ปี 

ปี2560 : ร้อยละ 3.70 ตอ่ปี 

            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559   เงินกู้ยืมจํานวนเงิน 450 ล้านบาท เป็นตัว๋แลกเงินท่ีไมม่ีหลกัประกนั โดยมี

กําหนดชําระคืนในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 และกมุภาพนัธ์ 2560 ตามลาํดบั  

  

3. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินของบริษัท 

ประเภทเงนิกู้ยมื 
ณ สิน้ปี 

2559 

ณ สิน้ปี 

2560 

ณ สิน้ปี 

2561 
อัตราดอกเบีย้ 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ของกลุม่บริษัท 

717.10 451.00 

 

397.48 ปี2559 : ร้อยละ  5.525-6.525 ตอ่ปี 

ปี2560 : ร้อยละ  5.025-6.025 ตอ่ปี 

ปี2561 : ร้อยละ 5.025-6.025 ตอ่ปี 

 

ในปี 2559 บริษัทได้มีเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จํานวน 717.10 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จํานวนเงิน 

206.7 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทมีโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสแีดง) ช่วงบางซื่อ - รังสติ งาน

สญัญาท่ี 1 และโครงการรถไฟฟา้มหานคร MRT สายสเีขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม ่– คคูต สญัญา 2 งานโยธา ช่วงสะพาน

ใหม ่– คคูต และงานเคลือ่นย้ายสาธารณปูโภคท่ีเก่ียวข้อง  

ในปี 2560 บริษัทได้มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จํานวน 451.00 ล้านบาท ลดลง จากปี 2559 จํานวน 

266.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  37.11 เน่ืองจากบริษัทมีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวบางสว่น 

สาํหรับปี 2561 บริษัทมีเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จํานวน 397.48 ล้านบาท ลดลง 53.52 ล้านบาท หรือ

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.87 จากปี 2560 เน่ืองจากบริษัทมีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวบางสว่น 
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3.1 เงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงไทยจํากดั (มหาชน)  

บริษัท 

 

เมื่อวนัท่ี 18 ตลุาคม 2559 บริษัทได้รับวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศแหง่หนึง่จํานวนเงินรวม 192.7 ล้านบาท ซึง่

ประกอบด้วย 

 

ประเภทของสนิเช่ือ 
 

วงเงิน (ล้านบาท)  อตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการจ่ายชําระ 

ก )  -  วง เ งิน Term 

loan (คา่ท่ีดิน) 

 

 

 

 

  - วงเงินสินเช่ือเพ่ือ

รับรอง/อาวัลตั๋วเงิน 

(คา่ท่ีดิน) 

 

 

 

 

 

175.2 

 อัตราเงินกู้ ยืมขัน้ตํ่า

ลบร้อยละ 0.75 ตอ่ปี 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมร้อยละ 

1.00 ตอ่ปี 

 บริษัทสามารถเบิกเงินกู้ ยืมระยะสัน้โดย

ออกตัว๋สญัญาใช้เงิน 

- จํานวนเงิน 43 ล้านบาท ซึ่งมีกําหนด

ชําระคืนภายใน 6 เดือน และ  

- จํานวนเงิน 132.2 ล้านบาท ซึ่งมีกําหนด

ชําระคืนภายใน 24 เดือน และเมื่อถึง

กําหนดการชําระเงิน บริษัทสามารถเบิกใช้

วงเงิน Term loan (คา่ท่ีดิน) มาชําระคืนตัว๋

สัญญาใช้ เ งินได้ เต็มจํานวน โดยจะมี

กําหนดระยะเวลาการจ่ายชําระคืนเป็นงวด

รายเดือนจํานวน 36 เดือน เดือนละไม่ตํ่า

กวา่ 3.68 ล้านบาท เร่ิมเดอืนตลุาคม 2561 

 
 

     

ข) วงเงิน Term loan 

(คา่พฒันาท่ีดิน) 

 

 

17.5  อัตราเงินกู้ ยืมขัน้ตํ่า

ตอ่ปี 

 งวดรายเดือนจํานวน 60 เดือน เดือนละไม่

ตํ่ากว่า 0.37 ล้านบาท กําหนดชําระเร่ิม

เดือนตลุาคม 2560  

 
 

     

รวม 
 

192.7     

 

 

เงินกู้ยืมนีค้ํา้ประกนัด้วยการจํานองท่ีดนิของบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ ตามท่ีกลา่วในหมายเหต ุ11 และคํา้ประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษัท

ย่อยแห่งหนึ่งตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตุ  10  นอกจากนี ้ บริษัทจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงธุรกิจหลกั  และจะต้องไม่ควบรวม

กิจการกบักิจการอ่ืน  รวมทัง้การลดทนุจดทะเบียน หรือเลกิและชําระบญัชีบริษัท 
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เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศแหง่หนึง่จํานวนเงินรวม 78.0 ล้านบาท 

ซึง่ประกอบด้วย 

 

ประเภทของสนิเช่ือ 
 

วงเงิน (ล้านบาท)  อตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการจ่ายชําระ 

วงเงิน Term loan 

(คา่ท่ีดิน)  

 

78.0  - อตัราเงินกู้ยืมขัน้ตํ่า

ลบร้อยละ 1.25 ตอ่ปี 

 - งวดรายเดือนจํานวน 43 เดือน เดือนละ

ไม่ตํ่ากว่า 1.85 ล้านบาท กําหนดชําระเร่ิม

เดือนพฤศจิกายน 2560 

รวม 
 

78.0     

 
เงินกู้ ยืมนีค้ํา้ประกนัด้วยการจํานองท่ีดินของบริษัท ตามท่ีกล่าวในหมายเหต ุ11 นอกจากนี ้บริษัทได้โอนสิทธิรับเงินค่างวด

ตามโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวนัออก) ช่วงศูนย์วฒันธรรม - มีนบุรี (สวุินทวงศ์) - งานโยธา

ยกระดบั ช่วงสถานีคลอง     บ้านม้า - สวุินทวงศ์ (สญัญา 4) และ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวนัออก) ช่วงศนูย์

วฒันธรรม - มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) - งานระบบราง (สญัญา 6) ของบริษัทตามสญัญาโอนสิทธิข้อเรียกร้อง ตามท่ีกลา่วในหมาย

เหตุ 6 และสญัญาหลกัประกันทางธุรกิจตามพระราชบญัญัติหลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ฉบบัลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม 

2560 เพ่ือคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินดงักลา่ว 

 

เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2561 บริษัทได้รับวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศอีกแห่งหนึ่งจํานวนเงินรวม 130.0 ล้านบาท 

ซึง่ประกอบด้วย 

 

ประเภทของสนิเช่ือ 
 

วงเงิน (ล้านบาท)  อตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการจ่ายชําระ 

วงเงิน Term loan 

(คา่ท่ีดิน)  

 

130.0  - อตัราเงินกู้ยืมขัน้ตํ่า

ลบร้อยละ 1.25 ตอ่ปี 

 - งวดรายเดือนจํานวน 60 เดือน เดือนละ 

2.2 ล้านบาท ในเดือนท่ี 1 - 59 และ 0.2 

ล้ า น บ า ท  ใ น เ ดื อ น ท่ี  60 เ ร่ิ ม เ ดื อ น

พฤศจิกายน 2561 

รวม 
 

130.0     

 

เงินกู้ยืมนีค้ํา้ประกนัด้วยการจํานองท่ีดินของบริษัท ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหต ุ11 
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บริษัทย่อย 

 

เมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2557 บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่ได้รับวงเงินสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศแหง่หนึง่จํานวนเงินรวม 1,898 

ล้านบาท เพ่ือใช้ในการดาํเนินกิจการจําหนา่ยคอนกรีตผสมเสร็จและหลอ่แบบคอนกรีตของบริษัทยอ่ย ตอ่มาเมื่อวนัท่ี 15 

กนัยายน 2558 บริษัทยอ่ยดงักลา่วได้ทําสญัญาแก้ไขเงินกู้กบัสถาบนัการเงินดงักลา่ว วงเงินสนิเช่ือประกอบด้วย 

 

ประเภทของสินเช่ือ  
วงเงิน 

(ล้านบาท) 
 อตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการจา่ยชําระ 

ก )   ว ง เ งิ น  Term loan (ค่ า ที่ ดิ น )     

(ให้เบิกเงินกู้ ได้ในสดัสว่นร้อยละ 75 ของ

ราคาตามหนังสือสัญญาขายที่ดินแต่ไม่

เกินวงเงิน Term loan)  

 
211 

 
อัตราเงินกู้ ยืมขัน้ตํ่าลบร้อย

ละ 0.75 ตอ่ปี  

 
งวดรายเดือนจํานวน 96 เดือน เดือน

ละไม่ตํ่ากว่า 2.25 ล้านบาทในเดือนที่ 

1 - 19 และ ไม่ตํ่ากว่า 2.35 ล้านบาท 

ในเดือนที่ 20 - 96 
       

ข) วงเงิน Term loan (คา่พฒันาที่ดิน และ

สาธารณปูโภค)  

(ให้เบิกเงินกู้ ได้ในสดัสว่นร้อยละ 60 ของ

มูลค่างานที่ เ กิดขึ น้จ ริงตามรายงาน

ประเมินราคาของบริษัทประเมินราคา

ภายนอกที่สถาบนัการเงินได้ขึน้ทะเบียน

ไว้ แตไ่มเ่กินวงเงิน Term loan) 

 
413 

 
อัตราเงินกู้ ยืมขัน้ตํ่าลบร้อย

ละ 0.75 ตอ่ปี 

 
งวดรายเดือนจํานวน 96 เดือน เดือน

ละไม่ตํ่ากว่า 4.5 ล้านบาท ในเดือนที่ 

1 - 19 และ ไม่ตํ่ากว่า 5.4 ล้านบาท 

ในเดือนที่ 20 - 96 

       

ค) วงเงิน Term loan (ค่าก่อสร้างสิ่งปลกู

สร้างและงานระบบ)   

(ให้เบิกเงินกู้ ได้ในสดัสว่นร้อยละ 75 ของ

มูลค่างานที่ เ กิดขึ น้จ ริงตามรายงาน

ประเมินราคาของบริษัทประเมินราคา

ภายนอกที่สถาบนัการเงินได้ขึน้ทะเบียน

ไว้ แตไ่มเ่กินวงเงิน Term loan) 

 
137 

 
อัตราเงินกู้ ยืมขัน้ตํ่าลบร้อย

ละ 0.75 ตอ่ปี 

 
งวดรายเดือนจํานวน 84 เดือน เดือน

ละไมต่ํ่ากวา่ 2.2 ล้านบาท 

       

ง)  วงเ งิน Term loan (ค่า เค ร่ืองจักร/

อปุกรณ์/สว่นประกอบ) 

 (ให้เบิกเงินกู้ ได้ในสดัสว่นร้อยละ 75 ของ

ราคาประเมิน ตามรายงานประเมินราคา

ของบ ริ ษัทประเ มินราคาภายนอกที่

สถาบนัการเงินได้ขึน้ทะเบียนไว้) 

 
957 

 
อัตราเงินกู้ ยืมขัน้ตํ่าลบร้อย

ละ 0.75 ตอ่ปี  

 
งวดรายเดือนจํานวน 84 เดือน เดือน

ละไมต่ํ่ากวา่ 12.2 ล้านบาท ในเดือนที่ 

1 - 19 และ ไม่ตํ่ากว่า 13.8 ล้านบาท 

ในเดือนที่ 20 - 84 

       

จ) วงเงินเบิกเกินบญัชี 
 

30 
 

อตัราเงินเบิกเกินบญัชีขัน้ตํ่า 
 

ทบทวนวงเงินทกุ 12 เดือน 
       
ฉ) วงเงินหนงัสือคํา้ประกนั 

 
100 

 
- อตัราร้อยละ 1 ตอ่ปี สําหรับ

หนงัสือคํา้ประกนั 

-  อัต รา ร้อยล ะ1 .8  ต่อ ปี  

สําหรับเลตเตอร์ออฟเครดิต  

- MOR สําหรับตั๋วสัญญาใช้

เงิน และสญัญาทรัสต์รีซีทส์ 

 
ทบทวนวงเงินทกุ 12 เดือน 
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ช) วงเงินสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่น

ลว่งหน้า 

 
50 

 
กําหนดโดยสถาบนัการเงิน 

 
ทบทวนวงเงินทกุ 12 เดือน 

รวม 
 

1,898 
    

 
เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2557 บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้รับวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ่งจํานวนรวม 

324.2 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการดําเนินกิจการขดุและจําหนา่ยทรายของบริษัทยอ่ย ซึง่ประกอบด้วย 

 

ประเภทของสินเช่ือ  วงเงิน 

(ล้านบาท) 

 อตัราดอกเบีย้  ระยะเวลาการจา่ยชําระ 

ก)  วงเงิน Term loan (ทา่เรือ) 

 (ให้เบิกเงินกู้ ได้ในสดัสว่นร้อยละ 75 

ของต้นทุนซือ้ตามหนังสือสัญญา

ขายที่ดินในวนัโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน) 

 236.2  - อตัราเงินกู้ยืมขัน้ตํ่าลบ

ร้อยละ 0.75 ตอ่ปี ในปี

แรก  

- อตัราเงินกู้ยืมขัน้ตํ่าลบ

ร้อยละ 0.25 ตอ่ปี ในปี

ตอ่ ๆ ไป 

 งวดรายเดือนจํานวน 72 เดือน เดือน

ละไมต่ํ่ากวา่ 3.45 ล้านบาท 

       

ข) วงเงิน Term loan (ที่ดินบอ่ทราย) 

 (ให้เบิกเงินกู้ ได้ในสดัสว่นร้อยละ 50 

ของต้นทุนซือ้ตามหนังสือสัญญา

ขายที่ดินในวนัโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน) 

 50.0  - อตัราเงินกู้ยืมขัน้ตํ่าลบ

ร้อยละ 0.75 ตอ่ปี ในปี

แรก 

- อตัราเงินกู้ยืมขัน้ตํ่าลบ

ร้อยละ 0.25 ตอ่ปี ในปี

ตอ่ ๆ ไป 

 งวดรายเดือนจํานวน 48 เดือน เดือน

ละไมต่ํ่ากวา่ 1.15 ล้านบาท 

       

ค) วงเงินสินเช่ือเพ่ือใช้ซือ้เคร่ืองจกัร

และอปุกรณ์ 

 (ให้เบิกเงินกู้ ได้ในสดัสว่นร้อยละ 50 

ของมูลค่าที่ เ กิดขึ น้จ ริงของการ

ก่อสร้างกะพ้อล้างทราย และ/หรือ 

เรือดดูทราย ที่ได้สร้างเสร็จแล้ว ร้อย

ละ 100 ตามรายงานประเมินราคา

ของบริษัทประเมินราคาภายนอกที่

สถาบนัการเงินได้ขึน้ทะเบียนไว้) 

 18.0  - อตัราเงินกู้ยืมขัน้ตํ่าลบ

ร้อยละ 0.75 ตอ่ปี ในปี

แรก 

- อตัราเงินกู้ยืมขัน้ตํ่าลบ

ร้อยละ 0.25 ตอ่ปี ในปี

ตอ่ ๆ ไป 

 งวดรายเดือนจํานวน 36 เดือน เดือน

ละไมต่ํ่ากวา่ 0.58 ล้านบาท 

       

ง) วงเงินเบิกเกินบญัชี  15.0  อตัราเงินเบิกเกินบญัชีขัน้

ตํ่า 

 ทบทวนวงเงินทกุ 12 เดือน 

       

จ) วงเงินหนงัสือคํา้ประกนั  5.0  อตัราร้อยละ 1 ตอ่ปี  ทบทวนวงเงินทกุ 12 เดือน 

รวม  324.2     
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เงินกู้ ยืมของบริษัทย่อยคํา้ประกนัด้วยการจํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างและเคร่ืองจักร รวมถึงท่ีดิน และสิ่งปลกูสร้างของ

บริษัทย่อยดงักล่าวท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหต ุ11 และคํา้ประกนัเพ่ิมเติมโดยบริษัทตามท่ีกลา่วไว้ใน

หมายเหต ุ10 นอกจากนี ้บริษัทยอ่ยต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้  

 

3.2 หุ้นกู้  - สุทธิ 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (พนับาท) 

  2561  2560 

หุ้นกู้   940,000  - 

หกั คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ยหุ้นกู้ รอการตดับญัชี  (9,328)  - 

  930,672  - 

หกั สว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  (435,589)  - 

สทุธิ  495,083  - 

 

หุ้นกู้ดงักลา่วเป็นหุ้นกู้ประเภทไมด้่อยสทิธิและไมม่ีหลกัประกนั ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

วนัท่ีออกและ  จํานวนเงิน (พนับาท)    วนัครบกําหนด  อตัราดอกเบีย้คงท่ี 

เสนอขายหุ้นกู้  2561  2560  อายหุุ้นกู้  ไถ่ถอน  (ร้อยละตอ่ปี) 

            

29 สงิหาคม 2561  500,000       -  3 ปี  29 สงิหาคม 2564  3.70 

21 ธนัวาคม 2561  440,000       -  1 ปี  21 ธนัวาคม 2562  3.40 

รวม  940,000       -       

 

เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ จํานวนเงิน 2,000 ล้านบาท ซึง่หุ้นกู้ดงักลา่วเป็นหุ้นกู้ประเภทไมด้่อยสทิธิและ

ไมม่ีหลกัประกนั ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ หุ้นกู้ครบกําหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2565 มีดอกเบีย้ในอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 

4.20 ตอ่ปี   

 

บริษัทมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืชีช้วน เช่น การดํารงอตัราสว่นทางการเงินและอ่ืน ๆ  
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อัตราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ 

ในปี 2559 บริษัทมีอตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้เทา่กบั 7.30 เทา่ เพ่ิมขึน้ 6.51 เทา่ จากปี 2558 โดย

มีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของกระแสเงินสดสทุธิท่ีได้จากการดําเนินงาน เทา่กบั 2,191.66 ล้านบาท เน่ืองจากได้รับชําระ

จากลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้   

สาํหรับในปี 2560 เทา่กบั 1.06 เทา่ ลดลง 6.24 เทา่ จากปี 2559 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของกระแสเงินสดจาก

การดําเนินงานของบริษัทใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานเทา่กบั 206.32 ล้านบาท เน่ืองจากมีการสัง่ซือ้วตัถดุิบและจ่ายคา่แรงจ้าง

เหมาเพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง 

ในปี  2561 บริษัทมีอตัราความสามารถในการชําระดอกเบีย้เท่ากบั 2.68 เท่าเพ่ิมขึน้ 1.62 เท่า จากปี 2560 โดยมี

สาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของกระแสเงินสดสทุธิท่ีได้จากการดําเนินงาน เทา่กบั 818.15 ล้านบาท จากการได้รับเงินจากลกูหนี ้

การค้ารอเรียกเก็บ 

 

2. ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ สิน้ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทมีทนุจดทะเบียน ทนุท่ีออกและชําระแล้ว มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ และกําไรต่อ

หุ้นดงันี ้

                                                                                                                   (หนว่ย: ล้านบาท) 

รายการ ณ สิน้ปี 2559 ณ สิน้ปี 2560 ณ สิน้ปี 2561 

ทนุจดทะเบียน 1,081.02 1,081.02 1,081.02 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 1,081.02 1,081.02 1,081.02 

กําไรสะสม 3,203.98 3,752.73 4,196.08 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 1 1 1 

กําไรตอ่หุ้น 0.817 0.823 0.737 

 

กําไรตอ่หุ้นของบริษัทในปี 2559, ปี 2560 และ ปี 2561 เทา่กบั 0.817 บาท 0.823 บาท และ 0.737 บาท ตามลาํดบั 

 

3. อัตราส่วนโครงสร้างเงนิทุน  

ในปี 2559 บริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 2.52 เท่า เน่ืองจากบริษัทมีการสัง่ซือ้วสัดแุละจ้าง

เหมารวมทัง้การรับเงินลว่งหน้าจากผู้วา่จ้างในโครงการโครงการรถไฟฟา้มหานคร MRT สายสเีขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม ่

– คคูต สญัญา 2 งานโยธา ช่วงสะพานใหม่ – คคูต และงานเคลื่อนย้ายสาธารณปูโภคท่ีเก่ียวข้อง,โครงการก่อสร้างอโุมงค์สง่

นํา้และอาคารประกอบพร้อมสว่นประกอบอ่ืนอโุมงค์สง่นํา้ช่วงแมง่ดัแมก่วง สญัญาท่ี 2 โครงการเพ่ิมปริมาณนํา้ในอา่งเก็บนํา้

เขื่อนแม่กวง อดุมธารา จังหวดัเชียงใหม่โครงการก่อสร้างถนนต่อเช่ือมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก(แนวเหนือ-ใต้) 

ตอน NS1, NS2, NS3 และ CD Road 
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ในปี 2560 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 2.78 เท่า เพ่ิมขึน้จากปี 2559 เน่ืองจากบริษัทมีการ

สัง่ซือ้วสัดแุละจ้างเหมารวมทัง้การรับเงินลว่งหน้าจากผู้วา่จ้าง 1) สญัญาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสส้ีม (ตะวนัออก) ช่วง

ศนูย์วฒันธนธรรม - มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) สญัญา 4 งานโยธายกระดบัช่วงสถานีบ้านม้า – สวุินทวงศ์ 2) สญัญาโครงการก่อสร้าง

รถไฟฟา้สายสส้ีม (ตะวนัออก) ช่วงศนูย์วฒันธนธรรม - มีนบรีุ (สวุินทวงศ์) สญัญา 6 งานระบบราง 

สาํหรับปี 2561 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 2.79 เทา่ เพ่ิมขึน้จากปี 2560 เลก็น้อย  มีสาเหตุ

หลกัมาจาก บริษัทมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ มีการออกหุ้นกู้ เพ่ิมขึน้ 

 

4. ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจจะเกิดขึน้ 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและกลุม่บริษัทยนิูคมี 

  ล้านบาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

ก) ภาระผูกพันตามสัญญาการจัดซือ้

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ค่าท่ีปรึกษา

โครงการ ค่าก่อสร้างโครงการต่าง ๆ 

และการบริการตามสญัญารับเหมา

และใบสัง่ซือ้วสัดกุ่อสร้าง 

 13,560.2  12,097.8  15,212.8  10,638.1 

         

ข) ห นี ส้ิ น ท่ี อ า จ เ กิ ด ขึ น้ จ า ก ก า ร ท่ี

สถาบนัการเงินในประเทศหลายแหง่

ออกหนังสือคํา้ประกันและสินเช่ือ

อ่ืน ๆ ต่อหน่วยงานรัฐบาลและ

บริษัทในประเทศหลายแหง่ 

 21,799.1  21,107.5  21,796.1  21,089.5 

         

ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไมไ่ด้ใช้  743.1  108.8  742.1  108.8 

 

 

ข) บริษัทมีสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเพ่ือคุ้มครองเจ้าหนีท่ี้เป็น

เงินตราตา่งประเทศจากการซือ้สนิค้าและสนิทรัพย์ ดงัรายละเอียดดงันี ้ 

 

  2561  2560 

(ก) เหรียญสหรัฐอเมริกา  3,973,853  1,094,268 

(ข) เงินสกลุหยวน  -   255,689 
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ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทอาจจะถกูสํานกัการโยธา กรุงเทพมหานคร ยึดเงินคํา้ประกนัการยื่นซอง

ในการประมลูจ้างก่อสร้างโครงการถนนหทยัราษฎร์   (สวุินทวงศ์-สายไหม) จํานวนเงิน 61.3 ล้านบาท  เน่ืองจากบริษัท

ไม่ได้เข้าร่วมการเสนอราคาในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2551 ตามระเบียบในการประมลูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพราะ

ผู้แทนบริษัทท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเสนอราคาประสบอบุตัิเหตทุางรถยนต์  ซึ่งเหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นเหตกุารณ์

สดุวิสยัของบริษัท  ต่อมา เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ชําระเงินจํานวน 2 ล้านบาท ให้แก่สํานักการโยธา 

กรุงเทพมหานคร ตามคําพิพากษาศาลปกครองกลางแล้ว ขณะนีค้ดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

ผลท่ีสดุของคดีดงักลา่วยงัไมส่ามารถทราบได้ในขณะนี ้

 

ง) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  บริษัทมีคดีท่ีบริษัทถกูฟ้องร้องเรียกเงินลว่งหน้าตามสญัญาจํานวนเงิน 217.2 

ล้านบาท ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้บริษัทชําระเงินจํานวน 205.4 ล้านบาท และให้โจทก์จัดให้มีหนงัสือคํา้ประกนั

ธนาคารไม่กําหนดระยะเวลาสิน้สดุมามอบให้แก่บริษัทในวนัรับชําระเงิน  คดีดงักลา่วอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ

ศาลฎีกา  ซึง่ผลท่ีสดุของคดีดงักลา่วไมส่ามารถทราบได้ในขณะนี ้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทไมไ่ด้ตัง้คา่เผ่ือผลเสยีหายไว้ใน

บญัชี โดยถือตามความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายอิสระรายหนึ่งว่าคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ก่อให้เกิดความ

เสยีหายตอ่บริษัท เน่ืองจากจํานวนเงินท่ีบริษัทต้องชําระตามคําพิพากษาของศาลอทุธรณ์นัน้มิใช่คา่เสยีหายแตเ่ป็นเงิน

จ่ายลว่งหน้าท่ีบริษัทต้องจ่ายให้กบัผู้ รับจ้างตามสญัญาโดยผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีหนงัสอืคํา้ประกนัมาวางไว้กบับริษัทซึ่ง

เป็นแนวปฏิบตัิตามสญัญาจ้างปกต ิ

 

จ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีคดีท่ีถกูฟ้องร้องคดีอาญา เมื่อวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ศาลชัน้ต้นได้

พิพากษายกฟอ้ง คดีดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอทุธรณ์ และผลท่ีสดุของคดีดงักลา่วไม่สามารถทราบได้

ในขณะนี ้

 

ฉ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทยูนิคมี 2 คดี  ซึ่งผลท่ีสดุของคดีดงักล่าวไม่สามารถทราบได้ในขณะนี ้โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 

 มลูฟ้อง 

(ล้านบาท) 

  

สถานะของคดี 

  

หมายเหต ุ

คดีท่ี 1 0.7  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลชัน้ต้น 

 บริษัทย่อยแหง่หนึง่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึง่ผลท่ีสดุของคดี

ดงักล่าวไม่สามารถทราบได้ในขณะนี ้ ดงันัน้บริษัทย่อยจึงไม่ได้

ตัง้สํารองคา่เผ่ือผลเสียหายสําหรับมลูหนีด้งักล่าว 

 
 

    

คดีท่ี 2 90.6  อยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลชัน้ต้น 

 บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าจ้างและค่าขาดกําไรจากผู้ รับจ้างราย

หนึ่ ง  ซึ่ งผล ท่ีสุดของคดี ดัง กล่ าว ไม่ส าม ารถทร าบ ไ ด้ ใ น

ขณะนี ้ ดงันัน้บริษัทจึงไม่ได้ตัง้สํารองค่าเผ่ือผลเสียหายสําหรับ

มลูหนีด้งักล่าว 
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อัตราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพัน 

ในปี 2559 บริษัทมีอตัราสว่นความสามารถในการชําระภาระผกูพนัเท่ากบั 0.88 เท่า เพ่ิมขึน้ 0.38 เท่า จากปี 2558 

โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของกระแสเงินสดสทุธิท่ีได้จากการดําเนินงาน เน่ืองจากมีลกูหนีก้ารค้าท่ีได้รับชําระเพ่ิมขึน้   

สําหรับในปี 2560 เท่ากบั (0.10) เท่า ลดลง 0.78 เท่า จากปี 2559 สาเหตหุลกัมาจาก การเพ่ิมขึน้ของกระแสเงินสด

จากการดําเนินงานของบริษัทไช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน 206.32 ล้านบาท เน่ืองจากมีการสัง่ซือ้วตัถดุิบและจ่ายค่าแรงจ้าง

เหมาเพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง 

สาํหรับปี  2561 บริษัทมีอตัราความสามารถในการชําระภาระผกูพนัเทา่กบั 0.38 เทา่ สงูกวา่ในปี 2560 เทา่กบั 0.28 

เท่า โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเท่ากับ 818.15 ล้านบาท จากลกูหนี ้

การค้ารอเรียกเก็บ 

 

4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับสํานักงานสอบบัญชีท่ีผู้ สอบบัญชีสงักัด โดยเป็น

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) สาํหรับบริษัท ไมเ่กินจํานวน 3,000,000 บาท  
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เรียน ผู้ ถือหุ้น 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอ่ย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึน้ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน   โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม ถือปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ ใช้ดุลพินิจอย่างระมดัระวงั และ

ประมาณการท่ีดท่ีีสดุในการจดัทํา รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน  4  ทา่น เพ่ือทําหน้าท่ี

สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ระบบควบคมุภายในบริษัทโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ และสามารถสร้างความ

เช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

 

 

 

 

(นายนที  พานิชชีวะ) 

ประธานกรรมการ 

 

(นางสาวกรภทัร์  สวุิวฒัน์ธนชยั) 

ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
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