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1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท / FINANCIAL SUMMARY
ข้อมูลจากงบการเงิน ณ. วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
Data from Financial Statement as of December 31, 2018
รายการ
รายได้รวม
Total Revenues
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
Total Cost and Expenses
ก�ำไร (-ขาดทุน) สุทธิ
Net Profit (-Loss)
จ�ำนวนหุ้นที่ช�ำระแล้ว
Number of Paid-up Shares
สินทรัพย์รวม
Total Assets
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholder’s Equity
ก�ำไรสะสม (ที่ยังไม่ได้จัดสรร)
Retained Earning

งบการเงินรวม (ตรวจสอบ)
Consolidated (Audit)
2561/2018 2560/2017 2559/2016
880.28
799.73
951.02

(หน่วย Unit : ล้านบาท /Million Baht)
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ตรวจสอบ)
Separate (Audit)
2561/2018 2560/2017 2559/2016
880.27
799.72
951.02

919.36

783.34

899.94

916.81

780.87

897.46

-37.23

12.81

40.47

-34.69

15.28

42.94

570.51

570.51

570.51

570.51

570.51

570.51

1,646.83

1,650.04

1,718.54

1,656.86

1,754.19

1,716.16

173.10

126.27

178.74

172.85

224.08

178.52

1,473.73

1,523.78

1,539.80

1,484.01

1,530.11

1,537.64

1,031.04

1,079.68

1,089.68

1,040.59

1,086.69

1,094.22

-4.23

1.6

4.26

-3.94

1.91

4.52

-2.48

0.84

2.6

-2.30

1.00

2.76

0.12

0.08

0.12

0.12

0.15

0.12

-0.07

0.02

0.07

-0.06

0.03

0.08

2.58

2.67

2.70

2.60

2.68

2.7

0.00

0.04

0.07

0.00

0.04

0.07

อัตราส่วนทางการเงิน / Financial Ration
อัตราก�ำไร (-ขาดทุน) สุทธิตอ่ รายได้รวม (%)
Net Profit (-Loss) Margin (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
Return on Equity (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
Debt Equity Ration (time)
ก�ำไร (-ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
Net Profit (-Loss) per Share (Baht)
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value per Share (Baht)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)**
Dividend per Share (Baht)

หมายเหตุ : * จ�ำนวนหุ้นค�ำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.25 บาท
** ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นควรให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
งดจ่ายเงินปันผล
Remark : * Number of share calculate by weighted average. Par value 0.25 Baht per share.
** The Board of Director Meeting No.1/2019 held on February 25, 2019 .To propose the shareholders to
approve no dividend payment for the year 2018.
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2 สารประธานกรรมการ

ในปี 2561 รายได้จากงานตามสัญญาจ้างเท่ากับ 846 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 8.5% จาก 779 ล้านบาท ในปี 2560 ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2561 บริษัทขาดทุนสุทธิ 35 ล้านบาท เปรียบเทียบกับก�ำไร 15 ล้านบาทในปี 2560 ส�ำหรับงบการเงินรวม บริษัทและบริษัทย่อย
ขาดทุนสุทธิ 37 ล้านบาท เมื่อเทียบกับก�ำไร 12.8 ล้านบาทในปี 2560 และโครงการส่วนใหญ่รับรู้รายได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561
ส�ำหรับประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคนี้ ธุรกิจปิโตรเคมีและน�้ำมันอยู่ในช่วงวัฏจักรของการขยายการลงทุน อย่างไรก็ตาม
ภาวะการแข่งขันเพื่อให้ได้งานก็มีการแข่งขันที่รุนแรงมาก เนื่องจากผู้ผลิตงานเกือบทั้งหมดมีก�ำลังการผลิตส่วนเกินอยู่มาก จึงเป็นตลาด
ของผู้ซื้อ และเจ้าของโครงการรวมถึงผู้รับเหมาส�ำหรับงานโครงการออกแบบงานวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC)
ส่วนใหญ่ต้องการลดต้นทุนและลดระยะเวลาการผลิตและจัดส่ง
ในปี 2561 ราคาน�ำ้ มันสามารถยืนอยูใ่ นช่วงราคา 70 - 80 เหรียญสหรัฐต่อบาเรลเป็นส่วนมาก แต่ลดลงมาอยูท่ ี่ 60 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาเรลในปี 2562 และถึงแม้ว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะไม่กระทบต่อสินค้าและบริการของยูนิมิตโดยตรง แต่มีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของจีน ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อยูนิมิต
ส�ำหรับความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงงานที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ Thilawa ประเทศพม่านั้น การก่อสร้างส่วนที่ 1 ได้เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเริม่ ผลิตได้ในช่วงครึง่ หลังของปี 2562 ในช่วงแรกบริษทั จะมุง่ การผลิตสินค้าแบบมาตรฐาน ส�ำหรับธุรกิจพลังงาน
เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และขณะที่โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีของพม่ามีการพัฒนาไป ยูนิมิตจะพิจารณา
การลงทุนในส่วนที่ 2 เพื่อให้สามารถผลิต ผลิตภัณท์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นต่อไป
2561 เป็นปีทบี่ ริษทั ขาดทุนเป็นครัง้ แรกนับตัง้ แต่มกี ารเสนอขายหุน้ แก่ประชาชนทัว่ ไป ถึงแม้วา่ จะเห็นสัญญาณการเริม่ กลับมา
ของโครงการลงทุนในอุตสาหกรรม การแข่งขันที่รุนแรงเพื่อช่วงชิงธุรกิจยังคงด�ำเนินต่อไป เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในและนอกประเทศ ยูนิมิตจะมีการปรับการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับภาวะทางความต้องการทางธุรกิจและตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นผมจึงขอการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก พนักงาน ผู้บริหาร คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในปี 2562 นี้

(นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร)
ประธานกรรมการ
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3 ประวัติกรรมการ
1. นายไพบูลย์  เฉลิมทรัพยากร
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

83 ปี
ไทย
471 ซ.33 หมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโท MBA University of Leicester, UK.
- ปริญญาตรี B.Com. (Hons) บริหารธุรกิจ University of Delhi, India
- Director Certification Program (DCP) 64

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย.2548
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
2547 – ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ประธานกรรมการ
ไม่มี
- บจก.พันวาบีช พรอพเพอร์ตี้ / ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
17,894,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.14
ไม่มี

2. นายยัง  ไท่ หลู
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา

อบรม

59 ปี
อเมริกัน
189/64 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโท MBA University of Wisconsin-Madison, WI, USA.
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยวิศคอนซิน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เกียรตินยิ ม วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี Northwestern University, USA
- Director Accreditation Program (DAP) 65
- Director Certification Program (DCP) 112

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
10 พ.ย. 2549
11 พ.ค. 2552
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-กรรมการบริหาร
-ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไม่มี
ไม่มี
1,062,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.19
ไม่มี
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3. นางสาววิ ไล  ศิริพูลเกียรติกุล
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

66 ปี
ไทย
165/1 ซอยเย็นจิตต์ ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) 37
- Director Certification Program (DCP) 94

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย.2548
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กรรมการบริหาร / ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ไม่มี
ไม่มี
6,486,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.14
ไม่มี

4. นายไพศาล  สิริจันทรดิลก
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

63 ปี
ไทย
130 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Director Accreditation Program (DAP) 56

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย. 2549
2552- 2560
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
ไม่มี
ไม่มี
2,411,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60
ไม่มี
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5. นายไทยลักษณ์  ลี้ถาวร
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

71 ปี
ไทย
35/1 ซ.สุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโท MA (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย Sul ross State USA.
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) 37
- Director Certification Program (DCP) 64
- วตท. รุ่นที่ 4 (วิทยาการตลาดทุนไทย)
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย. 2548
2549 - 2552
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2555 – ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บมจ.พรพรหมเม็ททอล / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
4,831,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.85
ไม่มี

6. นายพงศเฉลิม  เฉลิมทรัพยากร
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

44 ปี
ไทย
471 ซอย 33 หมูบ่ า้ นปัญญา ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง ม. จุฬาลงกรณ์
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ปริญญาตรี BS.Entrepreneurs Studies / Finance Babson College, USA
- Director Accreditation Program (DAP) 37
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 10

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย. 2548
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
2545 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กรรมการ
ไม่มี
- บจก.บางกอกเบียร์แอนด์เบเวอร์เรจ / กรรมการผู้จัดการ
- บจก.พีบีพี พรอพเพอร์ตี้ส / กรรมการบริหาร
- บจก.พันวาบีช พรอพเพอร์ตี้ส / กรรมการบริหาร
28,650,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.02
ไม่มี
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7. นายนิตย์  พู่พิทยาสถาพร
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

76 ปี
ไทย
5 ซอย 8 (ถนนเสรี 4) ถนนรามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Ngee Ann, ประเทศสิงคโปร
- Director Accreditation Program (DAP) 37

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย. 2548
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
2550 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กรรมการ
ไม่มี
- บจก.นาโน ไบโอเนเจอร์ อินดัสเทรียล
- บจก.เอ.บี.เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส
3,383,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.59
ไม่มี

8. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

57 ปี
ไทย
2 ซอยลาดพร้าว 118 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาเอก สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัย Colorado State ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Director Accreditation Program (DAP) 37

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย. 2548
บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
20 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0
ไม่มี
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9. นายพงษ์ศักดิ์  อังสุพันธ์
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย. 2548
22 ก.พ. 2561
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2549 – ปัจจุบัน
2544 – ปัจจุบัน
2543 – ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

10.

81 ปี
ไทย
380 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาทสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) 10

- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- บมจ.ที.ซี.เจ.เอเซีย / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
- บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0
ไม่มี

ณัฐพล  ลีลาวัฒนานันท์
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย. 2548
22 ก.พ. 2561
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 – ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
2561 – ปัจจุบัน
2561 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2540 – ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

61 ปี
ไทย
604/92 หมู่ที่ 1 ซ.เพชรเกษม 92/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) 10
- Director Certificate Program (DCP) 3

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
-บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บจก.จัดหางานจ็อบมายเวย์ / กรรมการผู้จัดการ
- บจก.เอ็กเซลเลนท์ดิจิตอล ดีเวลล็อปเม้นท์ / กรรมการผู้จัดการ
- บจก.เอ็นบีเอส รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลติ้ง / กรรมการผู้จัดการ
- บจก.เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเม้นท์ / กรรมการผู้จัดการ
0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0
ไม่มี
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11. นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา
อบรม

70 ปี
ไทย
230/57 ตรอกจันทร์สะพาน 3 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโท LL.M. (นิติศาสตร์) Harvard University, USA.
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 27
- Director Certificate Program (DCP) 60

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
7 เม.ย. 2548
22 ก.พ. 2561
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2555 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- บมจ.โมเดอร์น ฟอร์ม กรุ๊ป / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บมจ.เอ็มเอฟอีซี / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0
ไม่มี

นายวินัย  เลาหประสิทธิ์
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การศึกษา

อบรม

73 ปี
ไทย
32/3 ซอยรามค�ำแหง 21 (นวศรี 4) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
- ปริญญาโท สาขาการค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยนอร์ทเทริ์น อิลินอยส์, เดขาป สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) 144

ต�ำแหน่ง / วันที่รับต�ำแหน่ง
บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
20 เม.ย. 2553
22 ก.พ. 2561

บริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทอื่น
2548 – ปัจจุบัน
2541 – ปัจจุบัน
สัดส่วนการถือหุ้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และก�ำกับดูแลกิจการ
ไม่มี
- บจก.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ฟิลลิปส์ มอร์ทเก็จ / กรรมการ
- บจก.เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน / ประธานกรรมการและกรรมการอ�ำนวยการ
1,114,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20
ไม่มี
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4 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการการตรวจสอบของบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ นายณัฐพล
ลีลาวัฒนานันท์ นายสุชาติ ธรรมาพิทกั ษ์กลุ และนายวินยั เลาหประสิทธิ์ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ บั ผิดชอบ ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการก�ำหนด
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุม 4 ครัง้ เพือ่ พิจารณาข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบ
ของผู้สอบภายใน แล้วน�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณา โดยสรุปสาระส�ำคัญต่อการด�ำเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม ดังนี้
สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบประจ�ำปี 2561 รวมถึงรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ซึง่ เห็นว่ามีความถูกต้องเชือ่ ถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และหลักการบัญชีรบั รองโดยทัว่ ไป
ประเมินระบบควบคุมภายใน และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อนุมัติแผนการตรวจสอบปี 2562 ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานของบริษัท
สอบทานรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ก�ำหนดไว้
ประเมินความเป็นอิสระและผลงานของผู้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยนางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือ นางสาวดุษณีย์
ยิม้ สุวรรณ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 10235 หรือ นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพลผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 10042 เป็นผูส้ อบบัญชีปี 2562
ของบริษทั โดยให้คนใดคนหนึง่ เป็นผูท้ ำ� การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นเงินจ�ำนวน
1,435,000.00 บาท เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์

• บริษัทฯ มุ่งที่จะเป็นผู้น�ำในธุรกิจการประกอบโลหะอย่างครบวงจร เพื่อที่จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตลาดโลก

พันธกิจ

• เป็นพันธมิตรทางการค้าทีช่ ว่ ยเสริมมูลค่าด้วยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างต่อเนือ่ งให้กบั ลูกค้าทุกราย
• สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholders) ด้วยการปฏิบตั งิ านและวางแผนในด้านการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
• ให้ความส�ำคัญสูงสุดกับการรักษาสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงานและในขณะเดียวกัน สร้างภาวะการท�ำงานทีเ่ หมาะสม
เพื่อให้พนักงานได้ท�ำงาน เรียนรู้และเติบโตในสายอาชีพ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ช่วงต้นทศวรรษ 2523 มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้ก๊าซ แอล พี จี (LPG) ท�ำให้เกิด
ความต้องการมากมายมหาศาลที่จะใช้ถังเก็บ-จ่ายก๊าซ เพื่อลดการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
เพือ่ เติมเต็มความต้องการดังกล่าว บริษทั ยูนมิ ติ เอนจิเนียริง่ จ�ำกัด (มหาชน) จึงก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2525 จากความร่วมมือ
ของกลุ่มบุคคลในธุรกิจค้าก๊าซและวิศวกรชาวไต้หวันผู้ซึ่งมีความรู้ ความช�ำนาญและประสบการณ์เชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้าง
ถังเก็บและจ่ายก๊าซขนาดใหญ่ บริษทั ฯ ได้เริม่ ด�ำเนินการออกแบบและสร้าง ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด โดยใช้เหล็กคุณภาพสูง
ชนิดพิเศษ ขั้นตอนกรรมวิธีของการเชื่อมที่พิถีพิถันและมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการตรวจสอบที่เข้มงวดด้วยการเอ็กซเรย์
(X-RAY) และทดสอบแรงดันด้วยน�้ำ (Hydro-static test)
บริษทั ฯ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนแล้วหลายรอบเพือ่ ขยายกิจการและก้าวตามความต้องการของลูกค้า ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ
ได้พฒ
ั นากระบวนการผลิตใหม่ ๆ เพือ่ แปรสภาพเป็นธุรกิจต่อเนือ่ งอืน่ ๆ ส�ำหรับอุสาหกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน�ำ้ มันและปิโตรเคมี
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะเริ่มจากการเป็นผู้ผลิตถังเก็บและจ่ายก๊าซ แอล พี จี (LPG) รวมทั้งถังเก็บก๊าซอื่นๆ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพิ่ม
และแบ่งธุรกิจหลักออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. ถัง หรือภาชนะทนแรงดัน พร้อมอุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่นๆ (ตามมาตรฐาน ASME) ประกอบด้วย
• ถังขนาดใหญ่ ทรงกลม (Sphere) , ทรงแนวตัง้ (Vertical), ทรงแนวนอน(Horizontal)ใช้บรรจุกา๊ ซปิโตรเลียมเหลว (LPG),
ก๊าซแอมโมเนีย (NH3), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซไนโตรเจนเหลว (N2) เป็นต้น
• Transportable Vessel ถังเก็บก๊าซขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบนรถบรรทุก (Lorry Tank) หรือถังเก็บก๊าซขนาดใหญ่ติดตั้งบน
แคร่รถไฟ (Wagon Tank)
• Distillation Tower/Columns หอกลั่น/ หอคอย ที่ใช้กลั่นน�้ำมันหรือปิโตรเคมีประเภทต่างๆ
• Reactor เตาปฏิกรณ์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
• Jacketed Vessel ภาชนะความดัน 2 ชั้น ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
• หม้อน�้ำ (Boilers) ที่ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
• Heat Exchanger ใช้ตามโรงกลั่นน�้ำมันและโรงงานปิโตรเคมี
• Air receiver and steam drums ถังลม ถังเก็บไอน�้ำ ใช้ตามโรงงานไฟฟ้า
• Lorry Tank ถังแก๊สติดรถบรรทุก
• Cryogenic Tank ถังบรรจุก๊าซเหลวทุกชนิด เช่น LNG, Oxygen, Nitrogen and Other Liquid
• Self – Supporting LPG Lorry Tank รถขนส่งก๊าซแอลพีจีภัณฑยาน
2. ชิ้นส่วนเครื่องจักร (Machinery Parts) ประกอบด้วย
• เสื้อพัดลม (Fan Casing) และชิ้นส่วนเครื่องปรับอุณหภูมิอากาศ (Part of Air Preheater) ที่ใช้ในโรงงานผลิตไฟฟ้า
• ปล่องควันไอเสีย (Stack) และชิ้นส่วนเตาเผา (Part of Incinerator) ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
• ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย และระบบท�ำน�้ำทะเลให้เป็นน�้ำจืด
3. ถังที่ไม่ใช้แรงดัน (Non-Pressure Tank) เช่น ถังเก็บสารเคมีและเรซิน รวมถึงถังปิโตรเลียมในโรงงานกลั่นน�้ำมัน
4. โครงสร้างเหล็กต่างๆ (Steel Structure) ได้แก่ ท่อ, ขาตั้ง, กระบะค�้ำยัน ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน
และสารเคมี
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5. การติดตัง้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ (Mechanical Installation) การประกอบและติดตัง้ ระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่จะต้องใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ภาชนะความดัน โครงสร้างเหล็ก ท่อ และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น แต่อาจเป็น
โครงการเดี่ยวก็ได้

พัฒนาการส�ำคัญของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

พ.ศ.2525 - ก่อตั้งบริษัทฯ สร้างโรงงานเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ที่อ�ำเภอพระประแดง สมุทรปราการ
พ.ศ.2532 - สร้างโรงงานแห่งที่ 2 บนที่ดินประมาณ 20 ไร่ ที่อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2537 - ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการผลิตจาก The American Society of Mechanical Engineering of U.S.A
(ASME) และ The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector (NBIC) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกอบด้วย
- ได้รับตรารับรอง “U” ในการผลิตและติดตั้งภาชนะทนแรงดัน (Pressure Vessels)
- ได้รบั ตรารับรอง “U2” ในการผลิตและติดตัง้ ภาชนะทนแรงดันระดับ 2 ตามมาตรฐานคณะกรรมการตรวจสอบถังบอยเล่อร์
และภาชนะทนแรงดันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
- ได้รบั ตรารับรอง “U2” ในการผลิตและติดตัง้ ภาชนะทนแรงดันระดับ 2 ตามมาตรฐานคณะกรรมการตรวจสอบถังบอยเล่อร์
และภาชนะทนแรงดันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
- ได้รับตรารับรอง “R” เป็นการรับรองการซ่อมแซมและยกระดับถังบอยเล่อร์ และภาชนะทนแรงดัน ที่ออกโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ถังบอยเล่อร์และภาชนะทนแรงดันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2541 - ขยายพืน้ ทีโ่ รงงานทีอ่ ำ� เภอบ้านบึงเพิม่ เป็น 44 ไร่ เพือ่ ขยายก�ำลังการผลิตย้ายโรงงานทีพ่ ระประแดงไปรวมกับโรงงานบ้านบึง
โดยพระประแดงยังคงเป็นส�ำนักงาน
พ.ศ.2543 - ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานจาก RWTUR ประเทศเยอรมัน
- เครื่องหมายมาตรฐาน AS-Merklatt HP O/TED 201 แสดงถึงมาตรฐานด้านการประกอบ และเชื่อมอุปกรณ์การทดสอบ
เครื่องมือ และการควบคุมการทดสอบเครื่องมือ
- เครื่องหมายมาตรฐาน DIN EN 729-2 แสดงถึงมาตรฐาน ด้านกระบวนการเชื่อมโลหะ
พ.ศ.2548 - แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน และเพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาท เป็น 143 ล้านบาท
- เข้าท�ำการซื้อขายในฐานะบริษัทมหาชน (ใช้ชื่อย่อว่า “UEC”) ในตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันศุกร์ที่ 25
พฤศจิกายน 2548
พ.ศ.2549 - ซื้อที่ดินขยายโรงงานเดิม 3.38 ไร่ (3 ไร่ – 1 งาน - 52 ตารางวา)
- ซื้อที่ดินด้านหลังโรงงานเดิมที่อ�ำเภอบ้านบึง 100 ไร่ เพื่อขยายก�ำลังการผลิตเป็นโรงงานที่สอง
พ.ศ.2550 - จดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า ต่อส�ำนักงานเครือ่ งหมายการค้า กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2000
- ได้ติดอันดับในการจัดอันดับประจ�ำปี “Top 200 Best Under 1 Billion” ของนิตยสาร Forbes Asia
- ได้รบั การคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 62 บริษทั จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ทไี่ ด้เข้าร่วมในรายการ “Thailand Focus 2007-Platfrms
of Growth”
- ได้ติดอันดับในการจัดอันดับประจ�ำปี “Asia’s Best Managed Company, Small Cap Corporate of the Year” ของ
นิตยสาร ASIAMONEY’s
พ.ศ.2551 - เริ่มด�ำเนินการโรงงานแห่งที่สองที่บ้านบึง โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- ซื้อที่ดินขนาด 24 ไร่เศษ เพื่อสร้างโรงงานแห่งที่สาม ที่ต�ำบลมาบข่า อ�ำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
- ได้ติดอันดับในการจัดอันดับประจ�ำปี “Top 200 Best Under 1 Billion” ของนิตยสาร Forbes Asia เป็นปีที่สอง
พ.ศ.2552 - เริ่มด�ำเนินการโรงงานแห่งที่สามที่จังหวัดระยอง เพื่อประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่ส�ำหรับลูกค้า แถบจังหวัดระยอง
พ.ศ.2553 - ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007
- ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหาร สิ่งแวดล้อม ตามมาตราฐาน ISO 14001 : 2004
- ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานใหม่ ISO 9001 : 2008
พ.ศ.2554 - ได้รับประกาศนียบัตรระบบการจัดการคุณภาพงานเชื่อม ตามมาตรฐาน ISO 3834-2 : 2005
- ได้รับ รางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW Continuous Award 2011” มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสหกรรม
ต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

12
Annual Report 2018 | รายงานประจ�ำปี 2561

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

- ก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน 3 ชัน้ เสร็จเรียบร้อยและเริม่ ใช้งานได้ตงั้ แต่ ไตรมาส 4/2554 อาคารตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านหน้าโรงงาน
ที่ 1 เลขที่ 10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี-บ้านบึง-ป่ายุบ ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
- ได้รับประกาศการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DIW Network ตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ได้รับ รางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW Continuous Award 2012” มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสหกรรม
ต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้รบั รางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW Continuous Award 2013” มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW) จากกรม
โรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- พัฒนาและจดทะเบียนสิทธิบัตรรถขนส่งก๊าซแอลพีจีภัณฑยาน (Self – Supporting LPG Lorry Tank)
- ได้รับประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้รบั รางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW Continuous Award 2014” มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- ตั้งบริษัทย่อยทางตรงชื่อ บริษัท ยูนิมิต (ฮ่องกง) จ�ำกัด ที่ฮ่องกง ประกอบธุกิจลงทุนในบริษัทอื่น(Holding Company)
- ตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมชื่อ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง (เมียรมาร์) จ�ำกัด ที่พม่า ประกอบธุรกิจขึ้นรูป ประกอบ และติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์โลหะตามสัญญา
- ได้รบั รางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW Continuous Award 2015” มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- ลดทุนจดทะเบียนจาก 572,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (par) หุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 143,000,000 บาท เป็นเงิน
570,510,600 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ (par) หุน้ ละ 0.25 บาท เป็นเงิน 142,627,650 บาท โดยลดหุน้ ทุนซือ้ คืน จ�ำนวน 1,489,400 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 372,350 บาท
- ได้รบั รางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW Continuous Award 2016” มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้ใบรับรอง “Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม” รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green
System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลาตั้งแต่ 2 กันยายน 2559 ถึง กันยายน 2562
- ได้รับรางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW continuous Award 2017” มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม โดยกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- โครงการธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมทีด่ ำ� เนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
- จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ บริษัท Unimit (Hong Kong) Co.,Limited ในเดือนธันวาคม 2560 เป็นเงิน 98,000,000 ล้านบาท
(USD 3 million dollars) เพือ่ ลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited ประเทศพม่า
- ยื่นแบบประเมินตนเองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
- จดทะเบียนเพิ่มทุนเพิ่มเติม ที่บริษัท Unimit (Hong Kong) Co.,Ltd. ในเดือน ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 49 ล้านบาท (USD
1.5 million dollars) รวมทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 214 ล้านบาท (USD 6.56 million dollars) เพื่อลงทุนก่อสร้าง
โรงงานที่บริษัทย่อยทางอ้อม Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited ประเทศพม่า
- ได้รบั ประกาศนียบัตรเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับรอง ตามมติคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2562
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6 โครงสร้างรายได้
บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจออกแบบ ประกอบ ติดตัง้ ซ่อมแซม แปรรูป รวมทัง้ บริการอืน่ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์โลหะทัง้ ภายในประเทศ
และส่งออกไปยังต่างประเทศ
ปี 2561 รายได้ส่วนใหญ่ประมาณ 92% ได้จากงานภายในประเทศ อีก 8% ได้จากงานส่งออก
บริษัทฯ แบ่งแยกรายได้ตามส่วนงานภูมิศาสตร์ ดังนี้
ปี 2561
รายได้

ส่วนงานภูมิศาสตร์

ปี 2560
รายได้

ปี 2559
รายได้

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

รายได้จากค่างาน – ในประเทศ

781

89

615

77

839

88

รายได้จากค่างาน – ต่างประเทศ

65

7

164

21

97

10

รวม

846

96

779

98

936

98

รายได้อื่นๆ (รวมดอกเบี้ย)

34

4

21

2

15

2

รวมรายได้

880

100

800

100

951

100

แหล่งรายได้
ลักษณะรายได้

รายได้จากกิจการ UEC

รายได้จากบริษัทย่อย

รวมรายได้ทั้งหมด

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

846

96

-

-

846

96

ดอกเบี้ยรับ

9

1

-

-

9

1

ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

6

1

-

-

6

1

รายได้อื่น ๆ

19

2

-

-

19

2

รวมรายได้

880

100

-

-

880

100

รายได้ตามสัญญา

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ลักษณะงาน
ของบริษัทอาจแบ่งประเภทหลักเป็นงานสร้างประกอบภาชนะความดัน งานชิ้นส่วนเครื่องจักร โครงสร้างเหล็ก ภาชนะบรรจุสารเคมี และ
การติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยงานภาชนะความดันมีสัดส่วนประมาณ 67% ของงานทั้งหมด
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7 สภาวะด้านอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ตลอดช่วงปี 2561 ราคาน�้ำมันดิบส่วนใหญ่ยืนอยู่ในช่วง 70-80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และได้ลดลงสู่ระดับ 60 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล ในช่วงปลายปี 2561 และเข้าสู่ปี 2562
ในประเทศไทยและประเทศภูมภิ าครอบข้าง ธุรกิจกลุม่ น�ำ้ มันและก๊าซและกลุม่ ปิโตรเคมีกำ� ลังอยูใ่ นช่วงวัฏจักรการขยายการลงทุน
เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตและเพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น ดาดว่าโครงการลงทุนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้จะเปิดตัวในปี 2562
แต่การแข่งขันจากผูผ้ ลิตงานในประเทศและต่างประเทศยังคงเข้มข้น เนือ่ งจากผูผ้ ลิตงานเกือบทุกแห่งยังคงมีกำ� ลังการผลิตส่วนเกิน
ทีต่ อ้ งเติมให้เต็ม ในขณะทีเ่ จ้าของโครงการและ ผูร้ บั เหมาหลัก (EPC) ต้องการราคาทีต่ ำ�่ กว่าและระยะเวลาการส่งมอบทีส่ นั้ ลงเพือ่ ให้โครงการ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน ธุรกิจผลิตงานเหล็กก็หาแรงงานคนไทยทีม่ ที กั ษะในอัตราค่าจ้างทีแ่ ข่งขันได้ยากขึน้ เรือ่ ย ๆ การฝึกอบรมภายใน
และการจ้างรับเหมาจากภายนอกจึงเป็นเลือกเพือ่ จัดการปัญหาการขาดแคลนแรงงานทีม่ ที กั ษะนี้ หรือแม้แต่คนงานทีไ่ ม่มที กั ษะก็มกั จะต้อง
จ้างแรงงานต่างชาติเพื่อชดเชยความขาดแคลน
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8 ปัจจัยความเสี่ยง
บริษทั มีความเสีย่ งจากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ จากภาวะเศรษฐกิจ จากการเปลีย่ นแปลงอัตราตลาดของดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น
เงินตรา และจากการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดตามสัญญาของคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ คณะกรรมการบริหารได้จดั การบริหารความเสีย่ งในทุกๆ ด้านดังกล่าว
อย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม

งานส่วนใหญ่ของยูนิมิตได้มาจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี,น�้ำมันและแก๊ส,พลังงาน ปัจจัยใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
และการลงทุนเพิม่ เติมในอุตสาหกรรมเหล่านีย้ อ่ มกระทบต่อบริษทั เช่นกัน เพือ่ ให้ความเสีย่ งด้านนีล้ ดต�ำ่ ลง บริษทั พยายามจะขยายธุรกิจไป
ในตลาดใหม่ให้มากที่สุดเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดเดียว รวมทั้งคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์ด้วย

ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ในปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ ไม่มีเงินกู้ระยะยาว จึงไม่มีปัจจัยเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ เกิดจากการซือ้ สินค้าและการขายสินค้าทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทั ลดความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับรายการหมุนเวียนของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว
และบริษทั ได้ทำ� สัญญาซือ้ และขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ รายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึง่ ปี เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งของสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯอยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งมีขนาดใหญ่และฐานะมั่นคง ที่ผ่านมาฝ่ายบริหาร
ได้วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าแต่ละรายอย่างสม�่ำเสมอ และไม่พบความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เป็นสาระส�ำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
บริษทั ฯ จะพิจารณาการตัง้ ส�ำรองหนีส้ ญ
ู เป็นรายลูกค้าโดยพิจารณาจากประวัติ ฐานะการเงิน และความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ
ของลูกหนี้

ความเสี่ยงทางด้านวัตถุดิบ

วัตถุดิบเป็นต้นทุนหลักในการผลิตของบริษัท เพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนส่วนนี้บริษัทฯจะติดตามความเคลื่อนไหว ของราคา
วัตถุดบิ โดยเฉพาะเหล็กแผ่นอย่างใกล้ชดิ ในการเสนอราคาต่อลูกค้าบริษทั จะสอบราคาตลาดของวัตถุดบิ เพือ่ ใช้เป็นฐานการคิดราคา กรณีที่
ลูกค้าตอบรับการจ้างบริษทั จะด�ำเนินการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ ตามรายการของงานทีไ่ ด้จากลูกค้าแต่ละราย ทัง้ นีเ้ พือ่ ลดความเสีย่ งจากความผันผวน
ของราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะราคาของเหล็กแผ่นฯให้น้อยที่สุด
เนือ่ งจากบริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานานปีและมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ผูค้ า้ เหล็กค้ามาโดยตลอด จึงมีพนั ธมิตรทีเ่ ป็นผูค้ า้ เหล็ก
ทั้งในและต่างประเทศเป็นแหล่งวัตถุดิบหลายแห่ง โดยบริษัทฯมีการพบปะเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับพ้นธมิตรคู่ค้าเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
สม�่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงในด้านแหล่งวัตถุดิบ

ความเสี่ยงด้านการเมือง

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในภาคเอกชน การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทจะได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐที่มีผลต่อการท�ำงานและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
บริษัทมีการติดตามการเคลื่อนไหวด้านการเมืองอย่างสม�่ำเสมอ
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ความเสี่ยงด้านกฎหมาย

ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกเติบโตขึน้ ตามนโยบายพลังงานของภาครัฐ การเปลีย่ นแปลงนโยบายหรือกฎหมายใหม่
ย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
บริษทั ฯ ติดตามข่าวสารการเปลีย่ นแปลงด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ด้านกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายสิ่งแวดล้อม (เช่น มลพิษ, บ�ำบัดน�้ำเสีย ฯลฯ) ยังส่งผลกระทบต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และพลังงานด้วย
บริษัทฯ มีนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน เช่น การจ้างหน่วยงานภายนอกฉพาะในการก�ำจัดวัสดุเหลือใช้ที่อาจเป็น
อันตราย (ปริมาณน้อย), การเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสัมพันธ์หรือประโยชน์ตอ่ ชุมชนตามโอกาส โดยจัดให้มหี น่วยงาน (CSR) ท�ำหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯมีพัฒนาการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
2553
2554
2555

2556
2557
2558
2559

2560

- ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหาร สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก Lloyd’s Register
- ได้รบั รางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW Continuous Award 2011 “ มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้รับประกาศการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DIW Network ตามมาตรฐานควมรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ได้รบั รางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW Continuous Award 2012” มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้รบั รางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW Continuous Award 2013” มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้รบั รางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW Continuous Award 2014” มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้รบั รางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW Continuous Award 2015” มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้รบั รางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW Continuous Award 2016 “ มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- ได้ใบรับรอง “Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม” รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green
System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ระยะเวลาตั้งแต่ 2 กันยายน 2559 ถึง กันยายน 2562
- ได้รบั รางวัลเกียรติยศ “CSR-DIW Continuous Award 2017 “ มาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW) จาก
กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

CSR Report สามารถดาวน์โหลดได้ที่เวปไซค์: http://www.unimit.com/cdr_th.htm
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9 โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาง
MRS.
MRS.

ภัทรา	
พัณณิดา	
พงศเฉลิม
จิตต์
อนุตร์
พงศ์เทพ
ไพบูลย์
พิมพา	
LU PAI,
LI-CHU

ชื่อผู้ถือหุ้น
เฉลิมทรัพยากร
เฉลิมทรัพยากร
เฉลิมทรัพยากร
ศรีวรรณวิทย์
อัศวานนท์
อุทัยสินธุเจริญ
เฉลิมทรัพยากร
อุทัยสินธุเจริญ
CIN-ZU
CHAO
รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
29,430,000
28,780,000
28,650,500
22,293,880
22,664,000
22,656,164
17,894,100
17,258,520
16,000,000
15,161,120
220,788,284

คิดเป็นร้อยละ
5.16
5.04
5.02
3.91
3.97
3.97
3.14
3.03
2.80
2.66
38.70

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2561
ล�ำดับ
ที่

จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนหุ้น
ณ.
เปลีย่ นแปลง
31.12.2561 ระหว่างปี
เฉลิมทรัพยากร ประธานกรรมการ
17,894,100 380,500
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
0
0
หลู
กรรมการ
1,062,820
0
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
0
0
ศิริพูลเกียรติกุล กรรมการ
6,486,880
0
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
0
0

รายชื่อ

1

นาย ไพบูลย์

2

นาย ยัง ไท่

3

น.ส. วิไล

4

นาย ไพศาล

5

นาย ไทยลักษณ์ ลี้ถาวร

6

นาย พงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร

7
8
9
10
11
12

สิริจันทรดิลก

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
กรรมการ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)

กรรมการ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
นาย นิตย์
พู่พิทยาสถาพร กรรมการ
นาง เพ็ญพรรณ พู่พิทยาสถาพร คู่สมรส
นาย พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ กรรมการ
นาง ชลันดา	 อุทัยสินธุเจริญ คู่สมรส
นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์
กรรมการอิสระ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
นาย ณัฐพล
ลีลาวัฒนานันท์ กรรมการอิสระ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
นาย สุชาติ
ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
นาย วินัย
เลาหประสิทธิ์ กรรมการอิสระ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
รวม

จ�ำนวนหุ้น
ประวัติการอบรม
ณ.
ปี 2561
31.12.2560
17,513,600
0
1,062,820
0
6,486,880 - The Final Countdown
0
to TFRS9 Focus group
- แนวทางการเปิดเผย
ข้อมูล CG Code
3,411,160
0
3,411,160
0
0
0
4,831,504
0
4,831,504 Advance Audit
0
0
0
Committee Program
(AACP) รุ่นที่ 29/2561
28,650,500
0
28,650,500
0
0
0
3,383,960
0
3,383,960
3,302,040
0
3,302,040
20
-330,000 330,020
800
0
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,114,500
4,500
1,110,000 DAP144/2018
0
0
0
70,138,284 55,000 70,083,284
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในรอบปี 2561
ล�ำดับ
ที่

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1

นาย ไพบูลย์

เฉลิมทรัพยากร

2

Mr. Young Tai Lu

3

ต�ำแหน่ง

คณะ
คณะ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการ กรรมการ สรรหาและก�ำหนด บริหารความเสี่ยง
บริหาร ตรวจสอบ ค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแล

คณะกรรมการ
บริษัท

ประธานกรรมการ

5/5

100%

10/12

-

-

-

กรรมการ

5/5

100%

12/12

-

-

3/3

น.ส. วิไล

ศิริพูลเกียรติกุล กรรมการ

5/5

100%

12/12

-

-

3/3

4

นาย ไพศาล

สิริจันทรดิลก

กรรมการ

4/5

80%

-

-

-

-

5

นาย ไทยลักษณ์ ลี้ถาวร

กรรมการ

5/5

100%

-

-

-

-

6

นาย พงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร

กรรมการ

4/5

80%

-

-

-

-

7

นาย นิตย์

พู่พิทยาสถาพร

กรรมการ

5/5

100%

-

-

-

-

8

นาย พงศ์ศักดิ์

อุทัยสินธุเจริญ

กรรมการ

5/5

100%

-

-

-

-

9

นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์

กรรมการอิสระ

5/5

100%

-

4/4

2/2

-

10

นาย ณัฐพล

ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการอิสระ

4/5

80%

-

3/4

2/2

-

11

นาย สุชาติ

ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ

4/5

80%

-

4/4

2/2

-

12

นาย วินัย

เลาหประสิทธิ์

4/5

80%

-

3/4

2/2

3/3

100%

100%

กรรมการอิสระ

การเข้าร่วมประชุม

91.67% 94.44% 87.50%

ค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละคณะในรอบปี 2561
ล�ำดับ
ที่

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
เฉลิมทรัพยากร

ต�ำแหน่ง

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
*คณะกรรมการ *คณะกรรมการ
กรรมการ สรรหาและก�ำหนด บริหารความเสี่ยง
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
และก�ำกับดูแล

ประธานกรรมการ

352,400

157,600

-

-

กรรมการ

341,400

157,600

-

-

1

นาย ไพบูลย์

2

Mr. Young Tai Lu

3

น.ส. วิไล

ศิริพูลเกียรติกุล กรรมการ

341,400

157,600

-

-

4

นาย ไพศาล

สิริจันทรดิลก

กรรมการ

341,400

-

-

-

5

นาย ไทยลักษณ์ ลี้ถาวร

กรรมการ

341,400

-

-

-

6

นาย พงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร

กรรมการ

341,400

-

-

-

7

นาย นิตย์

พู่พิทยาสถาพร

กรรมการ

341,400

-

-

-

8

นาย พงศ์ศักดิ์

อุทัยสินธุเจริญ

กรรมการ

341,400

-

-

-

9

นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์

กรรมการอิสระ

341,400

-

158,100

0

10

นาย ณัฐพล

ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการอิสระ

341,400

-

87,100

0

11

นาย สุชาติ

ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ

341,400

-

87,100

0

12

นาย วินัย

เลาหประสิทธิ์

341,400

-

87,100

0

กรรมการอิสระ

* แต่งตั้งใหม่
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0
0
0

รายละเอียดของผู้บริหารบริษัทฯ ในปี 2561
ล�ำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อ
นาย ยัง ไท่

ปริญญาโท

จ�ำนวนหุ้น
ณ.
31.12.2561
1,062,820
0
6,486,880
0
280,000
0
0
1,150,000
200,000
0
0
0
0

จ�ำนวนหุ้น
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จ�ำนวนหุ้น
ณ.
31.12.2560
1,062,820
0
6,486,880
0
280,000
0
0
1,150,000
200,000
0
0
0
0

ปริญญาตรี

0
0

0
0

0
0

0
0
805,320

0
-800,320
800,320

0
800,320
5,000

วุฒิ
การศึกษา

ต�ำแหน่ง

หลู

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
น.ส. วิไล
ศิริพูลเกียรติกุล ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
นาย บัณฑิตย์ เลิศประเสิรฐสุข ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
นาย มงคล
บุญเต็ม
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงาน
นาง ชวัลนุช บุญเต็ม
คู่สมรส
นาย สุพรชัย วระแสง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
นาย สุชาติ
วิไลวรวิทย์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
นาย ธนพัฒน์ ชุมพลศิลป์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
(เกษียณ 30. ธันวาคม 2561)
บุคคลและธุรการ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
นาย นิกร
คูณแก้ว
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคลและธุรการ
(คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ)
นาย อภิชัย
นิทัศน์กุล
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายโรงงาน
นาง สุวรรณา	 นิทัศน์กุล
คู่สมรส

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ปวส.

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารในรอบปี 2561 ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2561 : มีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนโดยการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 5 ล้านบาท
- ค่าเดินทาง
: จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ครั้งละ 5,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร
: ผูบ้ ริหารระดับผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย และต�ำแหน่งทีส่ งู กว่าทัง้ หมด 9 ท่าน ได้รบั ผลประโยชน์
ตอบแทนจากบริษัทฯ ในปี 2561 เป็นเงินเดือนและโบนัสจ�ำนวนเงิน 17.5 ล้านบาท และ
ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และ
ประกันสุขภาพกลุ่มจ�ำนวน 1 ล้านบาท

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีรายได้ และหักส�ำรองตามกฏหมายทั้งนี้
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ
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10 การก�ำกับดูแลกิจการ
1.  การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มุ่งมั่นและยึดถือในการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ด้วยดีอย่างเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งคอยก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยครอบคลุมหลักการ สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุม และการบริหารความเสีย่ ง
และจริยธรรมทางธุรกิจ

2.  สิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของผูถ้ อื หุน้ และมีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด อันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่วมพิจารณาในกิจการต่าง ๆ ของบริษทั
สิทธิในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการลงคะแนนแต่งตัง้
และก�ำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี และสิทธิในการ รับทราบข้อมูล ผลการด�ำเนินงาน และนโยบายการบริหารของบริษัท

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ฝ่ายจัดการพนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
และได้ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามกฎหมายก�ำหนดและดูแลให้ความมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติ
ด้วยดีอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ยังคอยสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงสร้างงาน
และสร้างกิจการให้มีความมั่นคง

4.  การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดย
คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ จิ ารณาและก�ำหนดวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงก�ำหนดวาระอืน่ ๆ เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิอย่าง
เท่าเทียมกันในการซักถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ
บริษัทมีนโยบายที่จะด�ำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิและความเท่าเทียมกันในการได้รบั สารสนเทศทีเ่ พียงพอในการตัดสินใจอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียง
ลงคะแนน รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะ โดยจะมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนเริ่มการประชุม

5.  ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์ มีความอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบตามหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
กิจการให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ พิจารณาก�ำหนดภารกิจ เป้าหมายแผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท ตามที่ฝ่ายจัดการได้น�ำเสนอ รวมทั้งได้ ด�ำเนินการตรวจสอบและก�ำกับดูแลให้ด�ำเนินการไปตามที่ก�ำหนดไว้
เพื่อให้การก�ำกับดูแลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และมีการแบ่งแยกหน้าที่การรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ กับฝ่ายจัดการ และ
คณะกรรมการกับผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน

6.  รายการที่เกี่ยวโยงและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษทั มีความระมัดระวังกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการทีม่ คี วามขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยบริษทั มีการ
ก�ำหนดขั้นตอนพิจารณาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดี ตลอดจน
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพือ่ มิให้เกิดความขัดแย้งประโยชน์ของบริษทั โดยรวม เป็นส�ำคัญ ส�ำหรับการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในนัน้
บริษทั ห้ามมิให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพือ่ ท�ำการซือ้ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ทอี่ อกโดย
บริษทั ก่อนข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน ทัง้ นี้ คณะกรรมการและผูบ้ ริหารทุกท่านรับทราบถึงข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต และ ต.ล.ท.
เรื่องการรายงานซื้อขายหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวอย่างถูกต้อง
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7.  จริยธรรมทางธุรกิจ

เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการจัดท�ำแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม โดยก�ำหนดภารกิจและวัตถุประสงค์เพือ่ ให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และพนักงานทุกคน
ได้ทราบและเข้าใจถึงขอบเขตความรับผิดชอบ ภายใต้กฎหมายแลระเบียบของบริษัท

8.  การถ่วงดุลกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานก็ได้
ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
เพื่อเป็นการถ่วงดุลของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
ในวันสิ้นปีปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 12 ท่านประกอบด้วย
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
• กรรมการที่เป็นอิสระ
4 ท่าน

9.  การรวมหรือแยกอ�ำนาจ

บริษทั ได้แบ่งแยกอ�ำนาจ และก�ำหนดบทบาทหน้าทีร่ ะหว่างกันในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล และการบริหารงานประจ�ำ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ จึงไม่เป็นบุคคลเดียวกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งจะท�ำให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงาน รวมทั้งมีการแบ่งแยกอ�ำนาจ และก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ระหว่างกันในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล และการบริหารงานประจ�ำเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจโดยไม่จ�ำกัด

10.  ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทั ได้กำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการโดยค�ำนึงถึงกระบวนการก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทีโ่ ปร่งใสและได้รบั การอนุมตั ิ
จากผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบของงาน รวมถึงสถานการณ์เงินของบริษัท โดยกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดอื่น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหาร
และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการก�ำหนด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท และ
ผลปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่าน

11.  การประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ได้กำ� หนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั 3 เดือนต่อ1 ครัง้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมได้ตามความจ�ำเป็น
โดยเลขานุการคณะกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารให้คณะกรรมการก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการ
มีระยะเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ และในหนังสือเชิญประชุมแจ้งวาระไว้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ เอกสารประกอบการพิจารณาทีค่ รบถ้วน
และชัดเจน ส�ำหรับการประชุมแต่ละครั้ง มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และ
การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

12.  คณะอนุกรรมการ

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจ�ำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัย
ความเป็นกลางในการวินิจฉัย และควรก�ำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการท�ำงาน เช่น การด�ำเนินการประชุม และ
การรายงานต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย
12.1 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั
โดยท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานการด�ำเนินงานให้ถกู ต้องตามนโยบายและระเบียบบังคับของบริษทั รวมทัง้ สอบทานให้บริษทั มีการควบคุมภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดนโยบายและกรอบงานไว้อย่างชัดเจน
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน โดย
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขต
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการแต่ละท่านมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
12.2 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
โดยท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานการด�ำเนินงานให้ถกู ต้องตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษทั รวมทัง้ ก�ำหนดนโยบายการบริหารงาน
และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
12.3 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้จัดตั้งขึ้นโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลทีเ่ หมาะสมให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษัทและก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทและ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ กรรมการแต่ละท่านมีวาระวาระในการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
12.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลกิจการ ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็นระบบขึน้ ภายในองค์กร ซึง่ ถือเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ
ประการหนึง่ ของการบริหารจัดการของกลุม่ บริษทั ฯ และเพือ่ สนับสนุนให้การปฏิบตั งิ านของกลุม่ บริษทั เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (GCG : Good Corporate Governance) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการเพิ่ม
มูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งบรรลุนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ก�ำหนดขึ้น
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและก�ำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริหารอย่างน้อย 5 คน กรรมการแต่ละท่าน
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี

13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกเรื่อง ทั้งการควบคุมทางการเงิน การด�ำเนินงาน การก�ำกับดูแล
การปฏิบตั งิ าน และการบริหารความเสีย่ ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล
ออดิท จ�ำกัดเป็นหน่วยงานอิสระ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทรวมทั้งประเมิน ความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบ
ควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนก�ำหนดให้มีมาตรการดูแล
และป้องกันมิให้กรรมการและผูบ้ ริหารซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider trading) และการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่
ในทางมิชอบ (Abusive self-dealing)

14.  รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจและหน้าทีใ่ นการด�ำเนินกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริษทั
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งในปัจจุบัน
และในระยะยาว รวมถึงการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลากทรัพย์ ตลอดจนเป็นผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดต่อการอนุมตั งิ บการเงินประจ�ำปีของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว รายงานประจ�ำปีดังกล่าว ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15.  ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

คณะกรรมการ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส�ำคัญ ทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจ และ
ผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกันโดยก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้ง นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษัทที่ส�ำคัญอย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ของบริษัท
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16.  จรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพื่อให้เป็นไปมาตรฐานในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงจัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นมาเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยได้รวบรวมกฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับเข้ากับหลักปฏิบัติของบริษัทฯ แนวทางนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการท�ำงาน ให้ผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องทัง้ หมดมัน่ ใจว่า การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นไปตามหลักจริยธรรมและสอดคล้องตามกฎหมาย และเป็นความรับผิดชอบ
ของพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบและปฏิบัติ ตามแนวทาง 8 หัวข้อดังนี้
1 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีระเบียบวินัย
3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
5 การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
6 การต่อต้านคอร์รัปชั่น การติดสินบน และการให้สิ่งจูงใจในการด�ำเนินงาน
7 การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง
8 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม
รายละเอียดได้แสดงไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลดคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ :
http://www.unimit.com/TH/investor_th/GoodCorporateGovernace/Business%20Ethics.pdf

17. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรม
ทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ ของบุคคลในองค์กร ทัง้ จากพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ รวมถึงรายงานทางการเงินทีไ่ ม่ถกู ต้อง
หรือระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่อง และกลไกในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

• การกระท�ำผิดกฎหมาย ระเบียบบริษัทฯ การทุจริตหรือท�ำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
• ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
• เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

• กล่องรับเรื่องร้องเรียน : ภายในองค์กร ของทุกสาขา
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ E-Mail Address : ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (johnlu@unimit.com)
• จดหมายธรรมดา : จ่าหน้าถึงประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ยูนมิ ติ เอนจิเนียริง่ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานพระประแดง
ที่อยู่ 109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต. บางพึ่ง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130
และผูต้ รวจสอบภายใน : บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด 73/290-294 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อาคารบี ชัน้ 2
ถนนกรุงเทพ –นนทบุรี ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
www.unimit.com

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

• จัดท�ำระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และก�ำหนดบทลงโทษ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
• การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระท�ำได้โดยผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการขึ้นไปเท่านั้น
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11 ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท

: บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI)

ประเภทธุรกิจ

: ด�ำเนินธุรกิจวิศวกรรมด้านการรับจ้างออกแบบ ผลิต ประกอบ ขึ้นรูป การติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ และ
อุปกรณ์โลหะต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์

: UEC

ก่อตั้ง

: 21 เมษายน พ.ศ. 2525

ทะเบียนบริษัทเลขที่

: 0107548000323 (เดิมทะเบียนเลขที่ 0107574800323)

ที่ตั้งส�ำนักงาน

: 109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 02 4630100 โทรสาร 02 4631910 Email : info@unimit.com

ที่ตั้งโรงงาน 1

: 10/7-8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี-บ้านบึง-ป่ายุบ (3289) ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 038 485561-4 โทรสาร 038 485565 Email : factory@unimit.com

ที่ตั้งโรงงาน 2

: 10/4 หมู่ 1 ต.หนองชาก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 038 485561-4 โทรสาร 038 485565

ที่ตั้งโรงงาน 3

: 99/9 หมู่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
โทรศัพท์ 038 636120

โฮมเพจบริษัท

: www.unimit.com, www.unimit.co.th

ทุนจดทะเบียน

: 142,627,650 บาท (เดิมทุนจดทะเบียน 143,000,000 บาท)

ทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว

: 142,627,650 บาท (เดิมทุนจดทะเบียน 143,000,000 บาท)

มูลค่าหุ้นสามัญหุ้นละ

: 0.25 บาท

จ�ำนวนหุ้นสามัญ

: 570,510,600 หุ้น (เดิมจ�ำนวนหุ้นสามัญ 572,000,000 บาท)

นายทะเบียนหุ้นสามัญ

: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2/7 หมู่ 4 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต62 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02 5969000 โทรสาร 02 8394994
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ผู้สอบบัญชีอนุญาต

: นางชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 9052
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจ�ำกัด
ชั้น 21 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 6772000 โทรสาร 02 6772222

ค่าสอบบัญชี

: 1,400,000 บาท

ค่าบริการอื่น

: ไม่มี

ผู้ตรวจสอบภายใน

: บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด
73/290-294 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อาคารบี ชั้น 2 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ต�ำบลบางเขน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 5266100 โทรสาร 02 5267811

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น
ตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึ้นไป

: ไม่มี

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

: ไม่มี

บริษัทย่อยทางตรง
ชื่อบริษัท

: Unimit (Hong Kong) Co. Limited

ประเภทธุรกิจ

: เพื่อลงทุนในบริษัทอื่น

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

: ร้อยละ 100

ที่ตั้งส�ำนักงาน

: Suite B, 12th Floor, Two Chinachem Plaza, 135 Des Voeux Road Central

ทุนจดทะเบียน

: USD 6,560,000

ทุนช�ำระแล้ว

: USD 6,560,000

บริษัทย่อยทางอ้อม
ชื่อบริษัท

: Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ

: ร้อยละ 100

ที่ตั้งส�ำนักงาน

: Lot No.C-11, Thilawa Special Economic Zone A, Yangon Region, Myanmar

ทุนจดทะเบียน

: USD 6,500,000

ทุนช�ำระแล้ว

: USD 6,500,000
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โครงสรางกลุมธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2561
Share Holder
Name

Company Name

No. of
shares
share Par value
(shares) hold (%) (USD)

Paid up
capital
(USD)

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด
(มหาชน)
Unimit Engineering Public
Company Limited (UEC)

ดําเนินธุรกิจวิศวกรรมด้าน
การรับจ้าง ออกแบบ ผลิต
ประกอบ ขึ้นรูป การติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์โลหะ
ต่าง ๆ

Share Holder
Name

Company Name
Unimit ( Hong Kong)
Company Limited (UHK)

No. of
shares
share Par value
(shares) hold (%) (USD)

Unimit Engineering Public 6,560,000
Company Limited

Share Holder
Name

Company Name
Unimit Engineering
(Myanmar) Company
Limited ( UEM)

ประเภทธุรกิจ

Unimit (Hong Kong)
Company Limited

100.00

1

No. of
shares
share Par value
(shares) hold (%) (USD)

Paid up
capital
(USD)

99.99954

นาย ยัง ไท หลู

1

0.00015

นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล

1

0.00015

10.00

นายไพศาล สิริจันทรดิลก

1

0.00015

10.00

650,000

100.00

6,500,000.00
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ประเภทธุรกิจ

6,560,000.00 เพื่อลงทุนในบริษัทอื่น

649,997

รวม

10

Paid up
capital
(USD)

ประเภทธุรกิจ

6,499,970.00 รับจ้าง ผลิต ประกอบ ขึ้นรูป
การติดตั้ง ผลิตภัณฑ์และ
อุปกรณ์โลหะต่าง ๆ
10.00

12   โครงสร้างบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผู้อ�ำนวยการ

ผู้อ�ำนวยการ

ผู้อ�ำนวยการ

ผู้อ�ำนวยการ

ผู้อ�ำนวยการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายประกันคุณภาพ

ฝ่ายโรงงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ผู้ช่วยอ�ำนวยการ

ผู้ช่วยอ�ำนวยการ

ผู้ช่วยอ�ำนวยการ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายถังบรรจุก๊าซปิโตเลียมเหลว
และ ก๊าซแอมโมเนีย

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
และธุรการ
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13 การวิเคราะห์และค�ำอธิบายฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของผู้บริหาร
“กลุม่ บริษทั ” ประกอบด้วย บริษทั ยูนมิ ติ เอนจิเนียริง่ จ�ำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย หรือ “บริษทั ” และ บริษทั ย่อยในต่างประเทศ
ได้แก่ บริษัท ยูนิมิต (ฮ่องกง) จ�ำกัด และบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง (เมียนมาร์) จ�ำกัด

ภาพรวมธุรกิจ

บริษทั ยูนมิ ติ เอนจิเนียริง่ จ�ำกัด (มหาชน) ในประเทศไทย มีบริษทั ย่อยทางตรง ชือ่ บริษทั ยูนมิ ติ (ฮ่องกง) จ�ำกัด จัดตัง้ ทีฮ่ อ่ งกง
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียน
6.56 ล้านเหรียญสหรัฐ (214 ล้านบาท) โดยบริษทั เป็นผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด นอกจากนีบ้ ริษทั มีบริษทั ย่อยทางอ้อม ชือ่ บริษทั ยูนมิ ติ เอนจิเนียริง่
(เมียนมาร์) จ�ำกัด ที่ประเทศพม่า ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทย่อยทางตรงในประเทศฮ่องกงเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด
เพื่อประกอบธุรกิจขึ้นรูป ประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์โลหะตามสัญญา ณ วันสิ้นปีบริษัทที่พม่ามีทุนจดทะเบียน 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
(212 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมมูลค่า 1,647 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 1,104
ล้านบาท (เงินสดและเงินฝากธนาคาร 560 ล้านบาท ลูกหนีร้ วม 125 ล้านบาท มูลค่างานทีย่ งั ไม่เรียกเก็บลูกค้า 229 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ
190 ล้านบาท) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 543 ล้านบาท (ที่ดิน,อาคาร,อุปกรณ์ 478 ล้านบาท สิทธิการใช้ที่ดินในพม่า 46 ล้านบาท อื่นๆ
19 ล้านบาท) มีหนีส้ นิ หมุนเวียน 122 ล้านบาท หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน 51 ล้านบาท รวม จ�ำนวน 173 ล้านบาท หนีส้ นิ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ ารค้า
บริษัทไม่มีเงินกู้ และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,474 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นก�ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร 1,031 ล้านบาท
โครงสร้างทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยมีสภาพคล่องและมีความมัน่ คงเพียงพอทีจ่ ะลงทุนหรือขยายกิจการได้ตามโอกาส
เหมาะสม โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 9.02 เท่า (2560: 14.58 เท่า) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.12 เท่า (2560 : 0.08 เท่า)
การด�ำเนินธุรกิจในปี 2561 เป็นไปอย่างท้าทายท่ามกลางการแข่งขันทีร่ นุ แรงมาก อันเป็นผลต่อเนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจของปี 2560
ที่อยู่ในช่วงฟื้นต้วและมีการลงทุนจ�ำกัด ท�ำให้ปริมาณงานในครึ่งปีแรกของปี 2561 มีน้อย และโครงการลงทุนที่เกิดใหม่ในปี 2561
มีการแข่งขันรุนแรงมากทั้งในด้านราคาและระยะเวลาส่งมอบงาน
ปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีขาดทุนสุทธิ 37 ล้านบาท หรือก�ำไรลดลงจากปีกอ่ น 50 ล้านบาท(391%) รายได้รวม 880 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 80 ล้านบาทจากปีกอ่ นที่ 800 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ 136 ล้านบาท (17%) เป็น 919 ล้าน จากปีกอ่ น
ที่ 783 ล้านบาท
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก�ำไรขั้นต้น 5.70 % (2560 : 14.69%), อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน -4.62% (2560: 2.10%),
อัตราก�ำไรสุทธิ -4.23% (2560: 1.60%), อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) -2.48 % (2560 : 0.84%), อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(ROA) -2.26% (2560 : 0.76%) ตามล�ำดับ
เนื่องจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาขาดทุนและภาวะการแข่งขันยังรุนแรงต่อเนื่องถึงปีนี้ อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ในระหว่าง
การลงทุนก่อสร้างโรงงานทีพ่ ม่าจ�ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในโครงการทีพ่ ม่า จึงเห็นควรงดจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2560 (2560 : 0.04)
โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทฯย่อย
สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อย มีมูลค่า 1,647 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
สิ้นปี 2560 หรือลดลงในอัตราร้อยละ 0.20 ส่วนใหญ่เป็นผลจากเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง แต่เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด, มูลค่างานตามสัญญาระหว่างท�ำที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า, สินค้าคงเหลือ และอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานระหว่าง
ก่อสร้างโรงงานที่พม่า เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ของบริษทั และบริษทั ย่อยส่วนใหญ่อยูใ่ นประเทศไทย นอกจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 560
ล้านบาททีร่ วมเงินฝากธนาคารของบริษทั ย่อยทีฮ่ อ่ งกงและพม่า จ�ำนวน 1 ล้านบาทและ 67 ล้านบาทตามล�ำดับ, ค่าสิทธิการใช้ทดี่ นิ ส�ำหรับ
สร้างโรงงานที่ประเทศพม่าจ�ำนวน 46 ล้านบาท และงานระหว่างก่อสร้างโรงงานที่พม่า 91 ล้านบาท
รายการเปลี่ยนแปลงได้แก่

สินทรัพย์หมุนเวียน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 310 ล้านบาท (19% ของสินทรัพย์รวม) เพิม่ ขึน้ 53 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 21
เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น เนือ่ งจากบริษทั ฯใช้เงินในกิจกรรมด�ำเนินงาน 140 ล้านบาท รับดอกเบีย้ 10 ล้านบาท รับเงินจากสถาบันการเงิน 301 ล้านบาท
ใช้เงินลงทุนซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 106 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 12 ล้านบาท เงินสดส่วนใหญ่
เป็นเงินฝากในประเทศไทย บริษทั ฯ มีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินให้มผี ลตอบแทนสูงสุดและมีความเสีย่ งต�ำ่ สุด โดยไม่กระทบสภาพคล่อง
- เงินฝากระยะสัน้ กับสถาบันการเงิน 250 ล้านบาท (15% ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 301 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 55
เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเป็นการบริหารเงินให้เหมาะกับแผนการใช้เงิน
- ลูกหนี้การค้าสุทธิ 82 ล้านบาท (5% ของสินทรัพย์รวม) เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน
เป็นไปตามเงื่อนไขการช�ำระเงินในสัญญา
บริษัทฯ มีการวิเคราะห์และติดตามการรับช�ำระหนี้อย่างสม�่ำเสมอ และจะประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์
ประวัตกิ ารช�ำระหนีแ้ ละคาดการณ์เกีย่ วกับการช�ำระหนีใ้ นอนาคตของลูกค้า ลูกหนีจ้ ะถูกจ�ำหน่ายบัญชีเมือ่ ทราบว่าเป็นหนีส้ ญ
ู ณ วันสิน้ ปี 2561
มีส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.12 ล้านบาท ลูกหนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระส่วนใหญ่ได้รับช�ำระในปี 2562 ในกรณีจ�ำเป็นและสมควรบริษัทฯ
จะมอบให้ทนายความติดตามทวงถามลูกหนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 12 เดือน
- ลูกหนี้อื่น 43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12 ล้านบาท (38%) ส่วนใหญ่เนื่องจากลูกหนี้สรรพากรเพิ่มขึ้นอีก 8 ล้านบาท
เป็น 34 ล้านบาท (เกิดจากลูกค้าหัก ณ ทีจ่ า่ ยไว้มากกว่าค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ของปี 2561 17 ล้านบาท และ 2560 15 ล้านบาท ภาษีมลู ค่าเพิม่
ขอคืน 2 ล้านบาท) นอกนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงตามปกติการค้า
ลูกหนีอ้ นื่ ประกอบด้วยลูกหนีส้ รรพากร, เงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ ซือ้ สินค้าหรือบริการตามข้อตกลงการค้า, ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า,
ดอกเบี้ยค้างรับ, ฯลฯ
- มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 229 ล้านบาท (14% ของสินทรัพย์รวม) เพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 91 เมื่อเทียบกับปีก่อน
มูลค่างานตามสัญญาทีย่ งั ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า หมายถึง งานระหว่างท�ำทีค่ ำ� นวนตามวิธอี ตั ราร้อยละของงานทีเ่ สร็จ ในส่วนที่
ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามเงื่อนไขในสัญญา
บริษัทฯ มีการสอบทานผลส�ำเร็จของงานตามสัญญาอย่างสม�่ำเสมอ ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานตามสัญญารับรู้
ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
- สินค้าคงเหลือ 190 ล้านบาท (12% ของสินทรัพย์รวม) เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือเพิ่มในอัตราร้อยละ 38 สินค้าคงเหลือ
ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดบิ จ�ำนวน 151 ล้านบาทประกอบด้วย เหล็กแผ่น, อุปกรณ์ถงั , ท่อ, หน้าแปลนและอุปกรณ์ประกอบท่อ ซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลัก
ของงาน นอกนั้นเป็นสินค้าระหว่างผลิต, อะไหล่และวัสดุ, สินค้าระหว่างทาง และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
บริษัทมีนโยบายการสั่งซื้อตามงานที่ได้รับแล้ว รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพวัตถุดิบที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือเสื่อมสภาพ
และบันทึกส�ำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ณ วันสิ้นปีบัญชีส�ำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงมีจ�ำนวน 7 ล้านบาท
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

- ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 478 ล้านบาท (29% ของสินทรัพย์รวม) มูลค่าเพิม่ ขึน้ สุทธิ 68 ล้านบาทหรือเพิม่ ในอัตราร้อยละ 17
เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากระหว่างปีบริษัทลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ในการท�ำงานและปรับปรุงโรงงานหรือทดแทนของเดิม เพิ่มขึ้น
103 ล้านบาท มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นได้แก่ อาคาร 1 ล้านบาท เครื่องจักรและอุปกรณ์ 9 ล้านบาท
เครื่องตกแต่งส�ำนักงานและอุปกรณ์ส�ำนักงาน 2 ล้านบาท สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 91 ล้านบาท (รวมงานระหว่างก่อสร้าง
โรงงานที่พม่าเพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท) สินทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯและไม่มีภาระผูกพันธ์
- สิทธิการใช้ที่ดิน 46 ล้านบาท (3% ของสินทรัพย์รวม) ลดลงจากปีก่อน 2 ล้านบาท เนื่องจากการตัดจ�ำหน่ายสิทธิ์ตามอายุ
สัญญาเช่า
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 บริษัทย่อยในพม่า (UEM) เข้าท�ำสัญญาเพื่อใช้สิทธิในการใช้ที่ดินในพม่ากับบริษัทแห่งหนึ่ง
เป็นเงิน 1.55 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสิทธิดังกล่าวมีอายุ 49 ปี 2 เดือน และจะสิ้นสุดในเดือน มิถุนายน 2607
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6 ล้านบาท (0.4% ของสินทรัพย์รวม) ใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นลิขสิทธิ์ซอฟแวร์
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่าง
มูลค่าทางบัญชีและฐานภาษีจากการตั้งส�ำรองค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นและประมาณการหนี้สินในอนาคต
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่กิจการได้รับคืนหรือต้องจ่ายในอนาคตตามล�ำดับ
ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์
และหนี้สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.2 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมมูลค่า 173 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปี 2560 รายการหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามปกติการค้า และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ
ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาว
หนีส้ นิ รวมประกอบด้วย เจ้าหนีก้ ารค้า 94 ล้านบาท, เจ้าหนีอ้ นื่ 16 ล้านบาท, จ�ำนวนเงินทีเ่ รียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างาน
ตามสัญญา 9 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4 ล้านบาท และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 50 ล้านบาท
รายการเปลี่ยนแปลงหลักได้แก่

หนี้สินหมุนเวียน

หนีส้ นิ หมุนเวียนรวม 123 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 42 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 52 เมือ่ เทียบกับปี 2560 เกิดจากเจ้าหนีก้ ารค้า
เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท , เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท , จ�ำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญาเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท,
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท จาก 45 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาทหรือเพิ่มในอัตราร้อยละ 11
เมื่อเทียบกับปี 2560 ภาระผูกพันดังกล่าวจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยประมาณค่าใช้จ่ายที่อาจต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงาน
ให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุในอนาคต

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ. วันสิ้นปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและบริษัทย่อย ลดลง 50 ล้านบาท จาก 1,524 ล้านบาท เป็น 1,474 ล้านบาท
หรือลดในอัตราร้อยละ 3 เกิดจากก�ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ลดลง 49 ล้านบาทจาก 1,080 เป็น 1,031 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงเหลือ -1 ล้านบาท เกิดจากการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สาเหตุหลักที่ก�ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรลดลง 49 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทขาดทุนจากผลประกอบการปี 2561 จ�ำนวน
37 ล้านบาท และในระหว่างปีมีการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการปี 2560 จ�ำนวน 12 ล้านบาท
อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเป็น 0.12 เท่า ณ สิ้นปี 2561 จาก 0.08 เท่า
ณ สิ้นปี 2560
บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนการจ่ายปันผลของปี 2561 และ ปี 2560 อยู่ที่ 0% และ 178.16 % ตามล�ำดับ
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การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย
ภาพรวมการด�ำเนินงาน

ปี 2561 รายได้ทงั้ หมดได้จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เนือ่ งจากบริษทั ย่อยทีต่ งั้ ใหม่ “บริษทั ยูนมิ ติ เอนจิเนียริง่ (เมียนมาร์)
จ�ำกัด” ยังไม่ด�ำเนินการ จึงยังไม่มีรายได้
บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม แปรรูป รวมทั้งบริการอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะทั้งภายใน
ประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ รายได้งานส่วนใหญ่ประมาณ 92% ได้จากงานภายในประเทศ ทีเ่ หลือ 8% ได้จากงานส่งออก บริษทั ฯ
แบ่งแยกรายได้ตามส่วนงานภูมิศาสตร์ ดังนี้

ตารางแสดงรายได้ตามส่วนงานภูมิศาสตร์
ส่วนงานภูมิศาสตร์
รายได้จากค่างาน – ในประเทศ
รายได้จากค่างาน – ต่างประเทศ
รวม
รายได้อื่น ๆ (รวมดอกเบี้ย)
รวมรายได้

ปี 2561
รายได้
ล้านบาท
781
65
846
34
880

ปี 2560
รายได้
ล้านบาท
615
164
779
21
800

%
89
7
96
4
100

%
77
21
98
2
100

ปี 2559
รายได้
ล้านบาท
839
97
936
15
951

%
88
10
98
2
100

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็นกลุม่ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกลุม่ อุตสาหกรรมอืน่ ๆ ลักษณะงานของบริษทั
อาจแบ่งประเภทหลักเป็นงานสร้างประกอบภาชนะความดัน งานชิ้นส่วนเครื่องจักร งานโครงสร้างเหล็ก งานภาชนะบรรจุสารเคมี และ
งานการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยงานภาชนะความดันมีสัดส่วนมากที่สุด โดยปี 2561 มีสัดส่วนประมาณ 67% ของปริมาณงานทั้งหมด

ตารางแสดงรายได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ
ภาชนะความดัน (Pressure Vessels)
ชิ้นส่วนเครื่องจักร (Machinery Parts)
โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure)
ภาชนะบรรจุสารเคมี (Chemical Tank)
การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
( Mechanical Installation )
รวม
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้

ปี 2561
ล้านบาท
565
42
96
143
846
34
880

%
64
5
11
16
96
4
100

ปี 2560
ล้านบาท
%
552
69
53
7
37
5
137
17
779
21
800

98
2
100

ปี 2559
ล้านบาท
612
120
24
32
148
936
15
951

%
64
13
2
3
16
98
2
100

บริษัทฯรับรู้รายได้ตามวิธีอัตราส่วนร้อยละของงานที่เสร็จ ณ วันที่รายงาน

รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 880 ล้านบาทประกอบด้วย รายได้ตามสัญญา 846 ล้านบาท ดอกเบี้ย 9 ล้านบาท
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 6 ล้านบาท รายได้อื่น 19 ล้านบาท รวมเพิ่มขึ้น 80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ
ปี 2560
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รายการเปลี่ยนแปลงดังนี้
รายได้ตามสัญญาของปี 2561 จ�ำนวน 846 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน ( ปี 2560 779 ล้านบาท) ตามเหตุผลที่ได้ชี้แจงข้างต้น
ดอกเบี้ยรับ 9 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2 ล้านบาท
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 6 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2 ล้านบาท
รายได้อื่น 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 17 ล้านบาท เนื่องจากรวมเงินชดเชยค่าเสียหายจากการผิดสัญญา
จ�ำนวน 15 ล้านบาท

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท เป็น 919 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สืบเนื่องตามปริมาณงานเพิ่มขึ้น
รายการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ต้นทุนงานตามสัญญา 798 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20 ตามปริมาณงานเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 121 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรือเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายดัง
กล่าวได้รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยจ�ำนวน 3 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย (-รายได้) ภาษีเงินได้

ปี 2561 บริษัทฯมีรายได้ภาษีเงินได้ จ�ำนวน 2 ล้านบาท เนื่องจากมีการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี อัตราภาษี
เงินได้ของปี 2561(20%) และ 2560 (20%) ไม่เปลี่ยนแปลง

ก�ำไร (-ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 37 ล้านบาท (ปี 2560 ก�ำไร 13 ล้านบาท) ก�ำไรลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน
50 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 391
ก�ำไร (-ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานปี 2561 และปี 2560 จ�ำนวน -0.07 บาท และ 0.02 บาทต่อหุน้ (ต่อมูลค่าทีต่ ราไว้ par 0.25 บาท
ต่อหุ้น) ตามล�ำดับ

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 310 ล้านบาท และมีเงินฝากระยะสั้นกับ
สถาบันการเงินอีก 250 ล้านบาท รวม 560 ล้านบาท ลดลง 248 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ 808 ล้านบาท
เงินสด ได้จากเงินสดต้นปี 257 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน 140 ล้านบาท ได้จากกิจกรรมการลงทุน 205 ล้านบาท
และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 12 ล้านบาท
กลุม่ บริษทั ฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 9.02 เท่า (2560 / 14.58 เท่า) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด -1.38 เท่า (2560 : 0.80 เท่า)
จะเห็นว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัทฯ

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2561, 2560 และ 2559 มีค่าเท่ากับร้อยละ -2.48, 0.84 และ 2.60 เท่าตามล�ำดับ
และที่ผ่านมาบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส�ำหรับผลประกอบการในปี 2560 และ 2559 ในอัตรา 0.04 และ 0.07 บาทต่อหุ้น
ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 178.16 และ 98.69 ของก�ำไรสุทธิของกลุม่ บริษทั ตามล�ำดับ ซึง่ เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในระดับทีด่ ี
อนึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการ
ปี 2561 โดยมติการจ่ายปันผลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

33
Annual Report 2018 | รายงานประจ�ำปี 2561

การวิเคราะห์ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัท มีมูลค่า 1,657 ล้านบาท ลดลง 97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560 หรือ
ลดลงในอัตราร้อยละ 6 ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายการเงินสด, เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน, อาคารและอุปกรณ์ ลดลง แต่ลูกหนี้
มูลค่างานตามสัญญาระหว่างท�ำที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนในบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น
รายการเปลี่ยนแปลงได้แก่

สินทรัพย์หมุนเวียน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 242 ล้านบาท (15% ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 4 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 2
เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯใช้เงินในกิจกรรมด�ำเนินงาน 137 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 10 ล้านบาท รับเงินจากสถาบันการเงิน
301 ล้านบาท ใช้เงินลงทุนซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 19 ล้านบาท ช�ำระค่าหุ้นให้บริษัทย่อย 147 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล
แก่ผถู้ อื หุน้ จ�ำนวน 12 ล้านบาท บริษทั ฯ มีนโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินให้มผี ลตอบแทนสูงสุดและมีความเสีย่ งต�ำ่ สุด โดยไม่กระทบสภาพคล่อง
- เงินฝากระยะสัน้ กับสถาบันการเงิน 250 ล้านบาท (15% ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 301 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 55
เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเป็นการบริหารเงินให้เหมาะกับแผนการใช้เงิน
- ลูกหนี้การค้าสุทธิ 82 ล้านบาท (5% ของสินทรัพย์รวม) เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน
เป็นไปตามเงื่อนไขการช�ำระเงินในสัญญา
บริษัทฯ มีการวิเคราะห์และติดตามการรับช�ำระหนี้อย่างสม�่ำเสมอ และจะประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์
ประวัตกิ ารช�ำระหนีแ้ ละคาดการณ์เกีย่ วกับการช�ำระหนีใ้ นอนาคตของลูกค้า ลูกหนีจ้ ะถูกจ�ำหน่ายบัญชีเมือ่ ทราบว่าเป็นหนีส้ ญ
ู ณ วันสิน้ ปี 2561
มีส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.12 ล้านบาท ลูกหนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระส่วนใหญ่ได้รับช�ำระในปี 2562 ในกรณีจ�ำเป็นและสมควรบริษัทฯ
จะมอบให้ทนายความติดตามทวงถามลูกหนี้ที่เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 12 เดือน
- ลูกหนี้อื่น 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12 ล้านบาท (35%) ส่วนใหญ่เนื่องจากลูกหนี้สรรพากรเพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท
เป็น 34 ล้านบาท (เกิดจากลูกค้าหัก ณ ทีจ่ า่ ยไว้มากกว่าค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ของปี 2561 17 ล้านบาท และ 2560 15 ล้านบาท ภาษีมลู ค่าเพิม่
ขอคืน 2 ล้านบาท) นอกนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงตามปกติการค้า
ลูกหนีอ้ นื่ ประกอบด้วยลูกหนีส้ รรพากร, เงินจ่ายล่วงหน้าเพือ่ ซือ้ สินค้าหรือบริการตามข้อตกลงการค้า, ลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน,
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า, ดอกเบี้ยค้างรับ, ฯลฯ
- มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 229 ล้านบาท (14% ของสินทรัพย์รวม) เพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 91 เมื่อเทียบกับปีก่อน
มูลค่างานตามสัญญาทีย่ งั ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า หมายถึง งานระหว่างท�ำทีค่ ำ� นวนตามวิธอี ตั ราร้อยละของงานทีเ่ สร็จ ในส่วนที่
ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามเงื่อนไขในสัญญา
บริษัทฯ มีการสอบทานผลส�ำเร็จของงานตามสัญญาอย่างสม�่ำเสมอ ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานตามสัญญารับรู้
ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที
- สินค้าคงเหลือ 190 ล้านบาท (11% ของสินทรัพย์รวม) เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือเพิ่มในอัตราร้อยละ 38 สินค้าคงเหลือ
ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบจ�ำนวน 151 ล้านบาทประกอบด้วย เหล็กแผ่น, อุปกรณ์ถัง, ท่อ, หน้าแปลนและอุปกรณ์ประกอบท่อ ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
หลักของงาน นอกนั้นเป็นสินค้าระหว่างผลิต, อะไหล่และวัสดุ, สินค้าระหว่างทาง และค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
บริษัทมีนโยบายการสั่งซื้อตามงานที่ได้รับแล้ว รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพวัตถุดิบที่ไม่สามารถใช้งานได้หรือเสื่อมสภาพ
และบันทึกส�ำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง ณ วันสิ้นปีบัญชีส�ำรองค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงมีจ�ำนวน 7 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

- เงินลงทุนในบริษัทย่อย 214 ล้านบาท (13% ของสินทรัพย์รวม) เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท หรือเพิ่มในอัตราร้อยละ 30 เนื่องจาก
ระหว่างปีมีการช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริษัท ยูนิมิต (ฮ่องกง) จ�ำกัด เพื่อลงทุนในบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง (เมียนมาร์) จ�ำกัด
ความเป็นมา : บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัทย่อยทางตรง ชื่อ บริษัท ยูนิมิต (ฮ่องกง) จ�ำกัด ที่ฮ่องกง
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียน
6.56 ล้านเหรียญสหรัฐ (214 ล้านบาท) โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทยังมีบริษัทย่อยทางอ้อม ชื่อ บริษัท ยูนิมิต
เอนจิเนียริ่ง (เมียนมาร์) จ�ำกัด ที่ประเทศพม่า ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โดยบริษัทย่อยทางตรงในประเทศฮ่องกงเป็นผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด เพื่อประกอบธุรกิจขึ้นรูป ประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์โลหะตามสัญญา ณ วันสิ้นปี 2561 บริษัทที่พม่าได้มีทุนจดทะเบียน
(Authorized capital) 6.50 ล้านเหรียญสหรัฐ (212 ล้านบาท)
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- ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ สุทธิ 387 ล้านบาท (23% ของสินทรัพย์รวม) มูลค่าลดลงสุทธิ 19 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 5
เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น เนือ่ งจากระหว่างปีบริษทั มีการซือ้ สินทรัพย์ถาวรเพือ่ ใช้ในการท�ำงานและปรับปรุงโรงงานหรือทดแทนของเดิม 16 ล้านบาท
แต่มคี า่ เสือ่ มราคา 35 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ อาคาร 1 ล้านบาท เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ 9 ล้านบาท เครือ่ งตกแต่งส�ำนักงาน
และอุปกรณ์ส�ำนักงาน 1 ล้านบาท สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 5 ล้านบาท สินทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
และไม่มีภาระผูกพันธ์
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6 ล้านบาท (0.4% ของสินทรัพย์รวม) ใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นลิขสิทธิ์ซอฟแวร์
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่าง
มูลค่าทางบัญชีและฐานภาษีจากการตั้งส�ำรองค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นและประมาณการหนี้สินในอนาคต
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จ�ำนวนภาษีเงินได้ที่กิจการได้รับคืนหรือต้องจ่ายในอนาคตตามล�ำดับ
ซึง่ เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.2 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีหนีส้ นิ รวมมูลค่า 173 ล้านบาท ลดลง 51 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 23 เมือ่ เทียบกับ
ปี 2560 ส่วนใหญ่เกิดจากการช�ำระค่าหุน้ ค้างจ่ายให้บริษทั ย่อย นอกจากนัน้ เป็นการเปลีย่ นแปลงตามปกติการค้า และในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ฯ
ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินรวมประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า 94 ล้านบาท, เจ้าหนี้อื่น 16 ล้านบาท, จ�ำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างาน
ตามสัญญา 9 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4 ล้านบาท และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 50 ล้านบาท
รายการเปลี่ยนแปลงหลักได้แก่

หนี้สินหมุนเวียน

หนีส้ นิ หมุนเวียนรวม 123 ล้านบาท ลดลง 56 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 32 เมือ่ เทียบกับปี 2560 เกิดจากเจ้าหนีก้ ารค้า
เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท, เจ้าหนี้อื่นลดลง 94 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนให้บริษัทย่อยฯที่ค้างจ่ายจากปีก่อน
98 ล้านบาท, จ�ำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญาเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท, หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท จาก 45 ล้านบาทเป็น 50 ล้านบาทหรือเพิ่มในอัตราร้อยละ 11
เมื่อเทียบกับปี 2560 ภาระผูกพันดังกล่าวจัดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยประมาณค่าใช้จ่ายที่อาจต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงาน
ให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุในอนาคต

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ. วันสิ้นปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง 46 ล้านบาท จาก 1,530 ล้านบาท เป็น 1,484 ล้านบาท หรือลดในอัตรา
ร้อยละ 3 เกิดจากก�ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ลดลง 46 ล้านบาทจาก 1,087 เป็น 1,041 ล้านบาท
สาเหตุหลักที่ก�ำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรลดลง 46 ล้านบาท เนื่องจากขาดทุนจากผลประกอบการปี 2561 จ�ำนวน 34.6 ล้านบาท
และในระหว่างปีมีการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการปี 2560 จ�ำนวนประมาณ 11.4 ล้านบาท
อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงเป็น 0.12 เท่า ณ สิ้นปี 2561 จาก 0.15 เท่า ณ สิ้นปี 2560
บริษัทมีอัตราส่วนการจ่ายปันผลของปี 2561 และ ปี 2560 อยู่ที่ 0% และ 149.31 % ตามล�ำดับ
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การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ภาพรวมการด�ำเนินงาน

ปี 2561 รายได้ทงั้ หมดได้จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เนือ่ งจากบริษทั ย่อยทีต่ งั้ ใหม่ “บริษทั ยูนมิ ติ เอนจิเนียริง่ (เมียนมาร์)
จ�ำกัด” ยังไม่ด�ำเนินการ จึงยังไม่มีรายได้
บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม แปรรูป รวมทั้งบริการอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะทั้งภายใน
ประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ รายได้งานส่วนใหญ่ประมาณ 92% ได้จากงานภายในประเทศ ที่เหลือ 8% ได้จากงานส่งออก
บริษัทฯ แบ่งแยกรายได้ตามส่วนงานภูมิศาสตร์ ดังนี้

ตารางแสดงรายได้ตามส่วนงานภูมิศาสตร์
ส่วนงานภูมิศาสตร์
รายได้จากค่างาน – ในประเทศ
รายได้จากค่างาน – ต่างประเทศ
รวม
รายได้อื่น ๆ (รวมดอกเบี้ย)
รวมรายได้

ปี 2561
รายได้
ล้านบาท
781
65
846
34
880

ปี 2560
รายได้
ล้านบาท
615
164
779
21
800

%
89
7
96
4
100

%
77
21
98
2
100

ปี 2559
รายได้
ล้านบาท
839
97
936
15
951

%
88
10
98
2
100

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ลักษณะงาน
ของบริษทั อาจแบ่งประเภทหลักเป็นงานสร้างประกอบภาชนะความดัน งานชิน้ ส่วนเครือ่ งจักร งานโครงสร้างเหล็ก งานภาชนะบรรจุสารเคมี
และงานการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยงานภาชนะความดันมีสัดส่วนมากที่สุด โดยปี 2561 มีสัดส่วนประมาณ 67% ของปริมาณงาน
ทั้งหมด

ตารางแสดงรายได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ
ภาชนะความดัน (Pressure Vessels)
ชิ้นส่วนเครื่องจักร (Machinery Parts)
โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure)
ภาชนะบรรจุสารเคมี (Chemical Tank)
การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
( Mechanical Installation )
รวม
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้

ปี 2561
ล้านบาท
565
42
96
143
846
34
880

%
64
5
11
16
96
4
100

ปี 2560
ล้านบาท
%
552
69
53
7
37
5
137
17
779
21
800

98
2
100

ปี 2559
ล้านบาท
612
120
24
32
148
936
15
951

%
64
13
2
3
16
98
2
100

บริษัทฯ รับรู้รายได้ตามวิธีอัตราส่วนร้อยละของงานที่เสร็จ ณ วันที่รายงาน

รายได้ของบริษัท

ปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 880 ล้านบาทประกอบด้วย รายได้ตามสัญญา 846 ล้านบาท ดอกเบี้ย 9 ล้านบาท ก�ำไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 6 ล้านบาท รายได้อื่น 19 ล้านบาท รวมเพิ่มขึ้น 80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2560
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รายการเปลี่ยนแปลงดังนี้
รายได้ตามสัญญาของปี 2561 จ�ำนวน 846 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน ( ปี 2560 779 ล้านบาท) ตามเหตุผลที่ได้ชี้แจงข้างต้น
ดอกเบี้ยรับ 9 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2 ล้านบาท
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 6 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2 ล้านบาท
รายได้อื่น 19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 17 ล้านบาท เนื่องจากรวมเงินชดเชยค่าเสียหายจากการผิดสัญญา
จ�ำนวน 15 ล้านบาท

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ปี 2561 บริษทั มีตน้ ทุนและค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ 136 ล้านบาท เป็น 917 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 17
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สืบเนื่องตามปริมาณงานเพิ่มขึ้น
รายการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ต้นทุนงานตามสัญญา 798 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20 สืบเนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 119 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท หรือเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ค่าใช้จ่าย (-รายได้) ภาษีเงินได้

ปี 2561 บริษัทฯมีรายได้ภาษีเงินได้ จ�ำนวน 2 ล้านบาท เนื่องจากมีการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อัตราภาษีเงินได้ของปี 2561(20%) และ 2560 (20%) ไม่เปลี่ยนแปลง

ก�ำไร (-ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2561 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 35 ล้านบาท (ปี 2560 ก�ำไร 15 ล้านบาท) ก�ำไรลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 50 ล้านบาท
หรือลดลงในอัตราร้อยละ 327
ก�ำไร (-ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานปี 2561 และปี 2560 จ�ำนวน -0.06 บาท และ 0.03 บาทต่อหุน้ (ต่อมูลค่าทีต่ ราไว้ par 0.25 บาท
ต่อหุ้น) ตามล�ำดับ

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 242 ล้านบาท และมีเงินฝากระยะสั้นกับสถาบัน
การเงินอีก 250 ล้านบาท รวม 492 ล้านบาท ลดลง 305 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ 797 ล้านบาท
เงินสด 242 ล้านบาท ได้มาจากเงินสดต้นปี 246 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน 137 ล้านบาท ได้จากกิจกรรมการลงทุน
145 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 12 ล้านบาท
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่อง 8.49 เท่า (2560 / 6.54 เท่า) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด -0.91 เท่า (2560 : 0.56 เท่า)
จะเห็นว่าบริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2561, 2560 และ 2559 มีค่าเท่ากับร้อยละ -2.30, 1.00 และ 2.76 เท่าตามล�ำดับ
และที่ผ่านมาบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส�ำหรับผลประกอบการในปี 2560 และ 2559 ในอัตรา 0.04 และ 0.07 บาทต่อหุ้น
ตามล�ำดับ หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 149.31 และ 93.00 ของก�ำไรสุทธิของบริษัท ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในระดับที่ดี
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบ
การปี 2561 โดยมติการจ่ายปันผลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
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บริษัท ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
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14 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รำยงำนของผู้สอบบัญชี รับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ต รวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ทั ยูนิมิต เอนจิ เนี ยริ่ ง จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุซ่ ึ งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรื่ องอื่น ๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้าพเจ้า ได้กล่ าวไว้ในวรรคความ
รั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญ ชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ การตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องส าคัญ ในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มีนัยส าคัญที่ สุ ด ตามดุ ลยพิ นิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการสาหรับงวดปั จ จุ บ ัน ข้า พเจ้า ได้นาเรื่ องเหล่ า นี้ มาพิ จ ารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามสัญญา
อ้างถึงหมายเหตุ 3 (ด) และ 9 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรื่ องดังกล่ ำวอย่ ำงไร
จากลักษณะของธุรกิจที่เป็ นการว่าจ้างตามสัญญา การรับรู ้ วิธีการตรวจสอบที่สาคัญของข้าพเจ้ารวมถึง
รายได้เกี่ยวข้องกับการใช้วิจารณญาณเกี่ยวกับการ
- การอ่านสัญ ญาที่ สาคัญ และสอบถามบริ ษทั เพื่ อท า
ประมาณการต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญดังนี้
ความเข้าใจเงื่ อนไขและความเสี่ ยงที่ เฉพาะเจาะจง
- การประมาณการต้นทุนทั้งหมด รวมทั้งต้นทุนที่คาดว่า
ของสัญญาเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
จะเกิดขึ้นจนงานเสร็ จสมบูรณ์
ของการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายตามสัญญา
- การประมาณการขั้นความสาเร็จของงานตามสัญญา
- การประเมิ น และทดสอบประสิ ทธิ ผ ลของการ
และ
ควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การรั บ รู ้
- การพิจารณาความเหมาะสมของผลขาดทุนจากงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายตามสัญญา
ตามสัญญา
- พิจารณาการประมาณการของบริ ษทั โดยสุ่ มทดสอบ
กับ หลัก ฐานที่ ไ ด้รั บ จากภายนอก เช่ น การยื น ยัน
เนื่ องจากจานวนของรายการดังกล่ าวมี ส าระสาคัญ และ
เกี่ยวกับขั้นความสาเร็ จของงานตามที่ ระบุในสัญญา
เกี่ ยวข้องกับการใช้วิจารณญาณเกี่ยวกับการประมาณการ
รวมถึงการสอบถามและประเมินการใช้วิจารณญาณ
ต่ า ง ๆ_ข้ า พเจ้ า จึ ง ให้ ค วามส าคั ญ ในการตรวจสอบ
ที่ สาคัญของบริ ษทั สาหรับการประมาณการต้นทุ น
ทั้งหมดของสัญญาและต้นทุนที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจน
งานเสร็ จสมบูรณ์ โดยการพิจารณาความถูกต้องของ
การประมาณการจากข้อมูลในอดี ต เปรี ยบเที ยบกับ
การรั บ รู ้ ร ายได้ ต ามต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ งและขั้ น
ความสาเร็ จของงานในปั จจุบนั ตามสัญญา ตลอดจน
ทดสอบการคานวณ
- ประเมิ น ความเพี ย งพอของการเปิ ดเผยข้อมู ล ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้ อมูลอื่ น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่น
ตามที่ ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมู ลอื่ นมี การแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและขอให้ทาการแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มหี น้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้
สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
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ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มู ลที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จจริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ลที่ ข ัด ต่ อ ข้อเท็ จจริ งอาจเกิ ด จากการทุ จริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง

ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้อมู ลที่ ข ัด ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญ ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาดเนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ท่ีผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบ
บัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมิ นการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรู ปแบบที่ ทาให้มีการ
นาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รั บหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ย วกับข้อมู ลทางการเงิ น ของกิ จการภายในกลุ่ มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษ ทั เพื่ อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บ ผิ ด ชอบต่ อการกาหนด
แนวทาง การควบคุ มดู แล และการปฏิ บัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษ ทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่ เพี ยงผูเ้ ดี ยวต่ อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึ งข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกับผูม้ ี หน้า ที่ ในการกากับดู แ ล ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่ า ง ๆ ที่ มีนัย สาคัญที่ สุ ดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อ
ในสถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว

(ชนารัตน์ จันทร์หวา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 9052
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2562
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15   งบการเงิน

บริ ษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สิ นทรั พย์

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
2561
2560

หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2561
2560
(บาท)

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่น
มูลค่างานตามสัญญาระหว่างทาที่ยงั
ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

5
6
7
8

309,827,018
250,000,000
81,606,030
43,866,880

257,075,091
551,000,000
78,907,038
31,698,026

242,151,838
250,000,000
81,606,030
45,172,075

246,457,637
551,000,000
78,907,038
33,427,944

9
10

228,982,826
189,910,988
1,104,193,742

119,674,372
137,992,838
1,176,347,365

228,982,826
189,910,988
1,037,823,757

119,674,372
137,992,838
1,167,459,829

11
12
13
14
15

477,700,901
46,419,454
6,093,712
12,244,168
174,400
542,632,635

409,776,763
47,778,476
5,579,042
10,390,504
172,000
473,696,785

214,000,000
386,520,393
6,093,712
12,244,168
174,400
619,032,673

165,000,000
405,584,020
5,579,042
10,390,504
172,000
586,725,566

1,646,826,377

1,650,044,150

1,656,856,430

1,754,185,395

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการใช้ที่ดิน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
2561
2560

หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2561
2560
(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
จานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าสู งกว่ามูลค่างาน
ตามสัญญาระหว่างทา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน

16
4,11,17

93,785,465
15,882,273

59,872,447
11,909,192

93,785,465
15,632,637

59,872,447
109,723,564

9

9,003,523
3,768,078
122,439,339

7,881,177
1,028,587
80,691,403

9,003,523
3,768,078
122,189,703

7,881,177
1,028,587
178,505,775

18

50,661,056
50,661,056

45,573,923
45,573,923

50,661,056
50,661,056

45,573,923
45,573,923

173,100,395

126,265,326

172,850,759

224,079,698

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650

286,487,187

286,487,187

286,487,187

286,487,187

14,300,000
14,300,000
1,031,035,563 1,079,673,679
(724,418)
690,308
1,473,725,982 1,523,778,824

14,300,000
1,040,590,834
1,484,005,671

14,300,000
1,086,690,860
1,530,105,697

1,646,826,377

1,656,856,430

1,754,185,395

รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
19

ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่ วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

19

20

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,650,044,150

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(บาท)

รายได้
รายได้ตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รายได้อื่น
รวมรำยได้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

21

22

845,705,144
9,401,340
6,383,378
18,791,998
880,281,860

779,283,143
10,835,680
7,795,747
1,813,310
799,727,880

845,705,144
9,387,654
6,383,378
18,791,998
880,268,174

779,283,143
10,832,527
7,795,747
1,813,310
799,724,727

797,519,187
34,500,141
87,345,260
919,364,588

664,784,716
27,105,679
91,453,083
783,343,478

797,519,187
34,500,141
84,793,484
916,812,812

664,784,716
27,105,679
88,974,723
780,865,118

(39,082,728)
-1,853,664
(37,229,064)

16,384,402
3,575,251
12,809,151

(36,544,638)
-1,853,664
(34,690,974)

18,859,609
3,575,251
15,284,358

(1,414,726)
(1,414,726)
(38,643,790)

(6,012,667)
(6,012,667)
6,796,484

(34,690,974)

15,284,358

(0.07)

0.02

(0.06)

0.03

ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนงานตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

10, 24
24
24

25

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท)

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

กาไร
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จสำหรับปี

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรั บปี

เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

27

หมายเหตุ

142,627,650

-

-

142,627,650

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

286,487,187

-

-

286,487,187

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ

14,300,000

-

-

14,300,000

1,079,673,679

12,809,151
12,809,151

(22,818,104)
(22,818,104)

1,089,682,632

690,308

(6,012,667)
(6,012,667)

-

6,702,975

1,523,778,824

12,809,151
(6,012,667)
6,796,484

(22,818,104)
(22,818,104)

1,539,800,444

องค์ประกอบอื่นของ
กาไรสะสม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
การแปลงค่า
ทุนสารอง
หน่ วยงาน
รวมส่ วนของ
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
ต่างประเทศ
ผูถ้ ือหุ ้น
(บาท)

งบกำรเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี

เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

27

หมายเหตุ

142,627,650

-

-

142,627,650

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

286,487,187

-

-

286,487,187

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
สามัญ

14,300,000

-

-

14,300,000

1,031,035,563

(37,229,064)
(37,229,064)

(11,409,052)
(11,409,052)

1,079,673,679

(724,418)

(1,414,726)
(1,414,726)

-

690,308

1,473,725,982

(37,229,064)
(1,414,726)
(38,643,790)

(11,409,052)
(11,409,052)

1,523,778,824

องค์ประกอบอื่นของ
กาไรสะสม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
การแปลงค่า
ทุนสารอง
หน่ วยงาน
รวมส่ วนของ
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
ต่างประเทศ
ผูถ้ ือหุ้น
(บาท)

งบกำรเงินรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

กาไร
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี

เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

27

หมายเหตุ

142,627,650

-

-

142,627,650

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

286,487,187

-

-

286,487,187

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
สามัญ

14,300,000

-

-

14,300,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

1,086,690,860

15,284,358
15,284,358

(22,818,104)
(22,818,104)

1,094,224,606

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

1,530,105,697

15,284,358
15,284,358

(22,818,104)
(22,818,104)

1,537,639,443

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

51

Annual Report 2018 | รายงานประจ�ำปี 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ขาดทุน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

27

หมายเหตุ

142,627,650

-

-

142,627,650

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

286,487,187

-

-

286,487,187

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
สามัญ

14,300,000

-

-

14,300,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

1,040,590,834

(34,690,974)
(34,690,974)

(11,409,052)
(11,409,052)

1,086,690,860

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

1,484,005,671

(34,690,974)
(34,690,974)

(11,409,052)
(11,409,052)

1,530,105,697

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ประมำณกำรหนี้ สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
(กำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กลับรำยกำรหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
กลับรำยกำรค่ำเผือ่ มูลค่ำสิ นค้ำลดลง
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อื่น
มูลค่ำงำนตำมสัญญำระหว่ำงทำที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำ
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
จำนวนที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำสู งกว่ำมูลค่ำงำน
ตำมสัญญำระหว่ำงทำ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนต่ำงประเทศ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรดำเนิ นงำน
จ่ำยประมำณกำรหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
จ่ำยภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้รับคืน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

25
18
7
10

18

(37,229,064)

12,809,151

(34,690,974)

15,284,358

(1,853,664)
38,433,358
7,394,313
(112,732)
(419,220)
89,861
(9,401,340)
(3,098,488)

3,575,251
41,213,338
7,515,315
1,660
(2,358)
(4,908,430)
(165,715)
(10,835,679)
49,202,533

(1,853,664)
37,382,612
7,394,313
(112,732)
(419,220)
89,861
(9,387,654)
(1,597,458)

3,575,251
40,147,034
7,515,315
1,660
(2,358)
(4,908,430)
(165,715)
(10,832,527)
50,614,588

(2,726,186)
(7,028,167)
(109,308,454)
(51,498,930)
(2,400)
34,044,344
3,973,081

83,789,637
9,781,376
8,181
21,554,588
(3,000)
(31,364,582)
(7,996,029)

(2,726,186)
(6,603,444)
(109,308,454)
(51,498,930)
(2,400)
34,044,344
3,909,073

83,789,637
8,312,141
8,181
21,554,588
(3,000)
(31,364,582)
(7,960,295)

1,130,944
2,739,491

(14,708,540)
(462,133)

1,130,944
2,739,491

(14,708,540)
(462,133)

(883,456)
(132,658,221)
(2,307,180)
(16,659,298)
11,373,201
(140,251,498)

(1,102,629)
108,699,402
(5,244,732)
(17,413,719)
86,040,951

(129,913,020)
(2,307,180)
(16,659,298)
11,373,201
(137,506,297)

109,780,585
(5,244,732)
(17,413,719)
87,122,134

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั ยูนิมติ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝำกระยะสั้นกับสถำบันกำรเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ออำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระค่ำหุ้นให้แก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลจ่ำยให้ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

12

14

27

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 1 มกรำคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

5

9,546,751
301,000,000
(104,751,145)
11,556
(1,394,685)
204,412,477

11,507,680
(1,000,000)
(11,355,586)
1,307,000
(787,800)
(328,706)

9,533,065
301,000,000
(17,540,386)
11,556
(147,000,000)
(1,394,685)
144,609,550

11,504,527
(1,000,000)
(9,325,425)
1,307,000
(787,800)
1,698,302

(11,409,052)
(11,409,052)

(22,818,104)
(22,818,104)

(11,409,052)
(11,409,052)

(22,818,104)
(22,818,104)

52,751,927

62,894,141

(4,305,799)

66,002,332

257,075,091
309,827,018

194,180,950
257,075,091

246,457,637
242,151,838

180,455,305
246,457,637

รายการทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
เจ้ำหนี้ค่ำหุ้น

4,11,17

-

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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-

-

98,000,000

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมำยเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

สำรบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
มูลค่างานตามสัญญาระหว่างทา
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการใช้ที่ดิน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สารอง
ส่ วนงานดาเนินงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมำยเหตุ
28
29
30
31

สำรบัญ
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษัท ยู นิ มิ ต เอนจิ เนี ย ริ่ ง จ ากัด (มหาชน) “บริ ษัท ” เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ จัด ตั้ง ขึ้ นในประเทศไทย และมี ที่ อ ยู่
จดทะเบียนตั้งอยูท่ ี่
สานักงานใหญ่

:

โรงงาน 1
โรงงาน 2
โรงงาน 3

:
:
:

109/92 - 95 หมู่ 19 ซอยสุ ข สวัส ดิ์ 66 ถนนสุ ข สวัส ดิ์ ต าบลบางพึ่ ง อ าเภอพระประแดง
สมุทรปราการ 10130
10/7 - 8 หมู่ 3 ถนนชลบุรี - บ้านบึง - ป่ ายุบ ตาบลหนองซาก อาเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170
10/4 หมู่ 1 ตาบลหนองซาก อาเภอบ้านบึง ชลบุรี 20170
99/9 หมู่ 8 ตาบลมาบข่า อาเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180

บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ดาเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการออกแบบ ขึ้นรู ป ประกอบ และติดตั้งผลิตภัณฑ์
โลหะ และก่ อสร้ างตามสัญญาที่ทากับลูกค้า เช่ น ถังความดัน ถังบรรจุ ชิ้ นส่ วนเครื่ องจักรอุปกรณ์และระบบท่อ
เป็ นต้น
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
ลักษณะธุรกิจ

ประเทศทีก่ จิ กำรจัดตั้ง สั ดส่ วนควำมเป็ นเจ้ ำของ
2561
2560
(ร้ อยละ)

บริษทั ย่ อยทางตรง
Unimit (Hong Kong)
Co., Limited (“UHK”)

เพื่อลงทุนในบริ ษทั อื่น

100.00

100.00

บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
Unimit Engineering
(Myanmar) Company
Limited (“UEM”)

เขตบริ หารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ขึ้นรู ป ประกอบ และ
ติดตั้งผลิตภัณฑ์โลหะ

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

100.00

100.00
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึ งแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ได้อ อกและปรั บ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น หลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้ต้ งั แต่ ร อบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่น้ นั มีผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ในบางเรื่ อง ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งยังไม่มีผลบังคับในปั จจุบนั และกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวในการจัดทางบการเงินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ ง
ใหม่ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 30
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี
(ค) สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ น นี้ จัดทาและแสดงหน่ วยเงิ น ตราเป็ นเงิ น บาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ น ที่ ใช้ในการดาเนิ น งานของบริ ษทั ข้อมู ล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลัก พันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
(ง)

การใช้ วจิ ารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและ
ข้อ สมมติ ห ลายประการ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ การก าหนดนโยบายการบัญ ชี แ ละการรายงานจานวนเงิ น ที่ เกี่ ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่ นอนของการประมาณการที่สาคัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สาคัญที่เป็ น
เหตุให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินภายในปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งได้
เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุขอ้ 15
หมายเหตุขอ้ 18

หมายเหตุขอ้ 28

การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
การวัด มู ล ค่ า ภาระผู ก พัน ของโครงการผลประโยชน์ พ นั ก งานที่ ก าหนดไว้
เกี่ ยวกั บ ข้ อ ส ม ม ติ ห ลั ก ใน การป ระมาณ การตาม ห ลั ก คณิ ตศาส ตร์
ประกันภัย และ
การตีมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงิน

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั กาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ ม ผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ า มี ก ารทบทวนข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถสัง เกตได้ และปรั บ ปรุ ง การวัด มู ล ค่ า ที่ มี นัย สาคัญ อย่า ง
สม่ า เสมอ หากมี ก ารใช้ข ้อ มู ล จากบุ ค คลที่ ส ามเพื่ อ วัด มู ล ค่ ายุติ ธ รรม เช่ น ราคาจากนายหน้า หรื อ การตั้ง ราคา
กลุ่ ม ผู ป้ ระเมิ น ได้ป ระเมิ น หลัก ฐานที่ ไ ด้ม าจากบุ ค คลที่ ส ามที่ ส นั บ สนุ น ข้อ สรุ ป เกี่ ย วกับ การวัด มู ล ค่ า รวมถึ ง
การจัดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่ นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ได้มาจากราคา) สาหรั บ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมู ลระดับ 3 เป็ นข้อมู ลสาหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ นที่ ไม่ ได้มาจากข้อมู ลที่ สามารถสังเกตได้ (ข้อมู ลที่ ไม่
สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมู ลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถู กจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลาดับชั้นของมู ลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุขอ้ 28 เครื่ องมือทางการเงิน
3

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้นทาให้
เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับ
แต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
นโยบายการบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ย่อ ยได้ถู ก เปลี่ ย นตามความจ าเป็ นเพื่ อ ให้ เป็ นนโยบายเดี ย วกัน กับ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะต้องถูกปั นส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมแม้ว่าการปั นส่ วนดังกล่าวจะทาให้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การสูญเสียอานาจควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึ ง ส่ ว นได้เ สี ยที่ ไ ม่ มี อานาจควบคุ มและส่ วนประกอบอื่ น ในส่ ว นของเจ้าของที่ เ กี่ ยวข้อ งกับบริ ษทั ย่อ ยนั้น
กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั
ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิ จการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม ขาดทุนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ งถูกตัดรายการ
ในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ น ทรั พย์และหนี้ สิ น ที่ เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที่ รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ น ที่ ใช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
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สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ดจากรายการบัญ ชี ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ซึ่ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีน้ นั
หน่ วยงานในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ
วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่ วยงานในต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการชาระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่าจะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู ้ใน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จนกว่ามีการจาหน่าย
เงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพนั ธ์ได้ถูกนามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ที่เกิดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน ตราสารอนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม
ตราสารอนุพนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการกาหนดให้เป็ นเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงถือเป็ นรายการเพื่อค้า
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(ง)

การป้ องกันความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศที่จะมีในอนาคต
บริ ษทั มีนโยบายที่จะป้ องกันความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศคุม้ ครอง
รายการที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้า โดยรายการที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศจะ
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินของประเทศที่บริ ษทั ดาเนิ นการอยู่ดว้ ยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ รายงาน ปรับปรุ งด้วยลูกหนี้ /
เจ้าหนี้ สุทธิ จากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนี ยมรอตัดบัญชี ที่เหลืออยู่ ค่าธรรมเนี ยมในการทา
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศจะตัดบัญชีเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา รายได้/ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ดังกล่าวและกาไรหรื อขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่คุม้ ครองความเสี่ ยงจากรายการที่เป็ น
ตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศนั้นจะบันทึกหักกลบลบกับกาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่ารายการที่เป็ นตัวเงินที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ น สดในงบกระแสเงิ น สดประกอบด้ว ย ยอดเงิ น สด ยอดเงิ น ฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
(ฉ) ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (ถ้ามี)
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคต
ของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
(ช) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
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ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพหรื อ
ต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของงานระหว่างทา ต้นทุนงานระหว่างทารวมการ
ปันส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ น
โดยประมาณในการขาย
(ซ) งานตามสัญญาระหว่ างทา
งานตามสัญญาระหว่างทาที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้าแสดงถึงมูลค่างานที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บซึ่ งคาดว่าจะเก็บได้จากลูกค้า
สาหรับที่มีอยู่ ณ วันนั้น งานตามสัญญาระหว่างทาที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้าวัดมูลค่าด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นบวกกาไรที่
รั บ รู ้ (ดู ห มายเหตุ ข ้อ 3 (ด)) หั ก ด้ว ยจ านวนที่ ไ ด้เรี ย กเก็ บ จากลู ก ค้า และขาดทุ น ที่ รั บ รู ้ ต้น ทุ น งานตามสั ญ ญา
รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานตามสัญญาทั้งหมดและการปั นส่ วนต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรซึ่ งเกิดขึ้น
ตามสัญญาของกลุ่มบริ ษทั โดยขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการดาเนินงานตามปกติ
งานตามสัญญาระหว่างทาที่ ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้าแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากภายใต้สินทรั พย์หมุนเวียนใน
งบแสดงฐานะการเงิน ผลต่างของจานวนที่ได้เรี ยกเก็บจากลูกค้าและขาดทุนที่รับรู ้ที่สูงกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นบวกกาไร
ที่รับรู ้ แสดงเป็ นจานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าสู งกว่ามูลค่าตามสัญญาระหว่างทา ภายใต้หนี้ สินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงิน
(ฌ) เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ ายบางส่ วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ ายไปและ
เงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(ญ) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุ น รวมถึ งต้น ทุ น ทางตรงที่ เกี่ ยวข้องกับการได้มาของสิ น ทรั พ ย์ ต้น ทุ น ของการก่ อสร้ างสิ น ทรั พ ย์ที่ กิจการ
ก่ อสร้ างเอง รวมถึ งต้นทุ นของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุ นทางตรงอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรั พย์
เพื่ อ ให้ สิ น ทรั พ ย์น้ ั นอยู่ ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มจะใช้ง านได้ต ามความประสงค์ ต้น ทุ น ในการรื้ อถอน การขนย้า ย
การบู รณะสถานที่ ต้ งั ของสิ น ทรั พ ย์และต้น ทุ น การกู้ยืม ส าหรั บเครื่ องมื อ ที่ ควบคุ ม โดยลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่
สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์น้ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรื อขาดทุ น จากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ คื อผลต่ างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิในกาไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ
วัดมูลค่าต้นทุ นของรายการนั้นได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถู กตัดจาหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อ
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื่ อ มราคาบัน ทึ ก เป็ นค่ าใช้จ่ ายในก าไรหรื อ ขาดทุ น คานวณโดยวิธี เส้ น ตรงตามเกณฑ์อ ายุก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ

5 และ 20
20
5, 10 และ 15
3 และ 5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ น รอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฎ) สิทธิการใช้ ทดี่ นิ
สิ ทธิการใช้ที่ดินวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานจานวน 49 ปี 2 เดือน ซึ่งเป็ นไปตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาสิ ทธิการใช้ที่ดิน
(ฏ) สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้งานจากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและ
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้ รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ นั ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ ม
ตัดจาหน่ ายสิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนเมื่ อสิ น ทรั พย์น้ ันพร้ อมที่ จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์
สาหรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์

3 ปี

วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฐ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ รายงานว่า มี ขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารั บรู ้ เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ด
เงิ นสดสู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึ ง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อสิ นทรัพย์
สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่ อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฑ) เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ฒ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูก พัน ในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ น จะถู ก รั บ รู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายพนัก งานในก าไรหรื อ ขาดทุ น ในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพัน ของโครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้น้ ัน จัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัยที่ ได้รั บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคานวณอาจทาให้กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการ
รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จะใช้มูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจที่มีในรู ปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการ
หรื อการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคานวณมู ลค่าปั จจุ บนั ของประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จได้มีการ
พิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่าสาหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ในการวัดมู ล ค่าใหม่ ของหนี้ สิ น ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุ ทธิ กาไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สิน
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดย
คานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกาไรหรื อ
ขาดทุน
เมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชาระ หากกลุ่ มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผู กพันโดยอนุ มานที่จะต้องจ่ ายอันเป็ นผลมาจากการที่
พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ณ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้กต็ ่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุบนั หรื ออันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งสามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื่อถือและมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณ
การหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ งถึง
ภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน
ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
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(ด) รายได้
รายได้ที่รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุ ทธิจากส่ วนลดการค้า
รายได้ ตามสัญญา
รายได้ตามสัญญาประกอบด้วยจานวนเมื่อเริ่ มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาบวกจานวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย หรื อการจ่ายเงินเพื่อจูงใจหากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่
ที่จะก่ อให้เกิ ดรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ เมื่อสามารถประมาณผลของงานตามสัญญาได้อย่าง
น่าเชื่ อถือ รายได้และต้นทุนงานตามสัญญาจะถูกรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนตามสัดส่ วนของขั้นความสาเร็ จของงานตาม
สัญญา
ขั้นความสาเร็ จของงานตามสัญญาประมาณโดยอ้างอิงกับการสารวจงานที่ทาและอัตราส่ วนของต้นทุนงานตามสัญญา
ที่เกิ ดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้ นเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา เมื่อไม่สามารถประมาณ
ผลของงานตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาจะถูกรับรู ้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นและ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานตามสัญญารับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุนทันที
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีซ่ ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
ดอกเบีย้ รั บและรายได้ อื่น
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ต) สัญญาเช่ าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
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(ถ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการ
รวมธุรกิจ หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี
ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สินและจานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ ค่าความนิ ยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ใช่
การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัด มู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ต ้อ งสะท้อ นถึ ง ผลกระทบทางภาษี ที่ จ ะเกิ ด จากลัก ษณะวิ ธี ก ารที่
กลุ่ มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรั พย์หรื อจะจ่ ายชาระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญ ชี ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการก าหนดมู ล ค่ าของภาษี เงิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ ยที่ตอ้ ง
ช าระ กลุ่ ม บริ ษ ทั เชื่ อ ว่าได้ต้ งั ภาษี เงิ น ได้ค า้ งจ่ ายเพี ยงพอส าหรั บ ภาษี เงิ น ได้ที่ จะจ่ ายในอนาคต ซึ่ งเกิ ด จากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้
อยู่บนพื้ นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ น ใจเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ในอนาคต
ข้อ มู ล ใหม่ ๆ อาจจะท าให้ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท เปลี่ ย นการตัด สิ น ใจโดยขึ้ น อยู่กับ ความเพี ย งพอของภาษี เงิ น ได้ค ้างจ่ าย
ที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื่อกิ จการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่ จะน าสิ น ทรั พย์ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั มาหักกลบกับหนี้ สิ น ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และภาษี
เงิ น ได้น้ ี ประเมิ น โดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี ห น่ วยงานเดี ยวกัน ส าหรั บหน่ วยภาษี เดี ยวกัน หรื อหน่ วยภาษี ต่างกัน
สาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอด
สุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการ
กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสี ยภาษี ในอนาคตหลังปรั บปรุ งการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราวที่พิจารณาจากแผนธุ รกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะบันทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท้ งั จานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ท) กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสาหรับหุ ้นสามัญ กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดย
การหารกาไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ าย
ระหว่างปี
(ธ) รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนิ นงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่ เป็ นรายการ เช่ น ทรั พย์สินองค์กร ค่าใช้จ่ายในการ
บริ หาร และสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินภาษีเงินได้
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
4

บุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิ น บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หากกลุ่ มบริ ษทั มี อานาจ
ควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญต่อบุคคลหรื อกิ จการในการ
ตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้
อิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญเดียวกันกับบุคคลหรื อกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ที่มี กบั บริ ษทั ย่อย ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 และ 11 สาหรับความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ ริ หารสาคัญ และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดงั นี้
ชื่ อกิจกำร
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ประเทศทีจ่ ัดตั้ง/สั ญชำติ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ไทย

บุ ค คลที่ มี อ านาจและความรั บ ผิ ด ชอบการ
วางแผน สั่ งการและควบคุ มกิ จกรรมต่ าง ๆ
ของกิ จการไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้
รวมถึ งกรรมการของกลุ่มบริ ษทั (ไม่ว่าจะทา
หน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
รำยกำร

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

ตามที่ได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการหรื อคณะกรรมการ (สาหรับค่าตอบแทน
ผูบ้ ริ หารยกเว้นค่าตอบแทนกรรมการ) และผูถ้ ือหุน้ (สาหรับค่าตอบแทน
กรรมการ)
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รายการที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม
2561
2560

ค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

21,680
1,483
23,163

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

24,307
2,094
26,401

21,680
1,483
23,163

24,307
2,094
26,401

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วยค่าตอบแทน
ที่ เป็ นตัวเงิ น ได้แ ก่ เงิ น เดื อ น และผลประโยชน์ ที่เกี่ ยวข้อ ง และค่ าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ ยประชุ ม และ
บาเหน็จกรรมการ
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560

ลูกหนี้อื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

บริษัทย่ อยทำงอ้ อม
Unimit Engineering (Myanmar)
Company Limited

-

-

1,570

งบกำรเงินรวม
2561
2560

เจ้ าหนี้อื่น

1,730

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

บริษัทย่ อยทำงตรง
Unimit (Hong Kong) Co., Limited

-

-
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-

98,000

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
2561
2560
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
- เงินฝากประจาอายุไม่เกิน 3 เดือน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

223
18,452
211,152

(พันบาท)
139
177
10,327
1,239
246,609
160,736

139
269
246,050

80,000
309,827

257,075

246,458

80,000
242,152

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ส่วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ถึง 1.35 ต่อปี
6

เงินฝำกระยะสั้นกับสถำบันกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
2561
2560
เงินฝากสถาบันการเงินระยะเวลามากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี

250,000

(พันบาท)

551,000

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

250,000

551,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน จานวนเงินรวม 250 ล้านบาท (2560: 551
ล้ านบาท) ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 - 1.55 ต่อปี (2560: ร้ อยละ 1.50 - 1.60 ต่ อปี )
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
7

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้ที่เรี ยกเก็บแล้ว
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

71,014
10,716
(124)
81,606

กลับรายการหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสู ญสาหรับปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(พันบาท)
76,780
71,014
2,251
10,716
(124)
(124)
78,907
81,606

-

3

76,780
2,251
(124)
78,907

-

3

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ลูกหนี้ทเี่ รียกเก็บแล้ ว
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หั ก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

50,353

49,592

50,353

49,592

16,179
3,715
643
124
71,014
(124)
70,890
10,716
81,606

25,997
904
163
124
76,780
(124)
76,656
2,251
78,907

16,179
3,715
643
124
71,014
(124)
70,890
10,716
81,606

25,997
904
163
124
76,780
(124)
76,656
2,251
78,907

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริ ษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 90 วัน
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
8

ลูกหนีอ้ ื่น
หมายเหตุ

ลูกหนี้กรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายแก่เจ้าหนี้
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
33,596
3,914
1,952
4,425
43,887

4

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(พันบาท)
26,054
33,596
843
3,786
1,475
1,952
1,570
3,326
4,268
31,698
45,172
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26,054
843
1,475
1,730
3,326
33,428

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
9

มูลค่ ำงำนตำมสั ญญำระหว่ ำงทำ
งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

10

มูลค่ างานตามสัญญาระหว่ างทาทีย่ งั
ไม่ เรียกเก็บจากลูกค้ า
ต้นทุนงานตามสัญญาบวกกาไร
หั ก จานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
สุ ทธิ

599,727
(370,744)
228,983

370,637
(250,963)
119,674

599,727
(370,744)
228,983

370,637
(250,963)
119,674

จานวนทีเ่ รียกเก็บจากลูกค้ าสู งกว่ า
มูลค่ างานตามสัญญาระหว่ างทา
จานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
หั ก ต้นทุนงานตามสัญญาบวกกาไร
สุ ทธิ

28,500
(19,496)
9,004

30,616
(22,735)
7,881

28,500
(19,496)
9,004

30,616
(22,735)
7,881

สิ นค้ ำคงเหลือ

วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างผลิต
อะไหล่และวัสดุ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

150,887
13,332
25,102
7,279
196,600
(6,689)
189,911

150,887
13,332
25,102
7,279
196,600
(6,689)
189,911

(พันบาท)
109,967
18,239
13,560
3,335
145,101
(7,108)
137,993
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109,967
18,239
13,560
3,335
145,101
(7,108)
137,993

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนงานตามสัญญา
- ต้นทุน
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า
รวม

797,938
(419)
797,519

669,693
(4,908)
664,785

797,938
(419)
797,519

669,693
(4,908)
664,785

-

4,006

-

4,006

โอนจากค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากงานตามสัญญา
ที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
11

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2560

(พันบาท)
165,000
67,000
49,000
98,000
214,000
165,000

ณ วันที่ 1 มกราคม
ลงทุนเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 UHK ได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นเป็นจานวน 3 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (3 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) หรื อเทียบเท่ากับจานวน 98 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 บริ ษทั ได้จ่ายชาระค่าหุ ้นที่เรี ยกชาระแล้วบางส่ วนให้กบั UHK เป็ นจานวน 1 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กาหรื อเทียบเท่ากับ 32.6 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 UEM ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นเพิ่มเติมเป็นจานวนทั้งสิ้ น
1 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา (0.1 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา) หรื อเที ยบเท่ ากับ 32.6 ล้านบาท
UHK ได้จ่ายชาระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทั้งจานวน
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ได้จ่ายชาระค่าหุ น้ ที่เรี ยกชาระแล้วบางส่ วนให้กบั UHK เป็ นจานวน 1 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กาหรื อเทียบเท่ากับ 32.7 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 UEM ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ได้เรี ยกชาระค่าหุ น้ เพิ่มเติมเป็นจานวนทั้งสิ้ น
1 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา (0.1 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา) หรื อเที ยบเท่ ากับ 32.7 ล้านบาท
UHK ได้จ่ายชาระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทั้งจานวน
เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้จ่ายชาระค่าหุ ้นที่เรี ยกชาระแล้วทั้งจานวนให้กบั UHK เป็ นจานวน 1 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กาหรื อเทียบเท่ากับ 32.7 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2561 UEM ซึ่ งเป็นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ได้เรี ยกชาระค่าหุ ้นเพิ่มเติมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น
1 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา (0.1 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา) หรื อเที ยบเท่ ากับ 32.7 ล้านบาท
UHK ได้จ่ายชาระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทั้งจานวน
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 UHK ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 5.06 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (5.06 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ ้นละ
1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) หรื อเทียบเท่ากับจานวน 165 ล้านบาท เป็ นจานวน 6.56 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (6.56 ล้านหุ น้
มูลค่าหุ น้ ละ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) หรื อเทียบเท่ากับจานวน 214 ล้านบาท ซึ่ง UHK ได้เรี ยกชาระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้ว
ทั้งจานวน
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ได้จ่ายชาระค่าหุ น้ ที่เรี ยกชาระแล้วทั้งจานวนให้กบั UHK เป็ นจานวน 1.5 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กาหรื อเทียบเท่ากับ 49 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 UEM ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ได้เรี ยกชาระค่าหุ น้ เพิ่มเติมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น
1.5 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา (0.15 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) หรื อเที ยบเท่ากับ 49 ล้านบาท
UHK ได้จ่ายชาระค่าหุน้ ดังกล่าวแล้วทั้งจานวน
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รวม

บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
Unimit Engineering
(Myanmar) Company
Limited (“UEM”)

รวม

บริ ษทั ย่ อยทางตรง
Unimit (Hong Kong)
Co., Limited
(“UHK”)

6,500
6,500
พันเหรี ยญ พันเหรี ยญ
สหรัฐ
สหรัฐ
อเมริ กา อเมริ กา

6,560
5,060
พันเหรี ยญ พันเหรี ยญ
สหรัฐ
สหรัฐ
อเมริ กา อเมริ กา

ทุนจดทะเบียน
2561
2560

6,500
2,000
พันเหรี ยญ พันเหรี ยญ
สหรัฐ
สหรัฐ
อเมริ กา อเมริ กา

6,560
5,060
พันเหรี ยญ พันเหรี ยญ
สหรัฐ
สหรัฐ
อเมริ กา อเมริ กา

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
2561
2560

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

6,500
2,000
พันเหรี ยญ พันเหรี ยญ
สหรัฐ
สหรัฐ
อเมริ กา อเมริ กา

6,560
2,060
พันเหรี ยญ พันเหรี ยญ
สหรัฐ
สหรัฐ
อเมริ กา อเมริ กา

212,000
212,000

214,000
214,000

65,000
65,000

165,000
165,000

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุนชาระแล้ว
ราคาทุน
2561
2560
2561
2560

-

-

-

-

การด้อยค่า
2561
2560
(พันบาท)

212,000
212,000

214,000
214,000

65,000
65,000

165,000
165,000

ราคาทุน - สุ ทธิ
2561
2560
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
วันที่ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์

337,949
337,949
985
338,934

212,891
212,891

อาคาร

212,891
-

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

366,870

357,485
10,956
(1,571)

-

353,821
5,491
(1,827)

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

(1)
58,343

56,775
1,848
(279)

-

55,915
948
(88)

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

44,829

44,681
148
-

-

44,252
2,809
(2,380)

ยานพาหนะ

(188)
97,538

6,912
91,799
(985)
-

(244)

5,048
2,108
-

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

(189)
1,119,405

1,016,693
104,751
(1,850)

(244)

1,009,876
11,356
(4,295)

รวม
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185,513
13,788
199,301

53,218
3,738
56,956

159,673
155,935

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

152,436
139,633

171,690
13,823
-

49,476
3,742
-

อาคาร

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

86,227
80,182

271,258
16,953
(1,523)
286,688

254,655
18,401
(1,798)

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

2,035
2,537

54,740
1,292
(226)
55,806

53,034
1,777
(71)

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง
(พันบาท)

งบกำรเงินรวม

2,494
1,876

42,187
766
42,953

42,070
1,401
(1,284)

ยานพาหนะ

6,912
97,538

-

-

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

409,777
477,701

606,916
36,537
(1,749)
641,704

570,925
39,144
(3,153)

รวม
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
วันที่ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
337,949
337,949
985
338,934

212,891
212,891

อาคาร

212,891
-

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

357,485
10,956
(1,571)
366,870

353,821
5,491
(1,827)

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

56,775
1,689
(279)
58,185

55,915
948
(88)

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

44,681
148
44,829

44,252
2,809
(2,380)

ยานพาหนะ

2,719
4,747
(985)
6,481

2,641
78
-

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

1,012,500
17,540
(1,850)
1,028,190

1,007,469
9,326
(4,295)

รวม
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185,513
13,788
199,301

53,218
3,738
56,956
159,673
155,935

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
152,436
139,633

171,690
13,823
-

49,476
3,742
-

อาคาร

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ
วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

86,227
80,182

271,258
16,953
(1,523)
286,688

254,655
18,401
(1,798)

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

2,035
2,413

54,740
1,258
(226)
55,772

53,034
1,777
(71)

เครื่ องตกแต่ง
และติดตั้ง
(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2,494
1,876

42,187
766
42,953

42,070
1,401
(1,284)

ยานพาหนะ

2,719
6,481

-

-

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง

405,584
386,520

606,916
36,503
(1,749)
641,670

570,925
39,144
(3,153)

รวม

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ ึงได้คิดค่าเสื่ อมราคา
เต็มจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 325.10 ล้านบาท (2560: 305.84 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อซึ่ งยังมิได้เบิกใช้จากธนาคารในประเทศหลายแห่ ง
จานวนเงินรวม 2,419.11 ล้านบาทและ 5.80 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (2560: 2,511.08 ล้ านบาท และ 5.30 ล้ าน
เหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา) วงเงิ นสิ นเชื่ อของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บางส่ วนมีขอ้ ผูกพันตามหนังสื อยืนยัน (Negative
pledge) ที่ออกให้กบั ธนาคารโดยเฉพาะและไม่ก่อภาระผูกพันในที่ดิน อาคารโรงงาน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่
ในปัจจุบนั และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
13

สิ ทธิกำรใช้ ทดี่ นิ
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 UEM เข้าทาสัญญาเพื่อใช้สิทธิ ในการใช้ที่ดินในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ กบั
บริ ษทั แห่ งหนึ่ งเป็นจานวนเงิน 1.55 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาหรื อเทียบเท่ากับ 51.56 ล้านบาท ซึ่ งสัญญาสิ ทธิ การใช้
ที่ดินดังกล่าวมีอายุ 49 ปี 2 เดือนและจะสิ้ นสุ ดในเดือนมิถุนายน 2607
งบกำรเงินรวม
สิ ทธิการใช้ที่ดิน
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 1 มกรำคม 2561
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

55,513
(4,880)
50,633
(358)
50,275
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
สิ ทธิการใช้ที่ดิน
(พันบาท)
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

2,002
1,067
(214)
2,855
1,017
(16)
3,856

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

47,778
46,419
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
14

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

16,640
788
17,428
1,395
18,823

ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และวันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

10,846
1,003
11,849
880
12,729

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

5,579
6,094
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
15

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานตามสัญญา
ระหว่างทา)
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รวม

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
ณ วันที่
ณ วันที่
กาไรหรื อขาดทุน
1 มกรำคม 2561
31 ธันวำคม 2561
(หมายเหตุ 25)
(พันบาท)
25
1,421

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

(83)

25
1,338

-

753

753

9,115
10,561

1,017
1,687

10,132
12,248

(170)
(170)

166
166

(4)
(4)

10,391

1,853

12,244
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-

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า (ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
สิ นค้าคงเหลือ (ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง)
มูลค่างานตามสัญญาระหว่างทาที่ยงั
ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า (ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
จากงานตามสัญญาระหว่างทาที่ยงั
ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า)
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รวม

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) /
รายได้ใน
ณ วันที่
ณ วันที่
กาไรหรื อขาดทุน
1 มกรำคม 2560
31 ธันวำคม 2560
(หมายเหตุ 25)
(พันบาท)

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

26
1,602

(1)
(181)

25
1,421

801

(801)

-

8,661
11,090

454
(529)

9,115
10,561

(152)
(152)

(18)
(18)

(170)
(170)

10,938

(547)

10,391
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ผลขาดทุนทางภาษี
รวม

39,976
39,976

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(พันบาท)
7,017
30,421
7,017
30,421

-

ผลขาดทุนทางภาษียงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบนั กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอ
ที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
16

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
งบกำรเงินรวม
2561
2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
รวม

17

92,645
1,140
93,785

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(พันบาท)
59,039
92,645
833
1,140
59,872
93,785

59,039
833
59,872

เจ้ ำหนีอ้ ื่น
หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เจ้าหนี้ค่าหุน้
อื่น ๆ
รวม

4,11

งบกำรเงินรวม
2561
2560
11,328
1,389
3,165
15,882

(พันบาท)
8,791
2,089
1,029
11,909
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
11,079
1,389
3,165
15,633

8,606
2,089
98,000
1,029
109,724

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
18

ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
กลุ่มบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความ
เสี่ ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(พันบาท)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ภำระผูกพันในงบแสดงฐำนะกำรเงินสำหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

50,661
50,661

45,574
45,574

50,661
50,661

45,574
45,574

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ณ วันที่ 1 มกราคม

45,574

รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
อื่น ๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(พันบาท)
43,303
45,574

43,303

6,284
1,110
7,394

6,456
1,060
7,516

6,284
1,110
7,394

6,456
1,060
7,516

(2,307)
(2,307)

(5,245)
(5,245)

(2,307)
(2,307)

(5,245)
(5,245)

50,661

45,574

50,661

45,574
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมุ ติห ลักในการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัย ณ วัน ที่ รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ ยถ่ ว ง
น้ าหนัก) ได้แก่
งบกำรเงินรวม
2561
2560
อัตราคิดลดต่อปี
เงินเดือนต่อปี ในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

2.45
3
0 - 53

(ร้ อยละ)

2.45
3
0 - 53

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2.45
3
0 - 53

2.45
3
0 - 53

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ ทวั่ ไปและตารางมรณะ
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ ล ะข้อ สมมติ ที่ เกี่ ยวข้อ งในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยที่ อ าจเป็ น
ไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

เพิ่มขึ้น

(พันบาท)
ลดลง
เพิ่มขึ้น

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของอัตรามรณะในอนาคต
(เปลี่ยนแปลง 1 ปี )

(4,031)

4,584

(4,031)

4,584

6,177

(5,435)

6,177

(5,435)

(4,294)

1,084

(4,294)

1,084

463

(458)

463

(458)
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ลดลง

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

เพิ่มขึ้น

(พันบาท)
ลดลง
เพิ่มขึ้น

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
การเพิ่มขึ้นของอัตรามรณะในอนาคต
(เปลี่ยนแปลง 1 ปี )

(3,702)

4,222

(3,702)

4,222

5,121

(4,522)

5,121

(4,522)

(3,947)

1,043

(3,947)

1,043

422

(417)

422

(417)

ลดลง

แม้ว่าการวิเคราะห์ น้ ี ไม่ ได้คานึ งการกระจายตัวแบบเต็ม รู ป แบบของกระแสเงิ น สดที่ คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติได้พิจารณาปรับปรุ งร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานให้
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กลุ่มบริ ษทั จะแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่
พนักงานในงวดที่ร่างปรับปรุ งดังกล่าวถือเป็ นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุ เบกษา จากการแก้ไขโครงการ
ดังกล่าวจะทาให้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในงวดที่มีการแก้ไขและ
รับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นโดยประมาณจานวน 12.20 ล้านบาท
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
19

ทุนเรื อนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ
หุ้นทีอ่ อกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

2561
2560
จานวนหุน้
จานวนเงิน จานวนหุน้
จานวนเงิน
(พันหุ้น/พันบาท)

0.25

570,511

142,628

570,511

142,628

0.25

570,511

142,628

570,511

142,628

0.25

570,511

142,628

570,511

142,628

0.25

570,511

142,628

570,511

142,628

ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู งกว่า
มูลค่าหุ น้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนาค่าหุ ้นส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
20

สำรอง
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ/หรือ กาไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญ ญัติแห่ งพระราชบัญ ญัติบริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุ น สารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่ างบการเงิ น แสดงในส่ วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่ างจากการแปลงค่ าทั้งหมดจาก
งบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

21

ส่ วนงำนดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั ได้นาเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาจากระบบการบริ หารการจัดการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดส่ วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
ผูบ้ ริ หารเห็นว่า กลุ่มบริ ษทั ดาเนินกิจการในส่ วนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตภัณฑ์โลหะ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่า
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานธุรกิจเพียงส่ วนงานเดียว
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ข้ อมูลทางภูมิศาสตร์
ในการนาเสนอการจาแนกข้อมูลทางภูมิศาสตร์ รายได้และค่าใช้จ่ายตามส่ วนงานแยกตามที่ต้ งั ภูมิศาสตร์ ของลูกค้า
สิ นทรัพย์ตามส่ วนงานแยกตามสถานที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์
บริ ษัทได้ นาเสนอส่ วนงานดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี ้
ส่ วนงาน 1
ส่ วนงาน 2

ประเทศไทย
ประเทศอื่น ๆ

การกระทบยอดรายได้ กาไรหรือขาดทุนของส่ วนงานทีร่ ายงาน

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

2561

รายได้ตามสัญญา
รายได้อื่น
รำยได้ รวม

780,752
780,752

614,754
614,754

ส่ วนงำน 2
2561
2560
(พันบาท)
64,953
164,529
780
473
65,733
165,002

36,225

119,372

(4,358)

กาไร (ขาดทุน) ตามส่ วนงาน
ก่อนหักภาษีเงินได้

ส่ วนงำน 1

งบกำรเงินรวม
2560

รายได้ที่ไม่ได้ปันส่ วน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
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(10,481)

2561

รวม

2560

845,705
780
846,485

779,283
473
779,756

31,867

108,891

33,797
(102,893)
(37,229)

19,972
(116,054)
12,809

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
การกระทบยอดสินทรัพย์ และหนี้สินและรายการอื่นทีส่ าคัญของส่ วนงานทีร่ ายงาน
ส่ วนงำน 1

งบกำรเงินรวม

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

2561

ลูกหนี้การค้า
มูลค่างานตามสัญญาระหว่างทา
ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บจากลูกค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่ วน
รวมสิ นทรัพย์

78,825

72,790

215,587
386,520

79,213
405,584

9,004

7,875

9,388
18,935
37,383

10,833
10,113
40,147

90

(166)

จานวนที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าสู งกว่า
มูลค่าตามสัญญาระหว่างทา
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่ วน
รวมหนีส้ ิ น
ดอกเบี้ยรับ
รายจ่ายฝ่ ายทุน
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่าย
และตัดจาหน่ายอุปกรณ์

2560

ส่ วนงำน 2
2561
2560
(พันบาท)

2561

รวม

2560

2,781

6,117

81,606

78,907

13,396
91,181

40,461
4,193

228,983
477,701
858,536
1,646,826

119,674
409,777
1,041,686
1,650,044

6

9,004
164,096
173,100

7,881
118,384
126,265

13

3

87,211
1,051

2,030
1,067

9,401
106,146
38,434

10,836
12,143
41,214

-

-

90

(166)

-

ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลู กค้ารายใหญ่ จากส่ วนงานที่ 1 และ 2 ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงินประมาณ 226.63 ล้านบาท (2560: 106.84 ล้ าน
บาท) คิดเป็ นร้อยละ 26.89 (2560: ร้ อยละ 13.71) ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
22

รำยได้ อื่น
ในปี 2556 บริ ษ ัท เป็ นโจทก์ยื่น ฟ้ อ งบริ ษ ัท แห่ ง หนึ่ ง (“จ าเลย”) ต่ อ ศาลแพ่ ง เพื่ อ เรี ย กร้ อ งค่ าเสี ย หายในข้อ หา
ผิดสัญญาจ้างเป็ นจานวน 30.46 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาให้
จาเลยชาระเงินชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจานวน 2.36 ล้านบาทให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมา
โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษาให้จาเลยชาระเงินชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจานวน 11.57
ล้านบาทให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาจาเลยยืน่ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2561 ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษายืนตามคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ และต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้รับชาระเงิน
ค่าเสี ยหายดังกล่าวแล้วทั้งจานวน

23

ค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ ของพนักงำน
งบกำรเงินรวม
2561
2560
ผู้บริหำร
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส
ค่าตอบแทนกรรมการ
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
อื่น ๆ

พนักงำนอื่น
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส
ค่าล่วงเวลา
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
อื่น ๆ

รวมค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ ของพนักงำน

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

16,608
5,000
777
706
72
23,163

18,456
5,775
816
1,277
77
26,401

16,608
5,000
777
706
72
23,163

18,456
5,775
816
1,277
77
26,401

193,247
40,053
6,688
5,688
12,786
258,462

178,357
40,083
6,238
5,104
14,341
244,123

193,247
40,053
6,688
5,688
12,786
258,462

178,357
40,083
6,238
5,104
14,341
244,123

281,625

270,524

281,625

270,524
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 18
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเป็ นสมาชิ ก ของกองทุ น โดยพนัก งานจ่ ายเงิ น สะสมในอัตราร้ อ ยละ 3 ถึ ง อัตราร้ อ ยละ 5 ของเงิ น เดื อ น
ทุกเดือน และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุน
สารองเลี้ยงชีพนี้ ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน
โดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
24

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิ ดเผยตามข้อกาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
รวมอยู่ในต้ นทุนงานตามสัญญา
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
อื่น ๆ
รวม

451,874
207,025
32,919
105,701
797,519

(พันบาท)

213,216
188,295
35,062
228,212
664,785
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

451,874
207,025
32,919
105,701
797,519

213,216
188,295
35,062
228,212
664,785

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2561

2560

(พันบาท)
รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
อื่น ๆ
รวม

21,771
9,291
2,590
848
34,500

23,854
268
1,904
1,080
27,106

21,771
9,291
2,590
848
34,500

23,854
268
1,904
1,080
27,106

รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่า
ค่าเบี้ยปรับงาน
อื่น ๆ
รวม

52,829
5,515
1,354
1,206
26,441
87,345

58,375
6,152
1,543
704
24,679
91,453

52,829
4,464
1,206
1,354
24,940
84,793

58,375
5,085
1,543
704
23,268
88,975
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
25

ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
งบกำรเงินรวม
2561
2560

หมายเหตุ
ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบนั
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว

15

รวมค่ ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

-

2,732
296
3,028

-

2,732
296
3,028

(1,853)
(1,853)
(1,853)

547
547
3,575

(1,853)
(1,853)
(1,853)

547
547
3,575

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี่ ท้ จริง
งบกำรเงินรวม
2561

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที่มีสิทธิหกั เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.0

5.3

2560
(พันบาท)
(39,083)
(7,817)
(652)
24
6,592
(1,853)
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อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.0

21.8

(พันบาท)
16,384
3,277
(541)
48
296
495
3,575

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที่มีสิทธิหกั เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บนั ทึกต่าไป
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
รวม
26

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.0

5.6

2560
(พันบาท)
(36,545)
(7,309)
(652)
24
6,084
(1,853)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20.0

19.0

(พันบาท)
18,860
3,772
(541)
48
296
3,575

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
ก าไร (ขาดทุ น ) ต่ อ หุ ้ น ขั้น พื้ น ฐานส าหรั บ แต่ ล ะปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไร
(ขาดทุน) สาหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น สามัญของบริ ษทั และจานวนหุ ้นสามัญที่ออกจาหน่ ายแล้วระหว่างปี
โดยแสดงการคานวณดังนี้

กำไร (ขำดทุน) ทีเ่ ป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ
ของบริษัท
จำนวนหุ้นสำมัญทีอ่ อกจำหน่ ำยแล้ ว
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บาท)

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
(พันบาท / พันหุ้น)
(37,229)

12,809

(34,691)

15,284

570,511
(0.07)

570,511
0.02

570,511
(0.06)

570,511
0.03
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
27

เงินปันผล
ในการประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรกาไร
สะสมเป็นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท เป็นจานวนเงิน 11.41 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวัน ที่ 9 สิ งหาคม 2560 คณะกรรมการมี มติ อ นุ มตั ิ การจัด สรรกาไรเป็ น
เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท เป็ นจานวนเงิน 11.41 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
ในระหว่างเดือนกันยายน 2560
ในการประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไร
เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท เป็ นจานวนเงิน 11.41 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นใน
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560

28

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกตราสาร
อนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้า
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุ นให้มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่ อมัน่ ของนักลงทุน เจ้าหนี้
และตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ ง
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนินงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม อีกทั้งยังกากับดูแล
ระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกิดจากการซื้ อสิ นค้าและการขายสิ นค้าที่เป็ น
เงิ น ตราต่ างประเทศ กลุ่ ม บริ ษ ัท ลดความเสี่ ยงจากอัต ราแลกเปลี่ ยนโดยการเปิ ดบัญ ชี เงิ น ฝากสกุ ล เงิ น เหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา เพื่อรองรับรายการหมุนเวียนของสิ นทรั พย์และหนี้ สินดังกล่าว และกลุ่มบริ ษทั ได้ทาสัญญาซื้ อและ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่ งปี เพื่อป้องกันความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็ นรายการ
ที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสิ นค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจาก
การมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบกำรเงินรวม

เหรี ยญสหรัฐ
อเมริ กา

ยูโร

2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ ยง
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

67,010
3,230
(4,652)
65,588
4,652
(3,230)
67,010

-

917
(20)
897
897

67,927
3,230
(4,672)
66,485
4,652
(3,230)
67,907

2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มคี วำมเสี่ ยง
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

10,058
21,068
(6,246)
24,880
6,246
(21,068)
10,058

1,614
(255)
1,359
255
(1,614)
-

38

10,096
22,682
(6,501)
26,277
6,501
(22,682)
10,096
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(พันบาท)

อื่น ๆ

-

38

38

รวม

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

เหรี ยญสหรัฐ
อเมริ กา

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยูโร

(พันบาท)

2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ ยง
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

210
3,230
(4,652)
(1,212)
4,652
(3,230)
210

-

2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ ยง
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

246
21,068
(6,246)
(98,000)
(82,932)
104,246
(21,068)
246

1,614
(255)
1,359
255
(1,614)
-
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อื่น ๆ

41

251
3,230
(4,672)
(1,191)
4,652
(3,230)
231

37

283
22,682
(6,501)
(98,000)
(81,536)
104,501
(22,682)
283

(20)
21
21

-

รวม

37
37

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
ความเสี่ ย งทางด้านสิ น เชื่ อ คือ ความเสี่ ย งที่ ลู ก ค้า หรื อ คู่สัญ ญาไม่ ส ามารถชาระหนี้ แ ก่ ก ลุ่ ม บริ ษทั ตามเงื่ อ นไข
ที่ตกลงไว้ เมื่อครบกาหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าวโดยสม่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ ขอวงเงินสิ นเชื่อในระดับหนึ่ ง ๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยง
จากสิ นเชื่ อที่เป็ นสาระสาคัญ ความเสี่ ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื่ อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรั กษาระดับของเงินสดและรายการเที ยบเท่า
เงินสด ให้เพียงพอต่อการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง
เครื่องมือทางการเงินทีไ่ ม่ ได้ วดั มูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินรวมถึง
ลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่าตาม
มูลค่า
บัญชี
ยุติธรรม
(พันบาท)

31 ธันวำคม 2561
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
31 ธันวำคม 2560
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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-

(271)

-

1,646

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิ ดเผย กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สาหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
อ้างอิ งราคาจากคู่สัญ ญา มู ลค่ายุติธรรมของเครื่ องมื อทางการเงิ น สะท้อนผลกระทบความเสี่ ยงด้านเครดิ ตและ
ได้รวมการปรับปรุ งความเสี่ ยงด้านเครดิต
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนที่หมุนเวียน เช่ น ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น และเจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้ อื่น มี มูลค่าใกล้เคียงกับมู ลค่าตามบัญ ชี เนื่ องจากเครื่ องมื อทางการเงิ น เหล่ านี้ จะครบกาหนด
ระยะเวลาอันสั้น
29

ภำระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจกำรทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
งบกำรเงินรวม
2561
2560

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาที่ยงั ไม่ ได้ รับรู้
อาคาร และอุปกรณ์

77,843

154,159

-

-

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าทีด่ นิ
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

660
1,512
2,172

624
2,172
2,796

660
1,512
2,172

624
2,172
2,796

ภาระผูกพันอื่น ๆ
หนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
เลตเตอร์ออฟเครดิต
คาสัง่ ซื้อที่ผขู ้ ายวัตถุดิบตกลงแล้ว
รวม

336,574
1,640
2,390
340,604

186,390
27,590
213,980

336,574
1,640
2,390
340,604

186,390
27,590
213,980
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มี
(ก) สัญญาเช่าที่ดินเพื่อเป็ นที่ต้ งั สานักงานของกลุ่มบริ ษทั สัญญาสิ้ นสุ ดในวันที่ 31 มีนาคม 2565
(ข) หนังสื อค้ าประกันที่ธนาคารออกให้แก่บริ ษทั เอกชนหลายแห่ งและหน่ วยงานรัฐบาลสาหรับค้ าประกันการ
ปฏิบตั ิงานต่อลูกค้าบางรายและการใช้ไฟฟ้า
(ค) สัญ ญาซื้ อ เงิ น ตราต่า งประเทศล่ว งหน้า กับ ธนาคารในประเทศหลายแห่ ง เป็ นจานวน 1.56 ล้านเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กาหรื อ เทียบเท่ากับ 50.85 ล้านบาท (2560: 5.71 ล้ านเหรี ย ญสหรั ฐอเมริ กาหรื อเทียบเท่ ากับ
187.66 ล้ านบาท) สัญญาทั้งหมดดังกล่าวจะครบกาหนดภายในเดื อนมิถุนายน 2562
(ง)

30

สัญ ญาขายเงิ น ตราต่า งประเทศล่ว งหน้ากับ ธนาคารในประเทศหลายแห่ ง เป็ นจานวน 0.86 ล้า นเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา หรื อเทียบเท่ากับ 27.79 ล้านบาท (2560: 2.13 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กาและ 0.56 ล้ านยูโร
หรื อเทียบเท่ ากับ 90.70 ล้ านบาท) สัญญาทั้งหมดดังกล่าวจะครบกาหนดภายในเดื อนกันยายน 2562

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีย่ งั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุ งใหม่ที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งคาดว่าจะมี
ผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั เมื่อนามาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกาหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19*

เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
การแสดงรายการสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
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มีผล
บังคับใช้
2563
2563
2562
2563
2563
2563

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู ้รายได้ ทั้งจานวนเงินและช่วงเวลา
ที่ รับรู ้ โดยรายได้จะรั บรู ้ เมื่ อ (หรื อ ณ ขณะที่ ) กิ จการส่ งมอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ ลูกค้าด้วย
มูลค่าของรายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
15 เป็ นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวไม่มี
สาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เหล่ านี้ ให้ขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับนิ ยามสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทาง
การเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์และการ
บัญชีป้องกันความเสี่ ยง
ขณะนี้ผบู ้ ริ หารกาลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินเป็ นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
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บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
31

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการบางรายการในงบการเงิน 2560 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนองบการเงิน
ปี 2561 ดังนี้
งบกำรเงินรวม
ก่อนจัด
ประเภท จัดประเภท
ใหม่
ใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

12,938
-

(1,029)
1,029
-

2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หลังจัด
ก่อนจัด
หลังจัด
ประเภท ประเภท
จัดประเภท ประเภท
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ใหม่
(พันบาท)
11,909
1,029

110,752
-

(1,029)
1,029
-

การจัดประเภทรายการใหม่น้ ีเนื่องจากผูบ้ ริ หารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มากกว่า
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109,723
1,029

2 CHAIREMAN REPORT

In 2018, total contract revenue was 846 million baht, up 8.5% from 2017 revenue of 779 million baht. 2018
recorded a loss of 35 million baht, compared to a profit of 15 million baht in 2017. On a consolidated basis, 2018
recorded a net loss of 37 million baht, down from profit of 12.8 million baht in 2017. Because of the timing of the
projects, the majority of the production activity (and therefore recognized revenue) occurred in the second half of 2018.
In Thailand and surrounding regions, the petrochemicals and the oil industries are both in their capital
expansion cycle. However, competition for these projects are extremely aggressive as almost all fabricators still have
excessive capacity to fill. The steel fabrication sector remains a “Buyer’s Market”, as owners of the projects and EPC
(Engineering Procurement Construction) companies seek to cut cost and shorten delivery lead times.
In 2018, oil prices remained mostly in the range of $70-80/barrel but has since dropped down to the $60’s per
barrel range in 2019. And although the scope of the trade war between United States and China has no direct impact
on the products and services provided by Unimit, its effect on China’s economy could have an indirect effect on Unimit.
Phase 1 construction of the new factory in Myanmar’s Thilawa Special Economic Zone outside of Yangon
is near completion and is expected to start operating in the second quarter of 2019. The initial focus will be on standard
and “simpler” equipment for the energy and power sector, such as LPG (liquified petroleum gas). As Myanmar’s
infrastructure continues to build up and investments in oil & gas and petrochemicals industries take shape, Unimit
will evaluate its Phase II construction to provide more sophisticated, built-to-order equipment which require higher
standards to service these industries
2018 recorded the first loss for Unimit since going public. Although in 2019, capital expenditure projects in
the petrochemicals and oil & gas sectors are in the capital expansion cycle, there continues to be intensive competition
for these projects. To compete effectively with both domestic and especially overseas fabricators, Unimit will adjust
its operations to align with the changing requirements and market conditions of the industry.
Therefore, I would ask for the staff and managers of Unimit, vendors, customers, and other stakeholders
to give their strong support in 2019.

(Phaibul Chalermsaphayakorn)
Chairman
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3 DIRECTOR PROFILE
1. MR.PHAIBUL CHALERMSAPHAYAKORN
Age
Nationality
Address
Education
Training

83 Years
Thai
471 Soi 33, Mooban Panya, Pattanakarn Bangkok
- MBA, University of Leicester, U.K.
- B. Com. (Honor’s), University of Delhi, India
- Director Certification Program (DCP) 64

Position / Date
Unimit Engineering Plc.
07/04/2005
Listed Company
Other Company
2004 – Present
Shareholding Ratio
Conflict of interest

Chairman / Executive Director
- No - Panwabeach Property Co.,Ltd / Chairman /Executive Director
17,894,100 shares or 3.14%
- No -

2. MR.YOUNG TAI LU
Age
Nationality
Address
Education

Training

59 Years
American
189/64 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey, Wattana Bangkok
- MBA, Finance - University of Wisconsin USA.
- MS, Chemical Engineering - University of Wisconsin USA.
- BA, Chemical Engineering - Northwestern University USA.
- Director Accreditation Program (DAP) 65
- Director Certification Program (DCP) 112

Position / Date
Unimit Engineering Plc.
10/11/2006
11/05/2009
Listed Company
Other Company
Shareholding Ratio
Conflict of interest

- Executive Director
- Chairman of Executive Committee /President
- No - No 1,062,820 shares or 0.19%
- No -
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3. MS.VILAI  SIRIPOONKIATIKUL
Age
Nationality
Address
Education
Training

66 Years
Thai
165/1 Soi Yenchit, Chan Road, Thungwadon, Satorn, Bangkok
- MBA, Business Management, Sripatum University
- BA, Accounting, Thammasat University
- Director Accreditation Program (DAP) 37
- Director Certification Program (DCP) 94

Position / Date
Unimit Engineering Plc.
07/04/2005
Listed Company
Other Company
Shareholding Ratio
Conflict of interest

Executive Director / VP Account and Finance
- No - No 6,486,880 share or 1.14%
- No-

4. MR.PAISAN SIRICHANTARADILOK
Age
Nationality
Address
Education
Training

63 Years
Thai
130 Soi Charan Sanit Wong 52, Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok
- BA Faculty of Engineer, King Mongkut’s University of Technology Thonburi
- Director Accreditation Program (DAP) 56

Position / Date
Unimit Engineering Plc.
07/04/2006
2009-2017
Listed Company
Other Company
Shareholding Ratio
Conflict of interest

- Director
- Chairman of Executive Committee/ CO -President
- No - No 2,411,160 share or 0.60%
- No -
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5. MR.THAILUCK  LEETAVORN
Age
Nationality
Address
Education
Training

71 Years.
Thai
35/1 Soi Sukhumvit 46, Prakanong, Klongtyoey Bangkok
- MA (Economics), Sul Ross State, USA.
- BA (Commerce), Chulalongkorn University, Thailand
- Director Accreditation Program (DAP) No.37
- Director Certification Program (DCP) No. 64
- Executive Management Program # 4, Capital Market Academy
- Advance Audit Committee Program (AACP) No.29
- TLCA Executive Development Program (EDP) No.1

Position / Date

Unimit Engineering Plc.
07/04/2005
2006 - 2009
Listed Company
2012 – Present
2017 – Present
Other Company
Shareholding Ratio
Conflict of interest

- Director
- Chairman of Executive Committee, President
- Porn Prom Metal Plc./Independent Director, Chairman of Audit Committee
- ECL Plc. / Independent Director / Audit Committee
- No 4,831,504 share or 0.85%
- No -

6. MR.PONGCHALERM  CHALERMSAPHAYAKORN
Age
Nationality
Address
Education
Training

44 Years
Thai
471 Soi 33, Mooban Panya, Pattanakorn, Suanlung, Bangkok
- MBA, Business Management, Chulalongkorn University
- MBA , Political Science , Ramkhamhaeng University
- BA, BS.Entrepreneurs Studies/Finance, Babson College, USA
- Director Accreditation Program (DAP) No.37
- TLCA Executive Development Program (EDP) No.10

Position / Date

Unimit Engineering Plc.
07/04/2005
Listed Company
Other Company
2002 – Present
2008 – Present
2005 – Present
Shareholding Ratio
Conflict of interest

- Director
- No - Bangkok Beer and Beverage Co.,Ltd. / Managing Director
- PBP Property Co.,Ltd. / Executive Director
- Panwabeach Property Co.,Ltd. / Executive Director
28,650,500 share or 5.02%
- No-
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7. MR.NIT  POOPITAYASTAPORN
Age
Nationality
Address
Education
Training

76 Years
Thai
5, Soi 8, Ramkhamhaeng, Huamark, Bangkapi, Bangkok
- Bachelor of Business Management, Ngee Ann University, Singapore
- Director Accreditation Program (DAP) 37

Position / Date
Unimit Engineering Plc.
07/04/2005
Listed Company
Other Company
2007 – Present
2007 – Present
Shareholding Ratio
Conflict of interest

- Director
- No - Nano Bionature Industries Co.,Ltd / Director
- A.B.N International Business Co.,Ltd / Director
3,383,960 share or 0.59%
- No -

8. MR. PONGSAK UTAISINCHAROEN
Age
Nationality
Address
Education
Training

57 Years.
Thai
380 Mu 2 Tambol Bangkhen, Amphur Mung Nonthaburi,
- Ph.D.in Chemistry / Colorado State University U.S.A
- Director Accreditation Program (DAP) 37

Position / Date
Unimit Engineering Plc.
07/04/2005
Listed Company
Other Company
Shareholding Ratio
Conflict of interest

- Director
- No - No20 share or 0%
- No -

115
Annual Report 2018 | รายงานประจ�ำปี 2561

9. MR.PONGSUK  ANGSUPUN
Age
Nationality
Address
Education
Training

Position / Date

Unimit Engineering Plc.
7/4/2005
22/2/2018
Listed Company
2006 – Present
2001 – Present
2000 – Present
Other Company
Shareholding Ratio
Conflict of interest

81 Years.
Thai
380 Mu 2 Tambol Bangkhen, Amphur Mung, Nonthaburi
- Master of Economics, University of Canterbury, New Zealand
- Director Accreditation Program (DAP) 10

- Independent Director / Chief of Audit Committee
- Nomination and Remuneration Committee
- T.C.J. Asia Plc. / Independent Director /Chairman of Audit Committee
- Rojana Industries Park Plc. / Independent Director / Chairman of Director
- Siam Steel Service Center Plc. / Independent Director / Chairman of
Audit Committee
- No 0 share or 0%
- No -

10. NATTHAPHON  LILAWATHANANUN
Age
Nationality
Address
Education
Training

Position / Date

Unimit Engineering Plc.
07/04/2005
22/02/2018
Listed Company
2008 – Present
Other Company
2018 – Present
2018 – Present
2013 – Present
1997 – Present
Shareholding Ratio
Conflict of interest

61 Years
Thai
604/92 Mu 1 Soi Phetkasaem, North-Bangkhae, Bangkhae, Bangkok
- Master of Business Administration, Chulalongkorn University
- Master of Economic Development, (NIDA)
- Bachelor of Sciences (Agriculture), Kasetsart University
- Director Accreditation Program (DAP) 10
- Director Certificate Program (DCP) No. 3

- Independent Director / Audit Committee
- Nomination and Remuneration Committee
- QTC Energy Plc. / Independent Director /Chairman of Audit Committee
- Job myway Co.,Ltd. / Managing Director
- Excellent Digital Development Co.,Ltd /
- NBS Research and Consulting Co.,Ltd./ Managing Director
- Excellent Business Management Co.,Ltd./ Managing Director
0 share or 0%
- No -
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11. MR.SUCHART THAMMAPITAGKUL
Age
Nationality
Address
Education

70 Years
Thai
230/57 Trogchansapan 3, Thungwatdon, Sathon, Bangkok
- Master Degree, LL.M. Harvard Law School, USA.
- Bachelor Degree,, LL.B. Chulalongkorn University, Thailand
- BARRISTER-AT-LAW, Thai Bar Association
- Director Accreditation Program (DAP) No. 27
- Director Certificate Program (DCP) No. 60

Training

Position / Date

Unimit Engineering Plc.
07/04/2005
22/02/2018
Listed Company
2012 – Present
2012 – Present
Other Company
Shareholding Ratio
Conflict of interest

- Independent Director / Audit Committee
- Chief of Nomination and Remuneration Committee
- Modernform Group Plc./ Independent Director / Chairman of Audit Committee
- M.F.E.C. Plc. / Independent Director / Chairman of Audit Committee
- No 0 share or 0%
- No -

12. MR.VINAI  LAOHAPRASIT
Age
Nationality
Address
Education

Training

-73 Years
-Thai
-32/3 Soi Ramkhamhaeng 21, Navasri 4, Wangthonglang, Bangkok
- Master Degree, M.A. in Economics, Major in International Trade
-Bachelor Degree, Economics (English Courses),
Major in Finance & Banking Thammasat University
-Northern Illinois University, DeKalb, U.S.A.
-Director Accreditation Program (DAP) No. 144

Position / Date

Unimit Engineering Plc.
07/04/2005
22/02/2018
Listed Company
Other Company
2005 – Present
1998 – Present
Shareholding Ratio
Conflict of interest

- Independent Director / Audit Committee
- Nomination and Remuneration Committee / Chief of Risk Management
Committee and Corporate Governance.
- No - Lynn Philips Mortgage Credit Foncier Co.,Ltd. / Director
- JVS Financial Advisory Co.,Ltd./ President & CEO
1,114,500 shares or 0.20%
- No -
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4 REPORT OF AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee of Unimit Engineering Public Company Limited consists of Mr. Pongsak Angsupun,
Mr. Natthaphon Lilawatthananun, Mr. Suchart Thammapitagkul and Mr. Vinai Laohaprasit. The Audit Committee was
appointed by the Board of Directors to perform the duties and responsibilities as defined by the Securities and
Exchange Commission.
In 2018, The Audit Committee hold 4 meetings to consider the remarks of the Auditor and the Internal
Auditor’s Reports, then proposed to the Board of Director for consideration. Summary of the key audit matters are
as follows;
Reviewed the quarterly and 2018 financial statements including assessed any business transaction which
may have conflict of interest which found that they were accurate reliable according to the legal requirements and
general accepted accounting standard.
Assessed the internal audit system and improve the efficiency of the control system.
Approved the 2019 internal audit’s plan to cover all departments of the Company.
Reviewed the internal auditor’s report to ensure that the Company had complied with all relevant rules
and regulation.
Accessed the independence and performance of the Auditor which resolves to proposed to the Board of
Director to appoint Ms. Chanarat Chanwa, Certified Public Accountant, registration number 9052, or Ms. Dussanee
Yimsuwan, Certified Public Accountant, registration number 10235, or Ms. Sophit Prompol, Certified Public Accountant,
registration number 10042 from KPMG Phoomchai Audit Ltd as auditors for the annual fee of 1,435,000 Baht.

Mr.Pongsak Angsupun
Chairman of the Audit Committee
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5 VISION MISSION NATURE OF BUSINESS
Vision

To be the pre-eminent diversified and fully integrated steel fabricator of choice for the global market.

Mission

• To provide value-added partnerships through consistent product quality and outstanding services to all our
customers.
• To generate optimum returns for our stakeholders through strong and consistent management practices and
planning.
• To accord top priority to the preservation of the environment and the safety of our workers, while fostering
attractive conditions for our employees in which to work, learn, and grow professionally.

Nature of Business

During the early 1980s, natural gas was discovered in the Gulf of Thailand. With this discovery, the government
supported the use of Liquefied Petroleum Gas (LPG), fostering strong demand for large gas storage tanks
On the 21 April 1982, Unimit Engineering Public Company Limited was established to fulfill that demand
and minimize reliance on imports. Joining forces with a Taiwanese engineer, who possessed considerable knowledge,
skill, and experience in the design and production of large gas tanks, the company started to design and produce
tanks with point was tested and inspected by X-ray and Hydro-static tests.
Due to the increasing demand of its customers and the continuous expansion of its business, the company
has increased its registered capital several times. Over the years, the company has developed new production processes to extend its business into sectors other than the petroleum and petrochemical industry, Even though Unimit started off solely as a manufacturer of LPG and other gas storage containers, at present, its business activities
cover five categories:
1. Large pressure vessels and other facilities and parts (qualified ASME standard):
• Spherical tanks, vertical columns, horizontal drums for the storage of pressurized gases such as LPG,
ammonium (NH3), carbon dioxide (CO2), liquid nitrogen (N2)
• Transportable vessels/tanks to be installed on trucks or rail cars (i.e. lorry trucks)
• Distillation towers/columns for oil refineries and petrochemical industry
• Reactors used in various industries
• Jacketed vessels, namely two-layered pressure vessels, used in the food industry
• Boilers used in various industries
• Heat exchangers used by oil refineries and petrochemical industry
• Air receivers and steam drums (used in power plants)
• Lorry Tank
• Cryogenic Tank
• Self – Supporting LPG Lorry Tank
2. Machinery Parts:
• Fan casings for air pre-heater parts (used in power plants)
• Emission stacks, incinerator parts (used by industrial plants)
• Waste water treatment and seawater desalinization systems
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3. Non-Pressure Tanks: large chemical API tanks for chemicals or resins, tank farms at oil refineries
4. Steel Structure: piping, stand, rack, support, mostly for the petrochemical, energy, and chemical
sectors
5. Mechanical Installation and Assembly of Machinery Parts and Equipment: mostly in conjunction with
supply of pressure vessels and steel structures, but also as standalone project.

Important Developments in Recent Times

1982 - Established on a 1.2-acre plot of land in Amphoe Phrapradaeng, Samutprakarn.
1989 - Built second factory built on an 8-acre plot of land in Amphoe Banbung, Chonburi.
1994 - Awarded certifications from the American Society of Mechanical Engineering, U.S.A. (ASME). The certification
provides:
a) “U” Stamp – production and installation of pressure vessels
b) “U2” Stamp – production and installation of level 2 pressure vessels, according to the standards of the
National Board of Boilers and Pressure Vessel Inspectors of the USA
c) “S” Stamp – production and installation of boilers
d) “R” Stamp – certification for repair and upgrading of boilers and pressure vessels by the National Board
of Boilers and Pressure Vessel Inspectors
1998 - Expanded factory area to 18 acres in Amphoe Banbung to increase production capacity.
2000 - Certified by RWTUV of Germany:
a) AD-Merkblatt HP 0/TRD 201 Standard Label – assembly and welding of equipment, testing of tools, and
controls related to such testing
b) DIN EN 729-2 Standard Label – welding procedures
2005 - Registered as a public company (with trading name “UEC”) on the Market for Alternative Investment (MAI),
on 25 November, 2005.
2006 - Bought an additional 40- acres plot of land behind the existing factory, in Amphoe Bangbung to increase
production capacity.
2007 - Registered trademark at trademark office , Department of Intellectual Property
- Listed on Forbes Asia Magazine’s annual “Top 200 Best Under 1 Billion” list.
- Selected to be 1 of 62 listed companies to participate in “Thailand Focus 2007 Platforms of Growth”
- Listed as ASIAMONEY’s “Asia’s Best Managed Company, Small Cap Corporate of the Year”
2008 - Commissioned second factory in Banbung with BOI privilege.
2009 - Bought 24 Rai of land at Mab-ka sub district, Bankai District, Rayong Province
- Listed on Forbes Asia Magazine’s annual “Top 200 Best Under 1 Billion” list.
- Commissioned third factory at Rayong for final assembly of large-sized vessels to service the clients in the
Rayong area
2010 - Certified for OHSAS 18001:2007 “The Occupational Health and Safety Management System”
- Certified for ISO 14001:2004 “The Environmental Management System”
- Re-Certified for ISO 9001:2008 “The Quality Management System Standard”
2011 - Certified for ISO 3834-2:2005 “Quality requirements for fusion welding of metallic materials.”
- Certified for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW) B.E.2111
- Office building construction has been complete and be used since Q4/2554,located at the front of the 1st
factory; address No. 10/7-8 Moo 3, Chonburi-Banbueng-Payub Road, Tumbol Nongsaak, Amphur Banbueng,
Chonburi.20170.
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2012 - Certified for Corporate Social Responsibility Network (CSR-DIW Networks)
- Certified “CSR-DIW Continuous Award 2012” Standard for Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works: (CSR-DIW) by Ministry of Industry.
2013 - Certified for Corporate Social Responsibility Network (CSR-DIW Networks)
- Certified “CSR-DIW Continuous Award 2013” Standard for Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works: (CSR-DIW) by Ministry of Industry.
- Certified “Green Industry by Ministry of Industry”. To ensure green industry level 3 ( Green System ) for the
systematic management of the environment, the evaluation follow up.
- Developed and patented self-supporting (chassis-free) lorry tank for the road transportation of LPG Liquefied
Petroleum Gas)
2014 - Certified for Corporate Social Responsibility Network (CSR-DIW Networks)
- Certified “CSR-DIW Continuous Award 2014” Standard for Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works: (CSR-DIW) by Ministry of Industry.
- Established Unimit (Hong Kong) Co., Limited a wholly-owned subsidiary to be a holding company for
Unimit Engineering (Myanmar) Co., Limited.
- Registered Unimit Engineering (Myanmar) Co., Limited as a 100% foreign capital with intended principal
business of shop fabrication, field installation and erection work of steel product.
2015 - Certified for Corporate Social Responsibility Network (CSR-DIW Networks)
- Certified “CSR-DIW Continuous Award 2015” Standard for Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works: (CSR-DIW) by Ministry of Industry.
- To reduce the registered capital from 572,000,000 shares amount 143,000,000 baht (par value 0.25 baht
each) to 570,510,600 shares amount 142,627,650 baht (par value 0.25 baht each) by deducting the number
of treasury shares 1,489,400 shares (par value 0.25 baht each) amount 372,350 baht.
2016 - Certified “CSR-DIW Continuous Award 2016” Standard for Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works : (CSR-DIW) by Ministry of Industry.
- Certified “Green Industry by Ministry of Industry”. To ensure green industry level 3 ( Green System ) for the
systematic management of the environment, the evaluation follow up, and continuing review the
development. Duration from September 2, 2016 to September 2019.
2017 - Certified “CSR-DIW Continuous Award 2017” Standard for Corporate Social Responsibility, Department of
Industrial Works : (CSR-DIW) by Ministry of Industry.
- Received a certificated of Environmental Governance Project Awarded from the Ministry of Industry as an
industrial firm that operates in accordance with environmental governance principles.
- Increasing registered share capital of Unimit (Hong Kong) Co.,Limited in December 2017 amount 98 Million
Baht (USD 3 million dollars) for invest in factory building at indirect subsidiary, Unimit Engineering (Myanmar)
Company Limited, Myanmar.
2018 - Self declaration to be member of Private Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)
- Additional increasing registered share capital of Unimit (Hong Kong) Co.,Limited in October 2018 amount 49
Million Baht ( USD 1.5 million dollars) for invest in factory building at indirect subsidiary , Unimit Engineering
(Myanmar) Company Limited, Myanmar.
2019 - Received a certificated as a member of Private Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) from
Thai Institute of Directors (IOD) by resolution of CAC’s board of director no.4/2018 dated 4 February 2019.
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6 REVENUE STRUCTURE
The Company had main revenue from the design, fabrication, erection, and modification of steel products for
both domestic and export markets.
In 2018 major revenue of approximately 92% was from domestic projects, and 8% was from overseas projects.
Revenue by Geographical Segment was showed as following
2018
Geographical Segment

2017

Million
Bath

%

Million
Baht

Contract revenues - Domestic

781

89

615

Contract revenues - Export

65

7

Total

846

Others income (interest included )
Total revenues

2016
Million
Baht

%

77

839

88

164

21

97

10

96

779

98

936

98

34

4

21

2

15

2

880

100

800

100

951

100

%

Source of Revenues
Revenues from UEC
Kind of Revenues

Revenues
from subsidiaries

Total Revenues

Million
Baht

%

Million
Baht

%

Million
Baht

%

846

96

-

-

846

96

Interest income

9

1

-

-

9

1

Net foreign exchange gain

6

1

-

-

6

1

Other income

19

2

-

-

19

2

Total income

880

100

-

-

880

100

Contract revenues

Our main clients were from the energy, petrochemicals, and oil & gas industries. Main business segments
can be divided into pressure vessels, non-pressure vessels, machinery parts, steel structures, and mechanical
installation, with pressure vessels accounting for 67% of total work.
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7 STATE OF THE INDUSTRY AND COMPETITION
Throughout most of 2018, crude oil prices have remained in the $70-80/barrel range, dropping to $60/
barrel level towards the end of 2018 and into 2019.
In Thailand and surround countries, the oil & gas and the petrochemicals sectors are in a capital expansion
cycle, in order to increase their production capacity and to meet higher product standard. Major Capex projects in
these sectors are expected to be launched in 2019.
But competition from domestic and overseas fabricators remains intensive, as almost all companies still
have excess capacities that they need to fill up. Project owners and EPC’s are increasingly demanding lower prices
and shorter delivery lead times, in order to make their projects more economically feasible.
In the meantime, skilled Thai workers at competitive rates are becoming increasingly difficult to find for the
steel fabrication business. In-house training and outsourcing are options to handle this shortage of skilled workers.
Even for non-skilled workers, foreign laborers often have to be employed to make up for any shortage.
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8 RISK FACTORS
Risk Factors

Unimit is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency exchange
rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. All risks were closely managed by The
Board of Executive Director.

Industry Risk

Unimit’s products and services are heavily concentrated in the Petrochemicals, Oil & Gas, and Energy
sectors. Therefore, any factors which will impact the investment and capital expansion of Unimit’s customers in these
industries will also affect Unimit. As much as possible, Unimit will seek to minimize such risks by diversifying to new
or related products and services as well as geographical markets.

Financial Risks

Interest Rate Risk

The Company currently has no outstanding long terms loans and is therefore not exposed to changing
interest rates.

Foreign Currency Risk

The Company is exposed to foreign currency risk relating to purchase of imported materials and export
sales which are denominated in foreign currencies. The company mitigates this risk by opening saving accounts in U.S. Dollars
for liquidity of assets and liabilities which are denominated in foreign currency and utilizes forward exchange contracts
with maturities of less than one year to hedge such financial assets and liabilities denominated in foreign currencies.

Credit Risk

Most of Unimit’s customers are well-established and financially stable corporations in the energy and
petrochemical industries. Management has analyzed the financial condition of each customer consistently. We found
no significant credit risk from its debt collection.
Management will consider provision for bad debt on a case-by-case basis, according to the client’s financial
history and ability to resume business operations of the debtor.

Raw Material Risk

Material costs account for a substantial part of the total production costs. To control this portion of the
production costs, Unimit will quote to customers based on quoted costs from the vendors. After an order is received
from the customer, and provided that the offer is still within the validity date, Unimit will place order for the
necessary raw materials with these vendors, based on the valid quotation received previously from the vendors. In
this way, Unimit can try to minimize fluctuation in the costs of the raw materials, especially that of the steel plates.
According to long time business with continue good relation, Unimit has alliance supplier of raw material
both local and abroad. To maintain alliance relation and minimize risk, the company has routine meetings with these
suppliers.

Country Risk

Most of our major customers are private non-government entities; therefore, any changes in the political
power balance will not have a significant direct impact on Unimit’s line of business However, any changes in
government policies which affects business operations and investment environment in our related industries, and
any factors which affect the government’s ability to function properly, will have impact on Unimit’s business.
The Company has monitored the political movement regularly.
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Regulation Risk

Just as the current growth in the alternate energy sources is spearheaded by the government’s energy
policy, any changes or new regulations by the government will continue to impact, directly and indirectly, Unimit’s
business.
To reduce regulation risk that may affect the company, management has monitored new related regulation
changes closely.

Social and Environment Risk

Any changes to the environmental policy and regulations (regarding emission, waste water, etc.) will also
have an impact on the investments in the energy and petrochemical industries.
The Company’s policy is friendly to the environment and to contribute back to the community, such as
hiring an outside agency to properly dispose the waste materials that can be harmful (quantity), to participate community’s useful activities in suitable occasions, providing CSR unit for this.
In recent years, the company got award in the social and environmental as follows;
2010 - Certified for ISO 14001:2004 “The Environmental Management System”
2011 - Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard, BE 2011
(CSR-DIW), Department of Industrial Works.
2012 - Announce to be the CSR-DIW Network Member as per industrial enterprises’ compliance to social
responsibility, Department of Industrial
- Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous
(CSR-DIW Continuous Award), BE 2012 (CSR-DIW), Department of Industrial Works.
2013 - Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous
(CSR-DIW Continuous Award-2013), BE 2013 (CSR-DIW), Department of Industrial Works.
- Certified “Green Industry by Ministry of Industry”. To ensure green industry level 3 ( Green System ) for the
systematic management of the environment, the evaluation follow up, and continuing review the
development
2014 - Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous
(CSR-DIW Continuous Award-2014), BE 2014 (CSR-DIW), Department of Industrial Works .
2015 - Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous
(CSR-DIW Continuous Award-2015), BE 2015 (CSR-DIW), Department of Industrial Works .
2016 - Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous
(CSR-DIW Continuous Award-2015), BE 2016 (CSR-DIW), Department of Industrial Works.
- Certified “Green Industry by Ministry of Industry”. To ensure green industry level 3 ( Green System ) for the
systematic management of the environment, the evaluation follow up, and continuing review the
development Duration from September 2, 2016 to September 2019.
2017 - Received a certificate of industrial enterprises’ compliance to social responsibility standard in continuous
(CSR-DIW Continuous Award-2017), BE 2017 (CSR-DIW), Department of Industrial Works .
CSR Report: http://www.unimit.com/cdr_th.htm
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9 STRUCTURE OF SHAREHOLDING AND MANAGEMENT
Major Shareholder as of December 31, 2018
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ms.
Ms.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mrs.
Mrs.

Name
Patra
Chalermsaphayakorn
Pannida
Chalermsaphayakorn
Pongchalerm Chalermsaphayakorn
Jit
Sriwannawit
Anuthra
Asawanonda
Pongthep
Utaisincharoen
Phaibul
Chalermsaphayakorn
Pimpa
Utaisincharoen
Lu Pai
Cin Zu
Li-Chu
Chao
Total

No. of Share
29,430,000
28,780,000
28,650,500
22,293,880
22,664,000
22,656,164
17,894,100
17,258,520
16,000,000
15,161,120
220,788,284

Percentage
5.16
5.04
5.02
3.91
3.97
3.97
3.14
3.03
2.80
2.66
38.70

The Board of Director of the company in 2018
Share
Share
Director Skill and
During
of
of
Responsibility
2018
31.12.2018
31.12.2017
Training 2018
1 Mr. Phaibul Chalermsaphayakorn
Chairman
17,894,100 380,500 17,513,600
(Spouse or underage children)
0
0
0
2 Mr. Young Tai Lu
Director
1,062,820
0
1,062,820
(Spouse or underage children)
0
0
0
3 Ms. Vilai
Siripoonkiatikul
Director
6,486,880
0
6,486,880 - The Final Countdown
(Spouse or underage children)
0
0
0
to TFRS9 Focus group
- Disclosure of CG
Code
4 Mr. Paisan Sirichantaradilok
Director
3,411,160
0
3,411,160
(Spouse or underage children)
0
0
0
5 Mr. Thailuck Leetavorn
Director
4,831,504
0
4,831,504 Advance Audit
(Spouse or underage children)
0
0
0
Committee Program
(AACP) No.29/2561
6 Mr. Pongchalerm Chalermsaphayakorn Director
28,650,500 0 28,650,500
(Spouse or underage children)
0
0
0
7 Mr. Nit
Poophitayastaporn
Director
3,383,960
0
3,383,960
Ms. Penpan Poophitayastaporn
Spouse
3,302,040
0
3,302,040
8 Mr. Pongsak Utaisincharoen
Director
20
-330,000 330,020
Ms. Chalanda Utaisincharoen
Spouse
800
0
800
9 Mr. Pongsak Angsupun
Independent Director
0
0
0
(Spouse or underage children)
0
0
0
10 Mr. Natthaphon Lilawatthananun
Independent Director
0
0
0
(Spouse or underage children)
0
0
0
11 Mr. Suchart Thammapitagkul
Independent Director
0
0
0
(Spouse or underage children)
0
0
0
12 Mr. Vinai
Laohaprasit
Independent Director
1,114,500 4,500 1,110,000 DAP144/2018
(Spouse or underage children)
0
0
0
Total
70,138,284 55,000 70,083,284

No.

Name

Position
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Meeting sessions of each Board during 2018
Risk Management

No.

Board of Director’s Name

1 Mr. Phaibul

Chalermsaphayakorn

Board of Executive Audit Nomination and Committee
Remuneration
Director Committee Committee Committee and Corporate
Governance

Position
Chairman

5/5 100%

10/12

-

-

-

2 Mr. Young Tai Lu

Director

5/5 100%

12/12

-

-

3/3

3 Ms. Vilai

Siripoonkiatikul

Director

5/5 100%

12/12

-

-

3/3

4 Mr. Paisan

Sirichantaradilok

Director

4/5 80%

-

-

-

-

5 Mr. Thailuck

Leetavorn

Director

5/5 100%

-

-

-

-

6 Mr. Pongchalerm Chalermsaphayakorn Director

4/5 80%

-

-

-

-

7 Mr. Nit

Poophitayastaporn

Director

5/5 100%

-

-

-

-

8 Mr. Pongsak

Utaisincharoen

Director

5/5 100%

-

-

-

-

9 Mr. Pongsak

Angsupun

Independent Director 5/5 100%

-

4/4

2/2

-

Independent Director 4/5 80%

-

3/4

2/2

-

10 Mr. Natthaphon

Lilawatthananun

11 Mr. Suchart

Thammapitagkul

Independent Director 4/5 80%

-

4/4

2/2

-

12 Mr. Vinai

Laohaprasit

Independent Director 4/5 80%

-

3/4

2/2

3/3

100%

100%

Total

91.67% 94.44% 87.50%

Director’s Remuneration 2018
*Risk Management

No.

Board of Director’s Name

Board of Executive Audit *Nomination and Committee and
Remuneration
Corporate
Director Committee Committee Committee

Position

Governance

1 Mr. Phaibul

Chalermsaphayakorn

Chairman

352,400 157,600

-

-

2 Mr. Young Tai Lu

Director

341,400 157,600

-

-

3 Ms. Vilai

Siripoonkiatikul

Director

341,400 157,600

-

-

4 Mr. Paisan

Sirichantaradilok

Director

341,400

-

-

-

Director

341,400

-

-

-

6 Mr. Pongchalerm Chalermsaphayakorn Director

341,400

-

-

-

7 Mr. Nit

Director

341,400

-

-

-

8 Mr. Pongsak Utaisincharoen

Director

341,400

-

-

-

9 Mr. Pongsak Angsupun

Independent Director 341,400

-

158,100

0

10 Mr. Natthaphon

Independent Director 341,400

-

87,100

0

5 Mr. Thailuck Leetavorn
Poophitayastaporn

Lilawatthananun

11 Mr. Suchart

Thammapitagkul

Independent Director 341,400

-

87,100

0

12 Mr. Vinai

Laohaprasit

Independent Director 341,400

-

87,100

0

* New Committee
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0
0
0

Education and Shareholding of Management as of December 31,2018
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Name

Position

Education

Mr. Young Tai Lu

Co-President
(Spouse or underage children)
Ms. Vilai
Siripoonkiatikul Vice President Account & Finance
(Spouse or underage children)
Mr. Bundit Lertprasertsuk Vice President Marketing
(Spouse or underage children)
Mr. Mongkol Boontem
Vice President Factory
Ms. Chawalnuch Boontem Spouse
Mr. Suphonchai Vorasaeng Vice President Quality Assurance
(Spouse or underage children)
Mr. Suchart Vilaivaravit
Assistant Vice President Finance
(Spouse or underage children)
Mr. Thanapat Choompolsil Vice President HR&GA
(Retired 30.12.2018)
(Spouse or underage children)
Mr. Nikorn Khoonkaew
Assistant Vice President HR&GA
(Spouse or underage children)
Mr. Apichai Nitaskusol
Assistant Vice President Factory
Ms. Suwanna Nitaskusol
Spouse

Master
Degree
Master
Degree
Master
Degree
Bachelor
Degree
Bachelor
Degree
Master
Degree
Master
Degree
Bachelor
Degree
High
Vocational

Share
of
31.12.2018
1,062,820
0
6,486,880
0
280,000
0
0
1,150,000
200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
805,320

During 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-800,320
800,320

Share
of
31.12.2017
1,062,820
0
6,486,880
0
280,000
0
0
1,150,000
200,000
0
0
0
0
0
0
0
800,320
5,000

Remuneration of Directors and Executives
Detail of financial remuneration of Directors and Executive in fiscal year 2018 consisted of
- Director’s Remuneration 2018 : 12 Directors of the company were awarded at total of 5 million Baht by
approval from 2018 Annual General Meeting date 25 April, 2018
- Travelling Allowance
: Paid to Directors whose attended Directors Meeting amount 5,000 Baht each
attendance
- Executives’ Remuneration
: Total 9 Assistant Vice President and higher positions person were awarded in
form of salaries and bonus of 17.5 million Baht, provident fund contributions,
social welfare tax and group health insurance of 1 million Baht

Dividend Policy
The company has the policy to annually pay dividend no less than 40% of the net profit corporate tax and
reserve each year, except the company has necessary to use the cash to expand business. The dividend payment
shall be approved by the shareholder meeting.
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10   SUPERVISION OF BUSINESS
1. Supervision of Business

The Board of Directors of the Company is always adhered to the principle of good governance for listed
companies. The Board of Directors will determine policy and directions of the Company’s business, and will supervise
operation of the management to ensure guidelines are followed. The supervision covers such aspects as rights and
equality of shareholders and interested parties, including roles, duties, responsibilities and independence of the Board
of Directors, disclosure of information and transparency, risk control and management and business code.

2. Rights and Equality of Shareholders

The company recognizes the importance of shareholders and has developed policy on equal treatment to
all shareholders in accordance with the law. The policy includes such matters as right to attend shareholders’ meeting,
right to express opinion and advice and right to consider any business matters of the company, right of proxy and
right to vote by proxy, right of election and remove each director, right to vote for appointment and to determine
fees for auditors and right to access database of operating result and administrative policy of the Company.

3. Rights of Interested Parties

The Company recognizes the importance of all groups of interested parties such as shareholders, clients,
business partners, management, staff, society and environment. The Company also recognizes the right of interested
parties by complying with the laws and ensuring that such rights will be protected and that the principle of equal
treatment is adhered to. The Company supports good collaboration among interested companies and parties with
the aim to create stability, more employments and even steadier position in the business.

4. Shareholders’ Meeting

The Company highly considers the importance of shareholders’ meeting. This is well reflected in annual
ordinary meeting that is held once in every year. The Board of Directors will consider and determine what agenda to
be put in the meeting, and what other agenda that will be required in order to allow equal rights for all shareholders
to raise questions, express opinion and give advice to the meeting following those agenda.
The Company operates his policy of running a meeting that is transparent and in accordance with the laws
and regulations of the Stock Exchange of Thailand. All shareholders will enjoy the right and equality in having the
access to sufficient information required for making their decision. In addition, shareholders will be assured of
convenience in votes will be given to shareholders before the meeting actually takes place.

5. Leadership and Visions of the Board of Directors

The Board of Directors consists of professionals that demonstrate leadership, good vision and independence
to make decision and to take responsibility of supervising the Company’s business to maximize benefits for the
Company and all shareholders. The role of the Board of Directors is to consider and give approval for the determination of mission, goals, business plans and budgets of the Company as proposed by the management. Its role is
also to supervise and ensure that the operation is carried out following the established guidelines effectively. There
is a clear separation of roles and duties between the Board of Director and the management, and between the Board
of Directors and shareholders.

6. Related Transaction and Prevention of Conflicts of Interest

The Board of Directors is always cautious about the related transactions and conflicts of interest. The
Company has carefully determined steps and processes of consideration based on the principle of good faith, sound
reasons and independence within the scope of good business ethics. The Company also values sufficient disclosure
of information to prevent any conflicts of interest. As regards the use of internal information, no directors and
management of the Company may use and/or disclose the information for the purpose of purchase, sell, transfer
and take the transfer of securities issued by the Company prior to the public disclosure of information. All directors
and management officers acknowledge the requirements of the SEC and the SET in respect of disclosing information
on the security trading and strictly comply with such requirements.
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7. Business Ethics

To ensure that the Code of Business Conduct is strictly adhered to, the Company promotes transparent
business guidelines based on the principle of good faith and fairness. The Board of Directors, management officers
and all staff are well informed of the Company’s missions and objectives including scope of liability under the laws
and the Company’s regulations.

8. Balance of Powers of Non-Executive Directors

The Board of Directors of the Company consists of no less than 5 directors. The Board of Directors shall
select one of them to become the Chairman of the Board of Directors. The Board of Directors may also select one
or several directors to become the Vice-Chairman if it is deemed appropriate.
The Board of Directors of the Company consists of independent directors at least one-third of the Board
of Directors, but no less than 4 directors for the purpose of balancing the power of the directors. The Board of
Directors has the term of office of 3 years.
As at year end 2018 there are in total 12 directors:
• 6 Non-Executive Directors
• 2 Executive Director
• 4 Independent Directors

9. Amalgamation or Separation of Powers

The Company has separated powers and determined interrelated roles and duties in developing policies
on supervision and routine management. No one may hold the position of Chairman of the Board of Directors the
same time when holding the position of Managing Director. In addition, the Board of Directors of the Company consists
of independent directors resulting in the balance of powers and in the supervision of performance. There is also
separation of powers and determination of interrelated roles and duties in developing policies on supervision and
routine management in a manner that no one in the Board of Directors may have absolute and unlimited powers.

10. Remunerations

The Company has fixed remunerations for directors taking into consideration transparency and approval
from shareholders. The remunerations are fixed commensurate with roles and duties that each director has and with
the financial status of the Company. Each director that is assigned to take the position of director in other boards will
be entitled to receive additional remunerations proportionate to the increased works.
Remunerations of executives and staff are fixed in accordance with policies, criteria and rates established
by the Board of Directors by taking into consideration operating results of the Company and the performance of each
executive and staff.

11. Meeting of the Board of Directors

The Company has fixed one meeting of the Board of Directors in every 3 months. There may be additional meeting when necessary. The Secretary of the Board of Directors will distribute invitation to meeting and other
necessary documents to the Board of Directors approximately 7 days in advance of the date scheduled for meeting
in order to allow sufficient time for the Board of Directors to consider any matter. Clearly provided in the invitation
to the meeting are agenda and related documents. The matters discussed in the meeting will be recorded in writing
and minutes of meeting will be certified by the Board of Directors before inspection by related parties.
Attendance of no less than one-half of all directors will be required to constitute a quorum in each meeting. The final decision of the meeting shall be reached by the majority of the meeting.

12. Sub-Committee

The Company has a number of sub-committees to perform the duties of carrying out studies and scrutinizing
business matters when necessary, especially in case when neutral opinion is required in reaching a decision and when
there is a need to determine policies, roles, duties and work process Example is the case when there is a meeting
and the minutes of meeting are required for the Board of Directors’ inspection. Sub-Committees consist of:
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12.1 Audit Committee
The Board of Directors appoint Audit Committee to have the duties of supervising business of the Company by auditing and ensuring that the Company operates business in accordance with policies and regulations of the
Company. Other duties include ensuring that the Company has internal control system and careful risk management
system that is appropriate, timely and effective.
Audit Committee has 4 members. At least one of these 4 members must have good knowledge of accounting / finance. Audit Committee must possess qualifications of independence pursuant to the notifications of the Stock
Exchange of Thailand regarding qualifications and scope of works of Audit Committee. Each member of the Audit
Committee has the term of office of 2 years.
12.2 Executive Committee
The Board of Directors appoint Executive Committee to have the duties of supervising business of the
Company by auditing and ensuring that the Company operates business in accordance with policies and regulations
of the Company. Included setting management policy as well as resolving operation problem closely.
12.3 Nomination and Remuneration Committee (NRC).
The Nomination and Remuneration Committee was established by the resolution of the Board of Directors’
Meeting No.1/2018 on February 22, 2018 to support the good governance of the company. The committee is
responsible for setting the company’s policy and criteria in the selection of directors and determining the
remuneration of the Board of Directors and sub-committees. Also, to recruit, select, and nominate the right person
to be a director as well as to set the remuneration for a director. This includes working on other assigned tasks and
present to the Board of Directors and /or The Share holders’ Meeting of such case.
The Nomination and Remuneration Committee has 4 members by more than one-half of the total number
of NRC’s members must be independent directors. Each member of the Nomination and Remuneration Committee
has the term of office of 3 years.
12.4 Risk Management Committee and Corporate Governance.
The Risk Management Committee and Corporate Governance was established by the resolution of the
Board of Directors’ Meeting No. 1/2018 held on February 22, 2018. Having realized the importance in developing the
company’s internal risk management system, which is one of the key tools in managing the company’s group. And
to encourage to uphold good corporate governance principles so that they could undertake business management
with efficiency and transparency and strengthen confidence among their shareholders, investors and stakeholders, as
well as add value and promote sustainable growth in order to encourage the business operation of the company’s
group in accordance with the Principles of Good Corporate Governance.
The Risk Management Committee and Corporate Governance has not less than five persons who are directors and executives.

13. Internal Control and Audit System

The Board of Directors has arranged to have internal control and audit system that covers all aspects of
business, namely financial control, operational control and risk management with the aim to ensure compliance with
related laws, rules and regulations. P&L Internal Audit Company Limited is an independent work unit having duties
of carrying out internal control and audit for the Company, assessing sufficiency and appropriateness of internal
control and audit, and reporting results of audit directly to the managing director and the audit committee.
The internal Control and Audit Office also has duties of providing measures that prevent directors and
executives from trading securities by using insider trading and from committing abusive self-dealing.

14. Report of the Directors

The Board of Directors of the Company has powers and duties to operate business of the Company in
accordance with laws, objectives and regulations of the Company and with the resolution of the shareholders’
meeting in good faith and in the interest of the Company. The Board of Directors also has to comply with criteria and
regulations of the Stock Exchange of Thailand and Securities and Exchange Commission, and to take the highest
level of liability for the approval given to the financial statements of the Company. The Board of Directors has
thoroughly considered and viewed that such annual reports are prepared in accordance with accounting principles,
and that there has been sufficient disclosure of important information in the notes to the financial statements.
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15. Relationship with Investors

The Board of Directors operators operates a policy of disclosing necessary information, either financial or
non-financial, on the business and operating results of the Company in a manner that is correct, sufficient, timely and
transparent with the aim to ensure equal access to information for all shareholders and interested parties of the
Company. There are representatives of the Company to be responsible for investor relations and to convey useful
information to shareholders, investors, securities analysts and any concerned persons. The Company disseminates its
information via medium of the Stock Exchange of Thailand, newspapers and website of the Company.

16. Code of Conduct

To comply standard operation in business by substantial, the Company has prepared written code of conduct. The code of conduct adapts Unimit’s working practice to rules, regulations and guidelines from the Securities
and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET). The handbook is prepared as operation
annual of all level employees to acknowledge and practice. And to ensure all stakeholders that Unimit run business
with ethics and comply with law and regulation. The code of conduct guides to following eight topics;
1. To comply with laws and regulations.
2. To do duty with responsibility, honesty, assiduous and discipline.
3. Conflicts of Interest
4. To keep confidential information of the company.
5. To take care company’s assets.
6. Anti-corruption, bribery and providing incentives for performance.
7. To exercise of social and political issues.
8. To treat stakeholders fairly.
Details are set out in Unimit’s code of conduct.
Download Code of conduct:
http://www.unimit.com/TH/investor_th/GoodCorporateGovernace/Business%20Ethics.pdf

17. Whistle Blowing and Request

UNIMIT Board of Directors will organize the measuring of whistle blowing to covering any breaking the law,
ethic, or any acting which might be caused to the bribery and corruption of UNIMIT personnel and agents. This to be
included the Invalid financial report, internal control defective and mechanisms for protection of the informant in
order to have overall taking care of company’s benefit from any shareholder.

SUBJECT OF INFORMATION FOR WHISTLE BLOWING AND REQUEST

• Any breaking of the law, company rule, bribery and corruption by UNIMIT personnel and agents.
• Irregular of financial report and internal control system.
• Any effect to the benefit or reputation of the company.

NOTIFICATION CHANNEL FOR WHISTLE BLOWING AND REQUEST

• Feedback Box inside the Company.
• E-mail Address of the President at johnlu@unimit.com
• Letter to:
UNIMIT President
UNMIT Engineering Public Company Limited (Prapadaeng office)
109/92-95 Village No. 19 Soi Suksawat 66, Suksawat Road
Bangpueng Sub-district, Prapadaeng District, Samutprakarn Province 10130
Thailand
And, the internal auditor address following;
P&L Internal Audit Company Limited
73/290-294 The fifth AVENUE Building-B First Floor Krung Thep- Nonthaburi Road
Bangkhen Sub-district, Nonthaburi Province 1100
Thailand
• www.unimit.com
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11 COMPANY INFORMATION
Company information
Company name

: Unimit Engineering Public Company Limited
Listed on MAI Stock Exchange

Business Type

: Business engineering design, shop fabrication, field installation and erection of steel products
Used in the production process of industrial plants at local and export.

Trading Name

: UEC

Established

: April 21, 1982

Registration No.

: 0107548000323 (Previous No. 0107574800323)

Address-Office

: 109/92-95 Moo 19, Soi Suksawat 66, Suksawat Road, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
Tel. 02 4630100 Fax. 02 4631910 Email : info@unimit.com

Address-Factory 1

: 10/7-8 Moo 3, Chonburi-Banbung-Payub Road, Nongchak, Bangbung, Chonburi 20170
Tel. 038 485561-4 Fax. 038 485565 Email : factory@unimit.com

Address-Factory 2

: 10/4 Moo 1 Nongchak, Banbung, Chonburi 20170
Tel. 038 485561-4 Fax. 038 485565

Address-Factory 3

: 99/9 Moo 8, Mabka, Nikompattana, Rayong 21180
Tel. 038 636120

Website

: www.unimit.com, www.unimit.co.th

Capital-Registered

: 142,627,650 Baht (Previous 143,000,000 Baht)

Capital-Paidup

: 142,627,650 Baht (Previous 143,000,000 Baht)

Par Value per Share

: 0.25 Baht

No. of Share

: 570,510,600 Ordinary share (Previous 572,000,000 Ordinary share)

Registrar

: Thailand Securities Depository Co.,Ltd.
The Capital Market Academy Building
2/7 Moo 4, North Park, Viphavadi Rangsit 62 Road., Laksi District, Bangkok 10210
Tel. 02 5969000 Fax. 02 8394994

Auditor

: Ms. Chanarat Chanwa
CPA (Thailand) Registration No.9052
KPMG Phomchai Audit Co., Ltdใ.
21 Floor, Empire Tower, 195 South Sathorn Road, Bangkok 10120
Tel. 02 6772000 Fax. 02 6772222

Auditor’s fee

: 1,400,000 Baht

Other fee

: None
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Internal Auditor

: P&L Internal Audit Company Limited
73/290-94 The Fifth Avenue Building B, 2nd Floor, Bangkok-Nonthaburi Rd.,
Bangkhen, Muang, Nonthaburi 11000
Tel. 02 5266100 Fax. 02 5267811

Other company in
which the proportion
of share held is 10%
or greater

: None

Other references

: None

THE COMPANY’S GROUP CHART AS AT 31 December 2018
Direct subsidiary
Company name

: Unimit (Hong Kong) Co. Limited

Type of business

: Investing in other company

Ownership interest

: 100%

Address-Office

: Suite B, 12th Floor, Two Chinachem Plaza, 135 Des Voeux Road Central

Capital-Registered

: USD 6,560,000

Capital-Paidup

: USD 6,560,000

Indirect subsidiary
Company name

: Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited

Type of business

: Shop fabrication, field installation and erection of steel products

Ownership interest

: 100%

Address-Office

: Lot No.C-11, Thilawa Special Economic Zone A, Yangon Region, Myanmar

Capital-Registered

: USD 6,500,000

Capital-Paidup

: USD 6,500,000
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THE COMPANY’S GROUP CHART AS 31.12.2018
Share Holder
Name

Company Name

No. of
shares
share Par value
(shares) hold (%) (USD)

Paid up
capital
(USD)

Unimit Engineering Public
Company Limited ( UEC)

Engineering design,
Shop fabrication, Field
installation and erection
of steel products.

Share Holder
Name

Company Name
“Unimit ( Hong Kong)
Company Limited (UHK)

No. of
shares
share Par value
(shares) hold (%) (USD)

Unimit Engineering Public 6,560,000
Company Limited

Share Holder
Name

Company Name
Unimit Engineering
(Myanmar) Company
Limited ( UEM)

Business Type

Unimit (Hong Kong)
Company Limited

100.00

1

No. of
shares
share Par value
(shares) hold (%) (USD)

Paid up
capital
(USD)

99.99954

Mr. Young Tai Lu

1

0.00015

Ms. Vilai Siripoonkiatikul

1

0.00015

10.00

Mr. Paisan Sirichantaradilok

1

0.00015

10.00

650,000

100.00

6,500,000.00
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Business Type

6,560,000.00 Investing in other
company

649,997

Total

10

Paid up
capital
(USD)

ประเภทธุรกิจ

6,499,970.00 Shop fabrication, Field
installation and erection
of steel products.
10.00

12 ORGANIZATION CHART
Board of Directors

Risk Management Committee
and Corporate Governance

Executive Committee

Audit Committee

Nomination and
Remuneration
Committee

Company Secretary
President
Internal Audit

Vice President

Vice President

Vice President

Vice President

Vice President

Account and Finance

Marketing

Quality Assurance

Factory

HR and Admin

Asst. Vice President

Asst. Vice President

Asst. Vice President

Finance

LPG and NH3

HR and Admin
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13 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS: MD&A
“Group of company” consist of Unimit Engineering Public Company Limited (“Company”) in Thailand and
its subsidiaries Unimit (Hong Kong) Company Limited (“Unimit Hong Kong”) and Unimit Engineering (Myanmar)
Company Limited (“Unimit Myanmar”)

Overview of business

Unimit Engineering Pcl. in Thailand (“Company”) has 100% wholly-owned direct subsidiary Unimit (Hong
Kong) Co., Limited which was established in Hong Kong on August 4, 2014. The principal business is to invest in
other companies as a holding company. As of December 31, 2018, its registered capital was 6.56 Million USD (214
Million Baht) with the Company’s holding 100% equity shares. The Company also has another indirect subsidiary
Unimit Engineering (Myanmar) Co., Limited, which was established in Myanmar on December 26, 2014 and is 100%
wholly-own by Unimit Hong Kong. The principal businesses are shop fabrication, field installation and erection of steel
products. As of December 31, 2018 Unimit Myanmar has authorized capital 6.5 Million USD (212 Million Baht)
As at December 31, 2018 the Company and its subsidiaries have total assets of 1,647 million Baht, of which
1,104 million Baht are Current assets (cash and bank deposit 560 million Baht, account receivable 125 million Baht,
unbilled contract work in progress 229 million Baht, inventory 190 million Baht) and 543 million Baht are Non-current
assets (property, plant, equipment 478 million Baht, land use rights in Myanmar 46 million Baht and others 19 million
Baht). Total Liabilities of 173 million Baht are made up of current liabilities 122 million Baht and Non-current liabilities
51 million Baht, with most of the current liabilities being trade account payable. The company had no long term loan
or long term debt. Shareholders’ equity of 1,474 million Baht included un-appropriate retained earnings 1,031 million Baht.
The company financial structure has sufficient liquidity to invest or expand in suitable opportunity. Year
2018’s liquidity ratio is 9.02 times (2017: 14.58 times), debt equity ratio is 0.12 times (2017: 0.08 times).
Business in 2018 was challenging among very intense competition. The economy was still in the process of
recovering in 2017 with limited capital expenditures projects, resulting in low work load for the first half of 2018. For
new projects that became available in 2018, as a result, there was very intense competition in terms of price and time.
For the year 2018, the company’s group had net loss of 37 million Baht, or profit decreased by 50 million
Baht (391%) from last year. Total revenue 880 million Baht increased 10% (80 million Baht) from last year (2017: 800
million Baht). Cost of contract work and selling & administrative expenses of 919 million Baht (2017: 783 million Baht)
was also higher by 136 million Baht (17%) from 2017.
The company had gross margin 5.70 % (2017: 14.69 %), operating margin -4.62 % (2017: 2.10 %), net profit
margin -4.23% (2017: 1.60 %), return on equity (ROE) -2.48% (2017: 0.84%), return on assets (ROA) -2.26% (2017: 0.76%)
respectively.
2018’s expected no dividend payment because of net loss performance, intense competition and have to
reserve cash for invest in Myanmar. However, the mentioned no dividend payment has to be approved at the annual
shareholder’s meeting.
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Discussion and Analysis: MD&A Financial Position of Company and its subsidiaries
Total assets

As at December 31, 2018 the company and its subsidiaries’ total assets amounted to 1,647 million Baht
down 3 million Baht (0.2%) from the last year. The major cause was from decreases in short term deposits at financial
institutions and increases in cash, unbilled contract work in progress and property, inventories, property, plant and
equipment.
Majority of the assets are at Unimit Thailand, except for the cash and cash equivalents in subsidiaries’ bank
deposits at Hong Kong and Myanmar 1 and 67 million Baht respectively, land use rights 46 million Baht, work under
construction 91 million Baht in Myanmar.
Changes in financial statement

Current assets

- Cash and cash equivalents 310 million Baht (19% of total assets) increased by 53 million Baht (21%) from
2017. The cause was net cash flow of 53 million Baht from use for operating activities 140 million Baht , interest
receipt of 10 million Baht, receipt in short term deposit 301 million Baht and used cash for office building, equipment
and expanding business of 106 million Baht, paid dividend to shareholders of 12 million Baht. Major cash
deposited in Thailand. The company’s cash management policy is to look for highest return and lowest risk without
compromising liquidity.
- Short term deposits at finance institutions of 250 million Baht (15% of total assets) decreased 301 million
Baht (55%) from 2017. The cause was cash management.
Trade account receivables of 82 million Baht (5% of total assets) increased by 3 million Baht (3%) from
2017 according to payment term of contract.
Aging analysis and payments are tracked regularly. The allowance for doubtful accounts is assessed
primarily on payment histories and future payment expectations of customer. Bad debts are written off when incurred.
At the end of year 2018, allowance for doubtful accounts was assessed at 0.12 million Baht. With major overdue
account receivable to be settled within 2019. Any outstanding debt overdue of more than 12 months will be notified
by lawyer as necessary and economical.
- Others receivable 43 million Baht increased by 12 million Baht (38%) major item is account receivable
-Revenue Department increase of 8 million Baht to be 34 million Baht (due to withholding tax more than income tax
expenses of 2018 17 million Baht and 2017 15 million Baht), others are normal trading transaction.
Others receivable consisting mainly of account receivable Revenue department, advance pay for
procurement of goods or service, others are prepaid expenses, accrued interest income, etc.
- Unbilled contract work in process of 229 million Baht (14% of total assets) showed an increase of 109
million Baht (91%) from 2017.
Unbilled contract work in progress is a pro-rated value of the portion of work in progress, calculated by
the percentage of work completed method, instead of according to payment terms of contract.
The company reviewed the progress of work continuously. Any expected loss on a contract is recognized
immediately in profit or loss.
- Inventories of 190 million Baht (12% of total assets) increased by 52 million Baht (38%) from last year,
and consisted mainly of 151 million Baht of key raw materials such as steel plates, tank accessories, pipes, flanges
and pipe fittings and others such as work in progress, spare parts and supplies, goods in transit and allowance for
decline in value.
According to company’s policy, procurement would be made after customer confirmed order. Allowance
for decline in value of inventories for 7 million Baht set up from disposal inventory.
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Non-current assets

- Property, plant and equipment net amount of 478 million Baht (29% of total assets) increased by 68
million Baht (17%) from last year due to during the year the company invested in fixed asset 103 million Baht, there
were depreciation and disposals increased 35 million Baht. Fixed assets’ increasing for improve capacity and
maintenance or replacement purpose which are increasing of property, plant and equipment 1 million Baht,
machinery and equipment 9 million Baht, furniture and fixture 2 million Baht, asset under construction and
installation 91 million Baht (included factory under construction at Myanmar increased 87 million Baht) . All Property,
plant and equipment are owned by the company and free from obligation.
- Land use rights amounting to 46 million Baht (3% of total assets) decreased 2 million Baht from last year
due to amortization.
On 25 March 2015, subsidiary in Myanmar (UEM) entered in land use rights agreement with a company
to use right in Myanmar in the amount of USD 1.55. This use right has contract period for 49 years 2 months and will
expire in June 2064.
- Intangible assets (mostly software patents) amounted to 6 million Baht (0.4 % of total assets), nearly
same as last year.
- Deferred tax assets amounted to 12 million Baht, increase of 2 million Baht from last year. Major is
outcome from temporary difference between the accounting and the tax base of allowance for possible expenses
and provision of the future liabilities.
Deferred tax assets and liabilities are the amount of income tax paid or repaid in the future, respectively.
This is caused by the temporary difference between the carrying amounts of assets and liabilities presented in the
statement of financial position and the tax base of the assets and liabilities and unused tax losses.
- Other non-current assets 0.2 million Baht nearly same last year.

Total Liabilities

As at December 31, 2018 the Company and its subsidiaries’ total liabilities amounted to 173 million Baht,
increased by 47 million Baht (37%) from 2017, majority change of liabilities is normal trade practice. The company
had no long term loan or long term debt.
Total liabilities consisted of trade account payable 94 million Baht, other payables 16 million Baht, excess
of progress billings over contract work in progress 9 million Baht, other current liability 4 million Baht and employee
benefit obligations 50 million Baht.
Changes in financial statement

Current liabilities

Current liabilities amount 123 million Baht an increasing of 42 million Baht (52%) from last year. This increase
was due to higher balance in trade accounts payable 34 million Baht, others account payable 4 million Baht, excess
of progress billings over contract work in progress 1 million Baht, other current liability 3 million Baht.

Non-current liabilities

Employee benefit obligations increased by 5 million Baht (11%) up from 45 million Baht in 2017 to 50
million Baht. The employee benefit obligation was provided for, based on actuarial which estimated future expenses
for retiring employee according labor law.

Shareholders’ Equity of company and subsidiary

As at 2018 year end shareholders’ equity decreased by 50 million Baht (3%) from 1,524 million Baht to
1,474 million Baht. This decreased by the un-appropriate retained earnings of 49 million Baht from 1,080 million Baht
to 1,031 million Baht. Other components of equity were reduced to be -1 million Baht (Mostly are from rate exchange).
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The decrease of un-appropriate retained earnings 49 million Baht was due to dividend payments totaling
12 million Baht of which for dividend payment of from 2017’s operational results while net loss from operations for
2018 was 37 million Baht.
The group of company’s Debt Equity Ratio changed to 0.12 times at the end of 2018 from 0.08 times at
the end of 2017. Dividend payout ratio of 2018 and 2017 is 0% and 178.16% respectively.

Discussion and Analysis: MD&A Result of Operation of company and its subsidiaries
Overview Result of company and its subsidiary

In 2018, all recognized revenue was from company because its new established Unimit Engineering
(Myanmar) Co., Ltd has not started operation.
Major revenue of the Company came from the design, fabrication, erection, and modification of steel
products for both domestic and export markets of which approximately 92% was from domestic projects, and 8%
was from overseas projects. Revenue by Geographical Segment is shown as below;
2018
Geographical Segment
Contract revenues - Domestic
Contract revenues - Export
Total
Others income (interest included )
Total revenues

Million
Baht
781
65
846
34
880

2017
Million
Baht
615
164
779
21
800

%
89
7
96
4
100

2016
%
77
21
98
2
100

Million
Baht
839
97
936
15
951

%
88
10
98
2
100

Our main clients were from the energy, petrochemicals, and oil & gas industries. Main business segments
can be divided into pressure vessels, non-pressure vessels, machinery parts, steel structures, and mechanical installation, with pressure vessels accounting for 67% of total work in 2018.

Revenue by product and service
Product
Pressure Vessels
Machinery Parts
Steel Structure
Chemical Tank
Mechanical Installation
Total contract revenue
Other incomes
Total income

2018
Million
Baht
565
42
96
143
846
34
880

2017

64
4
11
17

Million
Baht
552
53
37
137

96
4
100

779
21
800

%
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2016

69
7
5
17

Million
Baht
612
120
24
32
148

64
13
2
3
16

98
2
100

936
15
951

98
2
100

%

%

Group’s Corporate Revenue

In 2018 the Company and its subsidiaries’ total earnings amounted to 880 million Baht, consisting of contract
revenue 846 million Baht, interest 9 million Baht, net foreign exchange gain 6 million Baht and others income 19
million Baht, totally increased 80 million Baht or 10% from 2017.
The changings are as follow:
Contract revenue of 2018 amount 846 million Baht increased 67 million Baht from 2017 or 9% (2017 was
779 million Baht) cause from reason as stated above.
Interest income of 2018 amount 9 million Baht decreased 2 million.
Net foreign exchange gain of 6 million Baht decreased 2 million.
Other income amount of 19 million Baht increased 17 million Baht from last year, this included
compensation of 15 million Baht for another party’s breach of agreement.

Costs and Expenses

In 2018, total costs and expenses 919 million Baht increased by 136 million Baht (17%) from 2017. Main
course items are increasing of work volume.
The changings are as follow:
Cost of contract work amount 798 million Baht increased by 133 million Baht (20%) effect from high of
work volume.
Selling and administration expenses amount 121 million Baht increased by 3 million Baht (3%) from last
year. This expenses included administration expenses of its subsidiaries amount 3 million Baht.

Tax expense (- income)

2018’s Tax income of 2 million Baht was from recognized deferred tax asset. The corporate income tax rate
at 20% is the same as last year.

Profit / (Loss)

For the year 2018, the Company and its subsidiaries’ net loss amounted 37 million Baht. This was 50 million
Baht (391%) profit lower than in the year 2017 (2017’s profit 13 million Baht)
Using the weighted average method, earnings per share were -0.07 and 0.02 Baht for the year 2018 and
2017 (par 0.25 Baht/share) respectively.

Liquidity

As of December 31, 2018, the group of Company’s liquidity are in short term investment total 250 million
Baht, with 310 million Baht in cash and cash equivalent , totally 560 million, This is an decrease of 248 million Baht
from last year (2018 / 808 million Baht).
Cash generate in 2018 was 257 million Baht came from cash at beginning of the year, of which 140 million
Baht use in operations activities, get of 205 million Baht of cash from investment activities and depletions of 12
million Baht of cash from financing activities
Group of company’s Liquidity ratio was 9.02 times (2017: 14.58 times). Cash flow liquidity ratio equal to
-1.38 times (2017: 0.80 times). The Company continues to maintain sufficient liquidity for its ongoing operations.
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Return on investment and dividend to shareholders

Return on Equity (ROE) of 2018, 2017 and 2016 was -2.48, 0.84, 2.60 times respectively. Dividend per share
of year 2017 and 2016 was 0.04 and 0.07 Baht per share or 178.16% and 98.69% of net profit of group of company
which was high return level.
In additional to the meeting of the board of directors no. 1/2019 held on 21 February 2019 proposed a
resolution approving no dividend payment of 2018’s operation. However, this resolution must be approved at the
annual general meeting of the shareholders.

Discussion and Analysis: MD&A Financial Position of Company
Total assets

As at December 31, 2018 the company’ total assets amounted to 1,657 million Baht down 97 million Baht
(6%) from last year. The major cause was from decreases in cash & short term investment, property, plant and equipment
but increases in account receivable, unbilled contract work in progress, inventory and investment in subsidiaries.
Changes in financial statement

Current assets

- Cash and cash equivalents 242 million Baht (15% of total assets) decreased by 4 million Baht (2%) from
2017. The cause was net cash flow of 4 million Baht from use for operating activities 137 million Baht, interest receipt
of 10 million Baht, short term deposit receipt of 301 million Baht and used cash in acquisition of building and
equipment included intangible assets 19 million Baht, payment of share subscriptions to subsidiary of 147 million
Baht and paid dividend to shareholders of 12 million Baht. The company’s cash management policy is to look for
highest return and lowest risk without compromising liquidity.
- Short term deposits at finance institutions of 250 million Baht (15% of total assets) decreased 301 million
Baht (55%) from 2017. The cause was cash management.
Trade account receivables of 82 million Baht (5% of total assets) increased by 3 million Baht (3%) from
2017 according to payment term of contract.
Aging analysis and payments are tracked regularly. The allowance for doubtful accounts is assessed
primarily on payment histories and future payment expectations of customer. Bad debts are written off when incurred.
At the end of year 2018, allowance for doubtful accounts was assessed at 0.12 million Baht. With major overdue
account receivable to be settled within 2019. Any outstanding debt overdue of more than 12 months will be notified
by lawyer as necessary and economical.
- Others receivable 45 million Baht increased by 12 million Baht (35%) major item is account
receivable-Revenue Department increase of 8 million Baht to be 34 million Baht (due to withholding tax more than
income tax expenses of 2018 17 million Baht and 2017 15 million Baht , VAT 2 million Baht), others are normal
trading transaction.
Others receivable consisting mainly of account receivable Revenue department, advance pay for
procurement of goods or service, other accounts receivable-related party, others are prepaid expenses, accrued
interest income, etc.
- Unbilled contract work in process of 229 million Baht (14% of total assets) showed an increase of 109
million Baht (91%) from 2017.
Unbilled contract work in progress is a pro-rated value of the portion of work in progress, calculated by
the percentage of work completed method, instead of according to payment terms of contract.
The company reviewed the progress of work continuously. Any expected loss on a contract is recognized
immediately in profit or loss.
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- Inventories of 190 million Baht (11% of total assets) increased by 52 million Baht (38%) from last year,
and consisted mainly of 151 million Baht of key raw materials such as steel plates, tank accessories, pipes, flanges
and pipe fittings and others such as work in progress, spare parts and supplies, goods in transit and allowance for
decline in value.
According to company’s policy, procurement would be made after customer confirmed order. Allowance
for decline in value of inventories for 7 million Baht set up from disposal inventory.

Non-current assets

- Investments in subsidiaries amount 214 million Baht (13% of total asset) increased by 49 million Baht
(30%) from increasing registered capital in Unimit ( Hong Kong ) Co., Ltd for investing in Unimit Engineering ( Myanmar)
Company Limited.
Preamble: Unimit Engineering Pcl. in Thailand (“Company”) has 100% wholly-owned direct subsidiary
Unimit (Hong Kong) Co., Limited which was established in Hong Kong on August 4, 2014. The principal business is to
invest in other companies as a holding company. As of December 31, 2018, its registered capital was 6.56 Million USD
(214 Million Baht) with the Company’s holding 100% equity shares. The Company also has another indirect subsidiary
Unimit Engineering (Myanmar) Co., Limited, which was established in Myanmar on December 26, 2014 and is 100%
wholly-own by Unimit Hong Kong. The principal businesses are shop fabrication, field installation and erection of steel
products. As of December 31, 2018 Unimit Myanmar has authorized capital 6.50 Million USD (212 Million Baht).

Non-current assets

- Property, plant and equipment net amount of 387 million Baht (23% of total assets) decreased by 19
million Baht (5%) from last year due to during the year the company invested in fixed asset 16 million Baht, there
were depreciation and disposals increased 35 million Baht. Fixed assets’ increasing for improve capacity and
maintenance or replacement purpose which are increasing of property, plant and equipment 1 million Baht, machinery
and equipment 9 million Baht, furniture and fixture 1 million Baht, asset under construction and installation 5 million
Baht. All Property, plant and equipment are owned by the company and free from obligation.
- Intangible assets (mostly software patents) amounted to 6 million Baht (0.4 % of total assets), nearly
same as last year.
- Deferred tax assets amounted to 12 million Baht, increase of 2 million Baht from last year. Major is
outcome from temporary difference between the accounting and the tax base of allowance for possible expenses
and provision of the future liabilities.
Deferred tax assets and liabilities are the amount of income tax paid or repaid in the future, respectively.
This is caused by the temporary difference between the carrying amounts of assets and liabilities presented in the
statement of financial position and the tax base of the assets and liabilities and unused tax losses.
- Non-current assets 0.2 million Baht nearly same last year.

Total Liabilities

As at December 31, 2018 the company’ total liabilities amounted to 173 million Baht, decreased by 51
million Baht (23%) from 2017, majority change of liabilities is payment of accrued shares subscription to subsidiary,
others are normal trade practice. The company had no long term loan or long term debt.
Total liabilities consisted of trade account payable 94 million Baht, other payables 16 million Baht, excess
of progress billings over contract work in progress 9 million Baht, other current liability 4 million Baht and employee
benefit obligations 50 million Baht.
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Changes in financial statement

Current liabilities

Current liabilities amount 123 million Baht a decreasing of 56 million Baht (32%) from last year. This increase
was due to higher balance in trade accounts payable 34 million Baht, excess of progress billings over contract work
in progress 1 million Baht, other current liability 3 million Baht and lower in other payables 94 million Baht because
payment of accrued share subscription to subsidiary 98 million Baht.

Non-current liabilities

Employee benefit obligations increased by 5 million Baht (11%) up from 45 million Baht in 2017 to 50
million Baht. The employee benefit obligation was provided for, based on actuarial which estimated future expenses
for retiring employee according labor law.

Shareholders’ Equity of company and subsidiary

As at 2018 year end shareholders’ equity decreased by 46 million Baht (3%) from 1,530 million Baht to
1,484 million Baht. This decreased by the un-appropriate retained earnings of 46 million Baht from 1,087 million Baht
to 1,041 million Baht.
The decrease of un-appropriate retained earnings 46 million Baht was due to dividend payments totaling
11.4 million Baht of which for dividend payment of from 2017’s operational results while net loss from operations
for 2018 was 34.6 million Baht.
The company’s Debt Equity Ratio changed to 0.12 times at the end of 2018 from 0.15 times at the end of
2017. Dividend payout ratio of 2018 and 2017 is 0% and 149.31% respectively.

Discussion and Analysis: MD&A Result of Operation of company and its subsidiaries
Overview Result of company and its subsidiary

In 2018, all recognized revenue was from company because its new established Unimit Myanmar has not
started operation.
Major revenue of the Company came from the design, fabrication, erection, and modification of steel
products for both domestic and export markets of which approximately 92% was from domestic projects, and 8%
was from overseas projects. Revenue by Geographical Segment is shown as below;
2018
Geographical Segment
Contract revenues - Domestic
Contract revenues - Export
Total
Others income (interest included )
Total revenues

Million
Baht
781
65
846
34
880

2017
%
89
7
96
4
100

Million
Baht
615
164
779
21
800

2016
%
77
21
98
2
100

Million
Baht
839
97
936
15
951

%
88
10
98
2
100

Our main clients were from the energy, petrochemicals, and oil & gas industries. Main business segments
can be divided into pressure vessels, non-pressure vessels, machinery parts, steel structures, and mechanical installation, with pressure vessels accounting for 67% of total work in 2018.
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Revenue by product and service
Product
Pressure Vessels
Machinery Parts
Steel Structure
Chemical Tank
Mechanical Installation
Total contract revenue
Other incomes
Total income

2018
Million
Baht
565
42
96
143
846
34
880

2017

64
4
11
17

Million
Baht
552
53
37
137

96
4
100

779
21
800

%

2016

69
7
5
17

Million
Baht
612
120
24
32
148

64
13
2
3
16

98
2
100

936
15
951

98
2
100

%

%

Corporate Revenue

In 2018 the company’ total earnings amounted to 880 million Baht, consisting of contract revenue 846
million Baht, interest 9 million Baht, net foreign exchange gain 6 million Baht and others income 19 million Baht,
totally increased 80 million Baht or 10% from 2017.
The changings are as follow:
Contract revenue of 2018 amount 846 million Baht increased 67 million Baht from 2017 or 9% (2017 was
779 million Baht) cause from reason as stated above.
Interest income of 2018 amount 9 million Baht decreased 2 million.
Net foreign exchange gain of 6 million Baht decreased 2 million.
Other income amount of 19 million Baht increased 17 million Baht from last year, this included
compensation of 15 million Baht for another party’s breach of agreement.

Costs and Expenses

In 2018, total costs and expenses 917 million Baht increased by 136 million Baht (17%) from 2017. Main
course items are increasing of work volume.
The changings are as follow:
Cost of contract work amount 798 million Baht increased by 133 million Baht (20%) effect from high of
work volume
Selling and administration expenses amount 119 million Baht increased by 3 million Baht (3%) from last year.

Tax expense (- income)

2018’s Tax income of 2 million Baht was from recognized deferred tax asset. The corporate income tax rate
at 20% is the same as last year.

Profit / (Loss)

For the year 2018, the company’ net loss amounted 35 million Baht. This was 50 million Baht (391%) profit lower than in the year 2017 (2017’s profit 15 million Baht)
Using the weighted average method, earnings per share were -0.06 and 0.03 Baht for the year 2018 and
2017 (par 0.25 Baht/share) respectively.
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Liquidity

As of December 31, 2018, the Company’s liquidity are in short term deposit total 250 million Baht, with
242 million Baht in cash and cash equivalent , totally 492 million, This is an decrease of 305 million Baht from last
year (2018 / 797 million Baht).
Cash 242 million Baht generate in 2018 was 246 million Baht came from cash at beginning of the year, of
which 137 million Baht use in operations activities, get of 145 million Baht of cash from investment activities and
depletions of 12 million Baht of cash from financing activities
The company’s Liquidity ratio was 8.49 times (2017: 6.54 times). Cash flow liquidity ratio equal to -0.91
times (2017: 0.56 times). The Company continues to maintain sufficient liquidity for its ongoing operations.

Return on investment and dividend to shareholders

Return on Equity (ROE) of 2018, 2017 and 2016 was -2.30, 1.00, 2.76 times respectively. Dividend per share
of year 2017 and 2016 was 0.04 and 0.07 Baht per share or 149.31% and 93.00% of net profit of company which was
high return level.
In additional to the meeting of the board of directors no. 1/2019 held on 21 February 2019 proposed a
resolution approving no dividend payment of 2018’s operation. However, this resolution must be approved at the
annual general meeting of the shareholders.
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Unimit Engineering Public Company Limited
and its Subsidiaries
Financial statements for the year ended
31 December 2018
and
Independent Auditor’s Report
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14   INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Unimit Engineering Public Company Limited
Opinion
I have audited the consolidated and separate financial statements of Unimit Engineering Public Company
Limited and its subsidiaries (the “Group”), and of Unimit Engineering Public Company Limited (the
“Company”), respectively, which comprise the consolidated and separate statements of financial position as
at 31 December 2018, the consolidated and separate statements of comprehensive income, changes in equity
and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies
and other explanatory information.
In my opinion, the accompanying consolidated and separate financial statements present fairly, in all
material respects, the financial position of the Group and the Company, respectively, as at 31 December
2018 and their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai
Financial Reporting Standards (TFRSs).
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (TSAs). My responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and
Separate Financial Statements section of my report. I am independent of the Group and the Company in
accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the Federation of Accounting
Professions that is relevant to my audit of the consolidated and separate financial statements, and I have
fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit
evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit
of the consolidated and separate financial statements of the current period. These matters were addressed in
the context of my audit of the consolidated and separate financial statements as a whole, and in forming my
opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
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Contract revenue and expense recognition
Refer to Note 3 (q) and 9 to the consolidated and separate financial statements.
The key audit matter
How the matter was addressed in the audit
According to the contracting nature of the business, In this area, my audit procedures included:
revenue recognition involves a significant degree of
judgment, with estimates being made with respect - reading key contracts and inquiring of the Company
to:
to gain on understanding of the contractual terms and
specific risks to assist me in considering the
- assessing the total contract costs; including
appropriateness of the recognition of the revenue and
contract expenditure;
forecasted costs to complete;
- assessing the stage of completion of the contract;
- assessing and testing the operating effectiveness of
and
internal controls related to recognition of the contract
- appropriately providing for loss making contracts
revenue and expenditure;
Because of the magnitude of the amounts and the
judgments and estimates involved, this is a focus - assessing the estimates of the Company on a sample
basis to test through the examination of externally
area in my audit.
generated evidence, such as customer correspondence
about stage of work in progress as identified in
contracts. Also, inquiring and evaluating key judgments
used in the Company’s estimates for total contract
costs and forecasted costs to complete by taking into
account the accuracy of historical estimates and
comparing such estimates to the recognition of the
actual costs historically incurred and current progress
of the contracts and testing the calculations; and
- assessing the adequacy of the disclosures in
accordance with the Thai Financial Reporting
Standards.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information
included in the annual report, but does not include the consolidated and separate financial statements and my
auditor’s report thereon. The annual report is expected to be made available to me after the date of this
auditor's report.
My opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other information and I
will not express any form of assurance conclusion thereon.
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In connection with my audit of the consolidated and separate financial statements, my responsibility is to
read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the
other information is materially inconsistent with the consolidated and separate financial statements or my
knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to
communicate the matter to those charged with governance and request that the correction be made.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and Separate
Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate
financial statements in accordance with TFRSs, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of consolidated and separate financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for assessing the
Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to
liquidate the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s and the Company’s financial
reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a
guarantee that an audit conducted in accordance with TSAs will always detect a material misstatement when
it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis
of these consolidated and separate financial statements.
As part of an audit in accordance with TSAs, I exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. I also:
•

•

•

Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks,
and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of
not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as
fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of
internal control.
Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Group’s and the Company’s internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.
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•

•

•

Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Group’s and the Company’s ability to continue as a
going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my
auditor’s report to the related disclosures in the consolidated and separate financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the
Group and the Company to cease to continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate financial
statements, including the disclosures, and whether the consolidated and separate financial statements
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or
business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am
responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible
for my audit opinion.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control
that I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of
most significance in the audit of the consolidated and separate financial statements of the current period and
are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation
precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a
matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

(Chanarat Chanwa)
Certified Public Accountant
Registration No. 9052
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Bangkok
25 February 2019
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of financial position

Assets

Note

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

31 December
Consolidated
2018
2017
financial statements

31 December
Separate

31 December

Current assets

Assets

2018
2017
financial statements
(in Baht)

31 December

Note
5

2018
309,827,018

6

250,000,000

7
5
8
6
9
7
10
8
9

81,606,030
309,827,018
43,866,880
250,000,000
228,982,826
81,606,030
189,910,988
43,866,880
1,104,193,742
228,982,826

78,907,038
257,075,091
31,698,026
551,000,000
119,674,372
78,907,038
137,992,838
31,698,026
1,176,347,365
119,674,372

81,606,030
242,151,838
45,172,075
250,000,000
228,982,826
81,606,030
189,910,988
45,172,075
1,037,823,757
228,982,826

78,907,038
246,457,637
33,427,944
551,000,000
119,674,372
78,907,038
137,992,838
33,427,944
1,167,459,829
119,674,372

10

189,910,988

137,992,838

189,910,988

137,992,838

11

1,104,193,742
-

1,176,347,365
-

1,037,823,757
214,000,000

1,167,459,829
165,000,000

12

477,700,901

409,776,763

386,520,393

405,584,020

13
11
14
12
15
13

46,419,454
6,093,712
477,700,901
12,244,168
46,419,454
174,400
6,093,712
542,632,635
12,244,168

47,778,476
5,579,042
409,776,763
10,390,504
47,778,476
172,000
5,579,042
473,696,785
10,390,504

214,000,000
6,093,712
386,520,393
12,244,168
174,400
6,093,712
619,032,673
12,244,168

165,000,000
5,579,042
405,584,020
10,390,504
172,000
5,579,042
586,725,566
10,390,504

Other non-current assets
Total assets
Total non-current assets

174,400
1,646,826,377
542,632,635

172,000
1,650,044,150
473,696,785

174,400
1,656,856,430
619,032,673

172,000
1,754,185,395
586,725,566

Total assets

1,646,826,377

1,650,044,150

1,656,856,430

1,754,185,395

Cash and cash equivalents
Short-term
deposits at financial institutions
Current assets
Trade accounts receivable
Cash and cash equivalents
Other accounts receivable
Short-term deposits at financial institutions
Unbilled contract work in progress
Trade accounts receivable
Inventories
Other accounts receivable
Total current assets
Unbilled contract work in progress
Inventories
Non-current assets
Total current assets
Investments in subsidiaries
Property,
plant
and equipment
Non-current
assets
Land
use rights
Investments
in subsidiaries
Intangible assets
Property, plant and equipment
Deferred tax assets
Land use rights
Other non-current assets
Intangible assets
Total non-current assets
Deferred tax assets

14
15

2017
2018
257,075,091
242,151,838
(in Baht)
551,000,000
250,000,000

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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2017
246,457,637
551,000,000

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of financial position

Liabilities and equity

Note

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

31 December

31 December

2018

2017

2018

2017

(in Baht)
Current liabilities
Trade accounts payable

16

93,785,465

59,872,447

93,785,465

59,872,447

Other accounts payable

4,11,17

15,882,273

11,909,192

15,632,637

109,723,564

9

9,003,523

7,881,177

9,003,523

7,881,177

3,768,078

1,028,587

3,768,078

1,028,587

122,439,339

80,691,403

122,189,703

178,505,775

50,661,056

45,573,923

50,661,056

45,573,923

50,661,056

45,573,923

50,661,056

45,573,923

173,100,395

126,265,326

172,850,759

224,079,698

Authorised share capital

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650

Issued and paid-up share capital

142,627,650

142,627,650

142,627,650

142,627,650

19

286,487,187

286,487,187

286,487,187

286,487,187

20

14,300,000

14,300,000

14,300,000

14,300,000

1,031,035,563

1,079,673,679

1,040,590,834

1,086,690,860

Excess of progress billings over
contract work in progress
Other current liabilities
Total current liabilities
Non-current liability
Provisions for employee benefits

18

Total non-current liability
Total liabilities
Equity
Share capital

19

Additional paid-in capital
Premium on ordinary shares
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
Unappropriated
Other components of equity

(724,418)

690,308

Total equity

1,473,725,982

1,523,778,824

1,484,005,671

1,530,105,697

Total liabilities and equity

1,646,826,377

1,650,044,150

1,656,856,430

1,754,185,395

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of comprehensive income

Note

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Year ended 31 December

Year ended 31 December

2018

2018

2017

2017

(in Baht)
Income
Contract revenue

845,705,144

779,283,143

845,705,144

779,283,143

Interest income

9,401,340

10,835,680

9,387,654

10,832,527

Net foreign exchange gain

6,383,378

7,795,747

6,383,378

7,795,747

18,791,998

1,813,310

18,791,998

1,813,310

880,281,860

799,727,880

880,268,174

799,724,727

10, 24

797,519,187

664,784,716

797,519,187

664,784,716

Distribution costs

24

34,500,141

27,105,679

34,500,141

27,105,679

Administrative expenses

24

87,345,260

91,453,083

84,793,484

88,974,723

Total expenses

919,364,588

783,343,478

916,812,812

780,865,118

Profit (loss) before income tax

-39,082,728

16,384,402

-36,544,638

18,859,609

-1,853,664

3,575,251

-1,853,664

3,575,251

-37,229,064

12,809,151

-34,690,974

15,284,358

-1,414,726

-6,012,667

-

-

-1,414,726

-6,012,667

-

-

-38,643,790

6,796,484

21

Other income

22

Total income
Expenses
Contract costs

Tax expense (income)

25

Profit (loss) for the year
Other comprehensive income
Items that will be reclassified subsequently
to profit or loss
Exchange differences on translating
foreign operations
Other comprehensive income (expense)
for the year
Total comprehensive income (expense)
for the year
Basic earnings (loss) per share (in Baht)

(0.07)

26

0.02

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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-34,690,974
(0.06)

15,284,358
0.03
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The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Balance at 31 December 2017

Total comprehensive income (expense) for the year

-

Other comprehensive income (expense)

-

-

286,487,187

-

-

-

-

286,487,187

-

142,627,650

14,300,000

-

-

-

-

-

Unappropriated

1,079,673,679

12,809,151

-

12,809,151

(22,818,104)

(22,818,104)

1,089,682,632

(in Baht)
14,300,000

reserve

690,308

(6,012,667)

(6,012,667)

-

-

-

6,702,975

operations

premium

share capital

-

27

Note

foreign

Legal

Share

paid-up

of equity

Other components
Translating

Retained earnings

Consolidated financial statements

Issued and

Profit

Comprehensive income for the year

Total distributions to owners of the Company

Dividends to owners of the Company

Distributions to owners of the Company

Transactions with owners, recorded directly in equity

Balance at 1 January 2017

Year ended 31 December 2017

Statement of changes in equity

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

1,523,778,824

6,796,484

(6,012,667)

12,809,151

(22,818,104)

(22,818,104)

1,539,800,444

equity

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

Balance at 31 December 2018

Total comprehensive income (expense) for the year

-

Other comprehensive income (expense)

-

-

286,487,187

-

-

-

-

286,487,187

-

142,627,650

14,300,000

-

-

-

-

-

Unappropriated

1,031,035,563

(37,229,064)

-

(37,229,064)

(11,409,052)

(11,409,052)

1,079,673,679

(in Baht)
14,300,000

reserve

(724,418)

(1,414,726)

(1,414,726)

-

-

-

690,308

operations

premium

share capital

-

27

Note

foreign

Legal

Share

paid-up

of equity

Other components
Translating

Retained earnings

Consolidated financial statements

Issued and

Loss

Comprehensive income for the year

Total distributions to owners of the Company

Dividends to owners of the Company

Distributions to owners of the Company

Transactions with owners, recorded directly in equity

Balance at 1 January 2018

Year ended 31 December 2018

Statement of changes in equity

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

1,473,725,982

(38,643,790)

(1,414,726)

(37,229,064)

(11,409,052)

(11,409,052)

1,523,778,824

equity

Total

157

Annual Report 2018 | รายงานประจ�ำปี 2561

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

Balance at 31 December 2017

Total comprehensive income (expense) for the year

142,627,650

-

-

Other comprehensive income (expense)

-

-

286,487,187

-

-

-

-

286,487,187

14,300,000

-

-

-

-

-

14,300,000

(in Baht)

reserve

Legal

1,086,690,860

15,284,358

-

15,284,358

(22,818,104)

(22,818,104)

1,094,224,606

Unappropriated

Retained earnings

Separate financial statements

-

142,627,650

premium

share capital

-

27

Note

Share

paid-up

Issued and

Profit

Comprehensive income for the year

Total distributions to owners of the Company

Dividends to owners of the Company

Distributions to owners of the Company

Transactions with owners, recorded directly in equity

Balance at 1 January 2017

Year ended 31 December 2017

Statement of changes in equity

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

1,530,105,697

15,284,358

-

15,284,358

(22,818,104)

(22,818,104)

1,537,639,443

equity

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

Balance at 31 December 2018

Total comprehensive income (expense) for the year

142,627,650

-

-

Other comprehensive income (expense)

-

-

286,487,187

-

-

-

-

286,487,187

14,300,000

-

-

-

-

-

14,300,000

(in Baht)

reserve

Legal

1,040,590,834

(34,690,974)

-

(34,690,974)

(11,409,052)

(11,409,052)

1,086,690,860

Unappropriated

Retained earnings

Separate financial statements

-

142,627,650

premium

share capital

-

27

Note

Share

paid-up

Issued and

Loss

Comprehensive income for the year

Total distributions to owners of the Company

Dividends to owners of the Company

Distributions to owners of the Company

Transactions with owners, recorded directly in equity

Balance at 1 January 2018

Year ended 31 December 2018

Statement of changes in equity

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

1,484,005,671

(34,690,974)

-

(34,690,974)

(11,409,052)

(11,409,052)

1,530,105,697

equity

Total

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of cash flows
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements
Year ended31 December

Year ended 31 December
2018

Note

2017

2018

2017

(in Baht)
Cash flows from operating activities
Profit (loss) for the year

-37,229,064

12,809,151

-34,690,974

15,284,358

(1,853,664)

3,575,251

(1,853,664)

3,575,251

38,433,358

41,213,338

37,382,612

40,147,034

7,394,313

7,515,315

7,394,313

7,515,315

(112,732)

1,660

(112,732)

1,660

Adjustments to reconcile profit (loss) to
cash receipts (payments)
Tax expense (income)

25

Depreciation and amortisation
Provisions for employee benefits

18

Unrealised (gain) loss on exchange
Reversal of bad and doubtful debts expense

7

Reversal of loss on inventories devaluation

10

-

(2,358)

-

(2,358)

(419,220)

(4,908,430)

(419,220)

(4,908,430)

89,861

(165,715)

89,861

(165,715)

(9,401,340)

(10,835,679)

(9,387,654)

(10,832,527)

-3,098,488

49,202,533

-1,597,458

50,614,588

Trade accounts receivable

(2,726,186)

83,789,637

(2,726,186)

83,789,637

Other accounts receivable

(7,028,167)

9,781,376

(6,603,444)

8,312,141

(109,308,454)

8,181

(109,308,454)

8,181

(51,498,930)

21,554,588

(51,498,930)

21,554,588

(2,400)

(3,000)

(2,400)

(3,000)

Trade accounts payable

34,044,344

(31,364,582)

34,044,344

(31,364,582)

Other accounts payable

3,973,081

(7,996,029)

3,909,073

(7,960,295)

1,130,944

(14,708,540)

1,130,944

(14,708,540)

2,739,491

(462,133)

2,739,491

(462,133)

(883,456)

(1,102,629)

(132,658,221)

108,699,402

(129,913,020)

109,780,585

(2,307,180)

(5,244,732)

(2,307,180)

(5,244,732)

(16,659,298)

(17,413,719)

(16,659,298)

(17,413,719)

(Gain) loss on disposal and write-off of equipment
Interest income
Changes in operating assets and liabilities

Unbilled contract work in progress
Inventories
Other non-current assets

Excess of progress billings over contract
work in progress
Other current liabilities
Exchange differences on translating
foreign operations
Net cash generated from (used in) operating
Provisions for employee benefits paid

18

Income tax paid
Income tax refunded

11,373,201

Net cash from (used in) operating activities

-140,251,498

86,040,951

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

11,373,201
-137,506,297

-

87,122,134

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Statement of cash flows
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Year ended 31 December
2018

Note

Year ended31 December

2017

2018

2017

(in Baht)
Cash flows from investing activities
Interest received

9,546,751

11,507,680

9,533,065

11,504,527

301,000,000

(1,000,000)

301,000,000

(1,000,000)

(104,751,145)

(11,355,586)

(17,540,386)

(9,325,425)

(Increase) decrease in short-term deposits
at financial institutions
Acquisition of building and equipment

12

Proceeds from sale of building and equipment

11,556

Payment of share subscriptions to subsidiary

-

Acquisition of intangible assets

1,307,000
-

11,556
(147,000,000)

1,307,000
-

(1,394,685)

(787,800)

(1,394,685)

(787,800)

204,412,477

-328,706

144,609,550

1,698,302

(11,409,052)

(22,818,104)

(11,409,052)

(22,818,104)

-11,409,052

-22,818,104

-11,409,052

-22,818,104

52,751,927

62,894,141

-4,305,799

66,002,332

257,075,091

194,180,950

246,457,637

180,455,305

309,827,018

257,075,091

242,151,838

246,457,637

14

Net cash from (used in) investing activities
Cash flows from financing activities
Dividends paid to owners of the Company

27

Net cash used in financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at 1 January
Cash and cash equivalents at 31 December

5

Non-cash transaction
Share subscription payable

-

4,11,17

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

-

98,000,000

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2018
Note

Contents

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

General information
Basis of preparation of the financial statements
Significant accounting policies
Related parties
Cash and cash equivalents
Short-term deposits at financial institutions
Trade accounts receivable
Other accounts receivable
Contract work in progress
Inventories
Investments in subsidiaries
Property, plant and equipment
Land use rights
Intangible assets
Deferred tax
Trade accounts payable
Other accounts payable
Provisions for employee benefits
Share capital
Reserves
Segment information
Other income
Employee benefit expenses
Expenses by nature
Income tax
Basic earnings (loss) per share
Dividends
Financial instruments
Commitments with non-related parties
Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted
Reclassification of accounts
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2018

These notes form an integral part of the financial statements.
The financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared in
the Thai language. These English language financial statements have been prepared from the Thai
language statutory financial statements, and were approved and authorised for issue by the Board of
Directors on 25 February 2019.

1

General information
Unimit Engineering Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and has its
registered office at:
Head office : 109/92 - 95, Moo 19, Soi Suksawat 66, Suksawat Road, Tumbon Bangpueng, Amphur
Prapradaeng, Samutprakarn, 10130.
Factory 1

: 10/7 - 8 Moo 3, Chonburi-Ban Bung-Pa Yub Road, Tumbon Nong Chark, Amphur
Ban Bung, Chonburi, 20170.

Factory 2

: 10/4 Moo 1, Tumbon Nong Chark, Amphur Ban Bung, Chonburi, 20170.

Factory 3

: 99/9 Moo 8, Tumbon Mabka, Aumphur Nikompattana, Rayong, 21180.

The Company was listed on the Market for Alternative Investment (MAI) in November 2005.
The principal businesses of the Company and its subsidiaries (the “Group”) are design, shop
fabrication, field installation and erection of steel products and construction works according to
contracts entered into with customers such as pressurised equipment and vessel, non-pressure storage,
mechanical parts and piping system, etc.
Detail of subsidiaries as at 31 December 2018 and 2017, were as follows:

Direct subsidiary
Unimit (Hong Kong)
Co., Limited (“UHK”)

Ownership interest
2018
2017
(%)

Type of business

Country

Investing in other company

Hong Kong Special
Administrative Region of
the People’s Republic of
China

100.00

100.00

Republic of the Union
of the Myanmar

100.00

100.00

Indirect subsidiary
Unimit Engineering (Myanmar) Shop fabrication, field
Company Limited (“UEM”)
installation and erection,
work of steel products
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2018
2

Basis of preparation of the financial statements

(a)

Statement of compliance
The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards
(“TFRS”); guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”); and
applicable rules and regulations of the Thai Securities and Exchange Commission.
The FAP has issued new and revised TFRS effective for annual accounting periods beginning on or
after 1 January 2018. The initial application of these new and revised TFRS has resulted in changes in
certain of the Group’s accounting policies. These changes have no material effect on the financial
statements.
In addition to the above new and revised TFRS, the FAP has issued a number of other new and revised
TFRS which are not yet effective for current periods. The Group has not early adopted these standards
in preparing these financial statements. Those new and revised TFRS that are relevant to the Group’s
operations are disclosed in note 30.

(b)

Basis of measurement
The financial statements have been prepared on the historical cost basis except as stated in the
accounting policies.

(c)

Functional and presentation currency
The financial statements are prepared and presented in Thai Baht which is the Company’s functional
currency. All financial information presented in Thai Baht has been rounded in the notes to the
financial statements to the nearest thousand unless otherwise stated.

(d)

Use of estimates and judgements
The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make
judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the
reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from estimates.
Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting
estimates are recognised prospectively.
Assumptions and estimation uncertainties
Information about assumption and estimation uncertainties that have a significant risk of resulting in a
material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the year ending
31 December 2019 is included in the following notes:
Note 15
Note 18
Note 28

Recognition of deferred tax assets
Measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions; and
Valuation of financial instruments
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2018
Measurement of fair values
A number of the Group’s accounting policies and disclosures require the measurement of fair values,
for both financial and non-financial assets and liabilities.
The Group has an established control framework with respect to the measurement of fair values. This
includes a valuation team that has overall responsibility for overseeing all significant fair value
measurements, including Level 3 fair values, and reports directly to the chief financial officer.
The valuation team regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments. If
third party information, such as broker quotes or pricing services, is used to measure fair values, then
the valuation team assesses the evidence obtained from the third parties to support the conclusion that
these valuations meet the requirements of TFRS, including the level in the fair value hierarchy in
which the valuations should be classified.
Significant valuation issues are reported to the Group’s Audit Committee.
When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable market data
as far as possible. Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the
inputs used in the valuation techniques as follows:




Level 1:_quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
Level 2:_inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or
liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
Level 3:_inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable
inputs).

If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability might be categorised in different
levels of the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorised in its entirety in the
same level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire
measurement.
The Group recognises transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the reporting
period during which the change has occurred.
Further information about the assumptions made in measuring fair values is included in note 28
Financial instruments.

3

Significant accounting policies
The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these
financial statements.

(a)

Basis of consolidation
The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiaries (together referred to
as the “Group”).
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2018
Subsidiaries
Subsidiaries are entities controlled by the Group. The Group controls an entity when it is exposed to,
or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those
returns through its power over the entity. The financial statements of subsidiaries are included in the
consolidated financial statements from the date on which control commences until the date on which
control ceases.
The accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to align them with the
policies adopted by the Group. Losses application to non-controlling interests in a subsidiary are
allocated to non-controlling interests even if doing so causes the non-controlling interests to have a
deficit balance.
Loss of control
When the Group loses control over a subsidiary, it derecognises the assets and liabilities of the
subsidiary, and any related non-controlling interests and other components of equity. Any resulting
gain or loss is recognised in profit or loss. Any interest retained in the former subsidiary is measured at
fair value when control is lost.
Transactions eliminated on consolidation
Intra-group balances and transactions, and any unrealised income or expenses arising from intra-group
transactions, are eliminated. Unrealised losses are eliminated in the same way as unrealised gains, but
only to the extent that there is no evidence of impairment.
(b)

Foreign currencies
Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated to the respective functional currencies of Group
entities at exchange rates at the dates of the transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to the functional
currency at the exchange rate at the reporting date.
Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to the
functional currency at the exchange rates at the dates of the transactions.
Foreign currency differences are generally recognised in profit or loss.
Foreign operations
The assets and liabilities of foreign operations are translated to Thai Baht at the exchange rates at the
reporting date.
The revenues and expenses of foreign operations are translated to Thai Baht at rates approximating the
exchange rates at the dates of the transactions.
Foreign exchange differences are recognised in other comprehensive income and presented in the
foreign currency translation reserve in equity until disposal of the investment.
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2018

When the settlement of a monetary item receivable from or payable to a foreign operation is neither
planned nor likely in the foreseeable future, exchange gains and losses arising from such a monetary
item are considered to form part of a net investment in a foreign operation and are recognised in other
comprehensive income, and presented in the foreign currency translation reserve in equity until
disposal of the investment.
(c)

Derivative
Derivatives are used to manage exposure to foreign exchange, interest rate arising from operational,
financial and investment activities. Derivatives financial instruments are not used for trading purposes.
However, derivative that do not qualify for hedge accounting are accounted for as trading instruments.

(d)

Hedging
Hedge of future foreign currency transactions
The Company has a policy to mitigate the foreign exchange risk by entering into forward exchange
contracts covering foreign currency monetary transactions. In this regard, all monetary transactions are
translated to Thai Baht at the rates prevailing at the reporting date, adjusted by net receivables/payables
arising from the related forward exchange contracts and the remaining deferred forward premium/discount.
The related forward premium/discount is recorded as income/expense over the forward contract term.
The amortised forward premium/discount and gains/losses on the forward exchange contracts covering
foreign currency monetary transactions are offset against the related exchange losses or gains on the
foreign currency monetary transactions being hedged.

(e)

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances, call deposits and
highly liquid short-term investments. Bank overdrafts that are repayable on demand are a component
of financing activities for the purpose of the statement of cash flows.

(f)

Trade and other accounts receivable
Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for doubtful
accounts (if any).
The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and future
expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred.

(g)

Inventories
Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value.
Cost is calculated using the first-in first-out principle and comprises all costs of purchase, costs of
conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.
In the case of work in progress, cost includes an appropriate share of production overheads based on
normal operating capacity.
Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated
costs to make the sale.
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(h)

Contract work in progress
Unbilled contracts work in progress represents the gross amount expected to be collected from
customers for unbilled contract work in progress performed to date. They are measured at costs
incurred plus profits recognised to date (see note 3 (q)) less progress billings and recognised losses.
Cost of contract work includes all expenditure related directly to specific contracts and an allocation of
fixed and variable costs incurred in the Group’s contract activities based on normal operating capacity.
Unbilled contracts work in progress is presented separately under current assets in the statement of
financial position. If progress billings and recognised losses exceed costs incurred plus recognised
profits, then the difference is presented as excess of progress billings over contracts work in progress
under current liabilities in the statement of financial position.

(i)

Investments in subsidiaries
Investments in subsidiaries in the separate financial statements of the Company are accounted for
using the cost method.
Disposal of investments
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount
together with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity is recognised in profit
or loss.
If the Group disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold
is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of
the investment.

(j)

Property, plant and equipment
Recognition and measurement
Owned assets
Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment
losses (if any).
Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of selfconstructed assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable
to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and
removing the items and restoring the site on which they are located and capitalised borrowing costs.
Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is capitalised as part of
that equipment.
When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted
for as separate items (major components) of property, plant and equipment.
Any gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by
comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and
are recognised in profit or loss.
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Subsequent costs
The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying
amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will
flow to the Group, and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced paris
derecognised. The costs of the day-to-day servicing of property, plant and equipment are recognised in
profit or loss as incurred.
Depreciation
Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other
amount substituted for cost, less its residual value.
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each
component of an item of property, plant and equipment. The estimated useful lives are as follows:
Land improvements
Buildings
Machinery and equipment
Furniture and fixtures
Vehicles

5 and 20
20
5, 10 and 15
3 and 5
5

years
years
years
years
years

No depreciation is provided on freehold land or assets under construction and installation.
Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and
adjusted if appropriate.
(k)

Land use rights
Land use rights are measured at cost less accumulated amortisation. Amortisation is recognised in
profit or loss on a straight-line basis over 49 years and 2 months in accordance with the terms
indicated in the land use right agreement.

(l)

Intangible assets
Intangible assets that are acquired by the Group and have finite useful lives are measured at cost less
accumulated amortisation and impairment losses (if any).
Subsequent expenditure
Subsequent expenditure is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in
the specific asset to which it relates.
Amortisation
Amortisation is based on the cost of the asset, or other amount substituted for cost, less its residual
value.
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Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of
assets from the date that they are available for use, since this most closely reflects the expected pattern
of consumption of the future economic benefits embodied in the asset. The estimated useful lives for
the current and comparative periods are as follows:
Software licences

3 years

Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and
adjusted if appropriate.
(m)

Impairment
The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether
there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are
estimated.
An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds
its recoverable amount. The impairment loss is recognised in profit or loss.
Calculation of recoverable amount
The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the asset’s value in use and fair value
less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their
present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of
money and the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely
independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating
unit to which the asset belongs.
Reversals of impairment
An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the
recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount
does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or
amortisation, if no impairment loss had been recognised.

(n)

Trade and other accounts payable
Trade and other accounts payable are stated at cost.

(o)

Employee benefits
Defined contribution plans
Obligations for contributions to defined contribution plans are expensed as the related service is
provided.
Defined benefit plans
The Group’s net obligation in respect of defined benefit plans is calculated separately for each plan by
estimating the amount of future benefit that employees have earned in the current and prior periods,
discounting that amount.
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The calculation of defined benefit obligations is performed by a qualified actuary using the projected
unit credit method. When the calculation results in a potential asset for the Group, the recognised asset
is limited to the present value of economic benefits available in the form of any future refunds from
the plan or reductions in future contributions to the plan. To calculate the present value of economic
benefits, consideration is given to any application minimum funding requirements.
Remeasurements of the net defined benefit liability, actuarial gain or loss are recognised immediately
in other comprehensive income. The Group determines the interest expense on the net defined benefit
liability for the period by applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation at
the beginning of the annual period, taking into account any changes in the net defined benefit liability
during the period as a result of contributions and benefit payments. Net interest expense and other
expenses related to defined benefit plans are recognised in profit or loss.
When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit
that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit or loss.
The Group recognises gains and losses on the settlement of a defined benefit plan when the settlement
occurs.
Short-term employee benefits
Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognised
for the amount expected to be paid if the Group has a present legal or constructive obligation to pay
this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated
reliably.
(p)

Provisions
A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal or constructive
obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will
be required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash
flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the
risks specific to the liability. The unwinding of the discount is recognised as finance cost.

(q)

Revenues
Revenue excludes value added tax and is arrived at after deduction of trade discounts and volume
rebates.
Contract revenue
Contract revenue includes the initial amount agreed in the contract plus any variations in contract
work, claims and incentive payments to the extent that it is probable that they will result in revenue
and can be measured reliably. As soon as the outcome of a contract can be estimated reliably, contract
revenue and expenses are recognised in profit or loss in proportion to the stage of completion of the
contract.
The stage of completion is assessed by reference to surveys of work performed and the proportion of
costs incurred to the reporting date compared to the estimated final costs of the contract at completion.
When the outcome of a contract cannot be estimated reliably, contract revenue is recognised only to
the extent of contract costs incurred that are likely to be recoverable. An expected loss on a contract is
recognised immediately in profit or loss.
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Rental income
Rental income is recognised in profit or loss on straight-line basis over the term of the lease. Lease
incentives granted are recognised as an integral part of the total rental income.
Interest and other income
Interest and other income are recognised in profit or loss as they accrue.
(r)

Operating leases
Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight-line basis over the
term of the lease.
Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the
remaining term of the lease when the lease adjustment is confirmed.

(s)

Income tax
Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are
recognised in profit or loss except to the extent that they relate to a business combination, or items
recognised directly in equity or in other comprehensive income.
Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using
tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in
respect of previous years.
Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets
and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred
tax is not recognised for the following temporary differences: the initial recognition of goodwill; the
initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that
affects neither accounting nor taxable profit or loss; and differences relating to investments in
subsidiaries and jointly-controlled entities to the extent that it is probable that they will not reverse in
the foreseeable future.
The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which
the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its
assets and liabilities.
Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences
when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.
In determining the amount of current and deferred tax, the Group takes into account the impact of
uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Group believes that
its accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many
factors, including interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates
and assumptions and may involve a series of judgements about future events. New information may
become available that causes the Group to change its judgement regarding the adequacy of existing
tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a
determination is made.
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Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax
liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same
taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a
net basis or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.
A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be
available against which the temporary differences can be utilised. Future taxable profits are
determined based on the reversal of relevant taxable temporary differences. If the amount of taxable
temporary differences is insufficient to recognise a deferred tax asset in full, then future taxable
profits, adjusted for reversals of existing temporary differences, are considered, based on the business
plans for individual subsidiaries in the Group. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date
and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised.
(t)

Earnings (loss) per share
The Group presents basic earnings (loss) per share (EPS) data for its ordinary shares. Basic EPS is
calculated by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the
weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

(u)

Segment reporting
Segment results that are reported to the Group’s CEO (the chief operating decision maker) include
items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.
Unallocated items comprise mainly e.g. corporate assets, administrative expenses, and tax assets and
liabilities.

4

Related parties
For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Group if the
Group has the ability, directly or indirectly, to control or joint control the party or exercise significant
influence over the party in making financial and operating decisions, or vice versa, or where the Group
and the party are subject to common control or common significant influence. Related parties may be
individuals or other entities.
Relationships with subsidiaries are described in note 1 and 11. Relationship with key management and
other related parties were as follows:
Name of entities
Key management personnel

Country of incorporation
/nationality

Nature of relationship

Thailand

Persons having authority and responsibility
for planning, directing and controlling
the activities of the entity, directly or
indirectly, including any director
(whether executive or otherwise) of the
Group.
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The pricing policies for particular types of transactions are explained further below:
Transactions

Pricing policies

Management benefit expenses

As approved by the directors or board of directors (for
management benefit expenses except for directors’
remuneration) and the shareholders (for directors’
remuneration)

Significant transactions for the years ended 31 December with related parties were as follows:

Year ended 31 December
Key management personnel
compensation
Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
21,680
1,483
23,163

24,307
2,094
26,401

21,680
1,483
23,163

24,307
2,094
26,401

Management benefit expenses are benefits paid to directors and executives of the Group. They
comprise compensation such as salaries and related benefits and directors’ remuneration such as
meeting allowance and annual bonus.
Balances as at 31 December with related parties were as follows:

Other accounts receivable
Indirect subsidiary
Unimit Engineering (Myanmar)
Company Limited

Other accounts payable
Direct subsidiary
Unimit (Hong Kong) Co., Limited

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
-

-

1,570

1,730

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
-

-
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5

Cash and cash equivalents

Cash on hand
Cash at banks - current accounts
Cash at banks - savings accounts
High liquidity short term investment
- fixed deposits maturity period
not over than 3 months
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
223
139
177
139
18,452
10,327
1,239
269
211,152
246,609
160,736
246,050
80,000
309,827

257,075

80,000
242,152

246,458

Most of the Company’s cash at banks - saving accounts bear interest at the rates ranging between
1.25% to 1.35% per annum.

6

Short-term deposits at financial institutions
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
Short-term deposits maturity period
over than 3 months but not over
than 1 year

250,000

551,000

250,000

551,000

The Group had short-term deposits at financial institutions as at 31 December 2018 in amount of Baht
250 million (2017: Baht 551 million) bear interest at the rates between 1.50% to 1.55% per annum
(2017: 1.50% to 1.60%).

7

Trade accounts receivable

Billed receivables
Retention receivables
Less allowance for doubtful accounts
Net
Reversal of bad and doubtful
debts expense for the year

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
71,014
76,780
71,014
76,780
10,716
2,251
10,716
2,251
(124)
(124)
(124)
(124)
81,606
78,907
81,606
78,907
-

3
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Aging analyses for trade accounts receivable were as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)

Billed receivables

Within credit terms
Overdue:
Less than 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Total
Less allowance for doubtful accounts
Net
Retention receivables
Total

50,353

49,592

50,353

49,592

16,179
3,715
643
124
71,014
(124)
70,890
10,716
81,606

25,997
904
163
124
76,780
(124)
76,656
2,251
78,907

16,179
3,715
643
124
71,014
(124)
70,890
10,716
81,606

25,997
904
163
124
76,780
(124)
76,656
2,251
78,907

The normal credit term granted by the Company ranges from 30 days to 90 days.

8

Other accounts receivable

Note
Receivable from Revenue Department
Prepaid expenses
Advances to suppliers
Other accounts receivable
- related party
Others
Total

4

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
33,596
26,054
33,596
26,054
3,914
843
3,786
843
1,952
1,475
1,952
1,475
4,425
43,887

3,326
31,698
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9

Contract work in progress
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)

Unbilled contract work in
Progress
Costs and attributable profit
Less Progress billings
Net
Excess of progress billings
over contract work in progress
Progress billings
Less Costs and attributable profit
Net

10

599,727
(370,744)
228,983

370,637
(250,963)
119,674

599,727
(370,744)
228,983

370,637
((250,963)
119,674

28,500
(19,496)
9,004

30,616
) (22,735)
7,881

28,500
(19,496)
9,004

30,616
) (22,735)
7,881

Inventories

Raw materials
Work in progress
Spare parts and supplies
Goods in transit
Total
Less Allowance for decline in value
Net

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
150,887
109,967
150,887
109,967
13,332
18,239
13,332
18,239
25,102
13,560
25,102
13,560
7,279
3,335
7,279
3,335
196,600
145,101
196,600
145,101
(6,689)
(7,108)
(6,689)
(7,108)
189,911
137,993
189,911
137,993

Inventories recognised as an
expense in ‘contract costs’
- Cost
- Reversal of write-down
Total

797,938
(419)
797,519

Transfer from provision for losses on
unbilled contract work in progress

-

669,693
(4,908)
664,785
4,006
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11

Investments in subsidiaries
Separate
financial statements
2018
2017
(in thousand Baht)
At 1 January
Addition
At 31 December

165,000
49,000
214,000

67,000
98,000
165,000

As at 31 December 2017, UHK had called-up share capital amounting to US Dollars 3 million (3 million
shares at US Dollar 1 par value) or equivalent to Baht 98 million.
On 16 January 2018, the Company partially paid the called-up share capital to UHK amounting to
US Dollars 1 million or equivalent to Baht 32.6 million.
On 19 January 2018, UEM, an indirect subsidiary, had additionally called-up share capital amounting to
US Dollars 1 million (0.1 million shares at US Dollars 10 par value) or equivalent to Baht 32.6 million.
UHK fully paid the called-up share capital.
On 8 May 2018, the Company partially paid the called-up share capital to UHK amounting to
US Dollars 1 million or equivalent to Baht 32.7 million.
On 9 May 2018, UEM, an indirect subsidiary, had additionally called-up share capital in amounting to
US Dollars 1 million (0.1 million shares at US Dollars 10 par value) or equivalent to Baht 32.7 million.
UHK fully paid the called-up share capital.
On 8 August 2018, the Company fully paid the called-up share capital to UHK amounting to
US Dollars 1 million or equivalent to Baht 32.7 million.
On 16 August 2018, UEM, an indirect subsidiary, had additionally called-up share capital in amounting
to US Dollars 1 million (0.1 million shares at US Dollars 10 par value) or equivalent to Baht 32.7
million. UHK fully paid the called-up share capital.
On 8 November 2018, UHK had increased registered share capital from US Dollars 5.06 million (5.06
million shares at US Dollar 1 par value) or equivalent to Baht 165 million to US Dollars 6.56 million
(6.56 million shares at US Dollar 1 par value) or equivalent to Baht 214 million. UHK called-up these
share capital in full.
On 21 November 2018, the Company fully paid the called-up share capital to UHK amounting to US
Dollars 1.5 million or equivalent to Baht 49 million.
On 30 November 2018, UEM, an indirect subsidiary, had additionally called-up share capital amounting
to US Dollars 1.5 million (0.15 million shares at US Dollars 10 par value) or equivalent to Baht 49
million. UHK fully paid the called-up share capital.
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65,000
65,000

Indirect subsidiary
Unimit Engineering
6,500
6,500
6,500
2,000
6,500
2,000
(Myanmar) Company thousand thousand thousand thousand thousand thousand
Limited (“UEM”)
US Dollars US Dollars US Dollars US Dollars US Dollars US Dollars 212,000
Total
212,000

Separate financial statements
Paid-up capital
At cost
2018
2017
2018
2017

165,000
165,000

Called-up capital
2018
2017

6,560
5,060
6,560
5,060
6,560
2,060
thousand thousand thousand thousand thousand thousand
US Dollars US Dollars US Dollars US Dollars US Dollars US Dollars 214,000
214,000

Direct subsidiary
Unimit (Hong Kong)
Co., Limited
(“UHK”)
Total

Authorised capital
2018
2017

Investments in subsidiaries as at 31 December 2018 and 2017 were as follows:

Notes to the financial statements
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Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

-

-

-

-

Impairment
2018
2017
(in thousand Baht)

- 212,000
- 212,000

- 214,000
- 214,000

65,000
65,000

165,000
165,000

At cost-net
2018
2017
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Net book value
At 31 December 2017
At 31 December 2018

Accumulated depreciation
At 1 January 2017
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2017 and
1 January 2018
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2018

Cost
At 1 January 2017
Additions
Disposals
Effect of movements in exchange rates
At 31 December 2017 and
1 January 2018
Additions
Transfers
Disposals
Effect of movements in exchange rates
At 31 December 2018

Property, plant and equipment

Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2018

152,436
139,633

185,513
13,788
199,301

53,218
3,738
56,956
159,673
155,935

171,690
13,823
-

337,949
985
338,934

337,949
-

Buildings

49,476
3,742
-

212,891
212,891

212,891
-

Land and
improvements

86,227
80,182

271,258
16,953
(1,523)
286,688

254,655
18,401
(1,798)

357,485
10,956
(1,571)
366,870

353,821
5,491
(1,827)
-

2,035
2,537

54,740
1,292
(226)
55,806

53,034
1,777
(71)

56,775
1,848
(279)
(1)
58,343

55,915
948
(88)
-

Furniture
and fixtures
(in thousand Baht)

2,494
1,876

42,187
766
42,953

42,070
1,401
(1,284)

44,681
148
44,829

44,252
2,809
(2,380)
-

Vehicles

Consolidated financial statements
Machinery
and
equipment

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

6,912
97,538

-

-

6,912
91,799
(985)
(188)
97,538

5,048
2,108
(244)

Assets under
construction
and
installation

409,777
477,701

606,916
36,537
(1,749)
641,704

570,925
39,144
(3,153)

1,016,693
104,751
(1,850)
(189)
1,119,405

1,009,876
11,356
(4,295)
(244)

Total
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Net book value
At 31 December 2017
At 31 December 2018

Accumulated depreciation
At 1 January 2017
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2017 and
1 January 2018
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2018

Cost
At 1 January 2017
Additions
Disposals
At 31 December 2017 and
1 January 2018
Additions
Transfers
Disposals
At 31 December 2018
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152,436
139,633

185,513
13,788
199,301

53,218
3,738
56,956
159,673
155,935

171,690
13,823
-

337,949
985
338,934

212,891
212,891
49,476
3,742
-

337,949
-

Buildings

212,891
-

Land and
improvements

86,227
80,182

271,258
16,953
(1,523)
286,688

254,655
18,401
(1,798)

357,485
10,956
(1,571)
366,870

353,821
5,491
(1,827)

2,035
2,413

54,740
1,258
(226)
55,772

53,034
1,777
(71)

56,775
1,689
(279)
58,185

55,915
948
(88)

Furniture
and fixtures
(in thousand Baht)

2,494
1,876

42,187
766
42,953

42,070
1,401
(1,284)

44,681
148
44,829

44,252
2,809
(2,380)

Vehicles

Separate financial statements
Machinery
and
equipment

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries

2,719
6,481

-

-

2,719
4,747
(985)
6,481

2,641
78
-

Assets under
construction
and
installation

405,584
386,520

606,916
36,503
(1,749)
641,670

570,925
39,144
(3,153)

1,012,500
17,540
(1,850)
1,028,190

1,007,469
9,326
(4,295)

Total

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2018

The gross amount of the Group’s and the Company’s fully depreciated plant and equipment that was
still in use as at 31 December 2018 amounted to Baht 325.10 million (2017: Baht 305.84 million).
At 31 December 2018, the Group and the Company had unutilised credit facilities with several local
banks totalling Baht 2,419.11 million and US Dollars 5.80 million (2017: Baht 2,511.08 million and
US Dollars 5.30 million). Some of the Group and Company’s credit facilities has given negative
pledges to the banks and not committed in its existing and future property, plant, machinery and
equipment.

13

Land use rights
On 25 March 2015, UEM entered into land use rights agreement with a company to use land in
Republic of the Union of Myanmar in the amount of US Dollars 1.55 million or equivalent to Baht
51.56 million. The contract period of this land use rights is 49 years and 2 months and will be expired
in June 2064.
Consolidated
financial statements
Land use rights
(in thousand Baht)

Cost
At 1 January 2017
Effect of movements in exchange rates
At 31 December 2017 and 1 January 2018
Effect of movements in exchange rates
At 31 December 2018

55,513
(4,880)
50,633
(358)
50,275

Accumulated amortisation
At 1 January 2017
Amortisation for the year
Effect of movements in exchange rates
At 31 December 2017 and 1 January 2018
Amortisation for the year
Effect of movements in exchange rates
At 31 December 2018

2,002
1,067
(214)
2,855
1,017
(16)
3,856

Net book value
At 31 December 2017
At 31 December 2018

47,778
46,419
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14

Intangible assets
Consolidated and
separate
financial statements
Software licences
(in thousand Baht)

Cost
At 1 January 2017
Additions
At 31 December 2017 and 1 January 2018
Additions
At 31 December 2018

16,640
788
17,428
1,395
18,823

Accumulated amortisation
At 1 January 2017
Amortisation for the year
At 31 December 2017 and 1 January 2018
Amortisation for the year
At 31 December 2018

10,846
1,003
11,849
880
12,729

Net book value
At 31 December 2017
At 31 December 2018

15

5,579
6,094

Deferred tax
Movements in total deferred tax assets and liabilities during the year were as follows:

Deferred tax assets
Trade accounts receivable
(allowance for doubtful
accounts)
Inventories (allowance for decline
in value)
Other current liabilities (provision
for foreseeable losses from
contract work in progress)
Provisions for employee benefits
Total
Deferred tax liability
Forward contracts
Total
Net

Consolidated and separate financial statements
(Charged) /
At
At
credited to
1 January
31 December
Profit or loss
2018
2018
(note 25)
(in thousand Baht)

25

-

25

1,421

(83)

-

753

753

1,017
1,687

10,132
12,248

9,115
10,561
(170)
(170)
10,391
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166
166
1,853

1,338

(4)
(4)
12,244

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2018

Deferred tax assets
Trade accounts receivable
(allowance for doubtful
accounts)
Inventories (allowance for decline
in value)
Unbilled contract work in progress
(provision for losses on unbilled
contract work in progress)
Provisions for employee benefits
Total
Deferred tax liability
Forward contracts
Total
Net

Consolidated and separate financial statements
(Charged) /
At
At
credited to
1 January
31 December
Profit or loss
2017
2017
(note 25)
(in thousand Baht)

26

(1)

25

1,602

(181)

1,421

801
8,661
11,090

(801)
454
(529)

9,115
10,561

(152)
(152)

(18)
(18)

10,938

(547)

(170)
(170)
10,391

Unutilised tax losses that have not been recognised as deferred tax asset in the financial statements
as at 31 December 2018 and 2017 were as follow:

Tax losses
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
39,976
7,017
30,421
39,976
7,017
30,421
-

The tax losses has not expire under current tax that legislation. Deferred tax assets have not been
recognised in respect of these items because it is not probable that future taxable profit will be
available against which the Group can utilise the benefits therefrom.

16

Trade accounts payable

Trade accounts payable
- other parties
Retention payables
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
92,645
1,140
93,785

59,039
833
59,872
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92,645
1,140
93,785

59,039
833
59,872
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17

Other accounts payable

Note
Accrued operating expenses
Payable to the Revenue
Department
Share subscription payable
Others
Total

18

4,11

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
11,328
8,791
11,079
8,606
1,389
3,165
15,882

2,089
1,029
11,909

1,389
3,165
15,633

2,089
98,000
1,029
109,724

Provisions for employee benefits
The Group operates a defined benefit plan based on the requirement of Thai Labour Protection Act
B.E. 2541 (1998) to provide retirement benefits to employees based on pensionable remuneration and
length of service.
The defined benefit plan exposes the Group to actuarial risks, such as longevity risk, interest rate risk
and market (investment) risk.

Statement of financial position
obligation for:
Post employment benefits
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
50,661
50,661

45,574
45,574

50,661
50,661

45,574
45,574

Movements in the present value of the defined benefit obligations:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
At 1 January
Included in profit or loss:
Current service costs
Interest on obligation
Others
Benefits paid

At 31 December

45,574

43,303

45,574

43,303

6,284
1,110
7,394

6,456
1,060
7,516

6,284
1,110
7,394

6,456
1,060
7,516

(2,307)
(2,307)

(5,245)
(5,245)

(2,307)
(2,307)

(5,245)
(5,245)

50,661

45,574

50,661

45,574
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Actuarial assumptions
The following were the principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as weighted
averages).
Consolidated
financial statements
2018
2017
Discount rate
Salary increase rate
Employee turnover

2.45
3
0 - 53

2.45
3
0 - 53

(%)

Separate
financial statements
2018
2017
2.45
3
0 - 53

2.45
3
0 - 53

Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and morality tables.
Sensitivity analysis
Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding
other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown
below.

At 31 December 2018
Discount rate (1% movement)
Salary increase rate (1%movement)
Employee turnover (1% movement)
Future mortality (1 year movement)

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
(in thousand Baht)
Increase
Decrease
Increase
Decrease
(4,031)
4,584
(4,031)
4,584
6,177
(5,435)
6,177
(5,435)
(4,294)
1,084
(4,294)
1,084
463
(458)
463
(458)

At 31 December 2017
Discount rate (1% movement)
Salary increase rate (1%movement)
Employee turnover (1% movement)
Future mortality (1 year movement)

Increase
(3,702)
5,121
(3,947)
422

Decrease
4,222
(4,522)
1,043
(417)

Increase
(3,702)
5,121
(3,947)
422

Decrease
4,222
(4,522)
1,043
(417)

Although the analysis does not take account of the full distribution of cash flows expected under the
plan, it does provide an approximation of the sensitivity of the assumptions shown.
On 13 December 2018, the National Legislative Assembly passed a bill amending the Labour
Protection Act to include a requirement that an employee who is terminated after having been
employed by the same employer for an uninterrupted period of twenty years or more, receives
severance payment of 400 days of wages at the most recent rate. The Group will amend its retirement
plan in the period in which the amendment becomes law and is announced in the Royal Gazette. As
a result of this change, the provision for retirement benefits as at that future period end as well as past
service cost recognised during that period in the consolidated and the separate financial statements is
estimated to increase by an amount of approximately Baht 12.20 million.
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Share capital

Authorised
At 1 January
- ordinary shares
At 31 December
- ordinary shares

Par value
per share
(in Baht)

Issued and paid-up
At 1 January
- ordinary shares
At 31 December
- ordinary shares

Number

2018

2017

Amount
Number
Amount
(thousand shares / in thousand Baht)

0.25

570,511

142,628

570,511

142,628

0.25

570,511

142,628

570,511

142,628

0.25

570,511

142,628

570,511

142,628

0.25

570,511

142,628

570,511

142,628

Share premium
Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription
money received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account
(“share premium”). Share premium is not available for dividend distribution.

20

Reserves
Reserves comprise:
Appropriations of profit and/or retained earnings
Legal reserve
Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a public company shall allocate not
less than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account
(“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorised
capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.
Other components of equity
Foreign exchange translation differences
Currency translation differences account within equity comprises all foreign currency differences
arising from the translation of the financial statements of the foreign operations.
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Segment information
Segment information is presented in respect of the Group and the Company’s geographical
information, based on the Company’s management and internal reporting structure.
Business segment
Management considers that the Group operates in a single line of business, namely steel products, and
has, therefore, only one reportable segment.
Geographical information
In presenting information on the basis of geographical information, segment revenues and expenses
are based on the geographical location of customers. Segments assets are based on the geographical
location of assets.
Information about reportable segments:
Segment 1
Segment 2

Thailand
Other countries

Reconciliations of reportable segment revenues, profit or loss
Consolidated financial statements
Segment 2
Total
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
614,754
64,953
164,529
845,705
779,283
780
473
780
473
614,754
65,733
165,002
846,485
779,756

For the year ended
31 December

Segment 1
2018
2017

Contract revenue
Other income
Total revenues

780,752
780,752

Segment profit (loss) before
income tax

36,225

119,372

(4,358)

(10,481)

Unallocated revenues
Unallocated expenses
Profit (loss) for the year
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31,867

108,891

33,797
(102,893)
(37,229)

19,972
(116,054)
12,809

Unimit Engineering Public Company Limited and its Subsidiaries
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Reconciliations of reportable segment assets and liabilities and other items
For the year ended
31 December
Trade accounts receivable
Unbilled contracts work in
progress
Property, plant and equipment
Unallocated assets
Total assets
Excess of progress billings
over contracts work
Unallocated liabilities
Total liabilities
Interest income
Capital expenditures
Depreciations and
amortisation
Gain (loss) on sales and
disposal of equipment

Consolidated financial statements
Segment 2
Total
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
72,790
2,781
6,117
81,606
78,907

Segment 1
2018
2017
78,825
215,587
386,520

79,213
405,584

9,004

7,875

-

9,388
18,935

10,833
10,113

37,383

40,147

90

(166)

13,396
91,181

40,461
4,193

228,983
477,701
858,536
1,646,826

119,674
409,777
1,041,686
1,650,044

6

9,004
164,096
173,100

7,881
118,384
126,265

13
87,211

3
2,030

9,401
106,146

10,836
12,143

1,051

1,067

38,434

41,214

-

-

90

(166)

Major customers
Revenue from the major customers of the Group’s segment 1 and 2 represents approximately Baht 226.63
million (2017: Baht 106.84 million) comprising 26.89% (2017: 13.71%) of total revenue of the Group.

22

Other income
In 2013, the Company, as the plaintiff, filed a lawsuit against a Company (the “defendant”) to the Civil
Court in respect of a breach of contract amounting to Baht 30.46 million together with the interest at
the rate of 7.5% per annum. Later, the Civil Court made the judgment requiring the defendant to pay
the compensation to the plaintiff amounting to Baht 2.36 million together with the interest at the rate
of 7.5% per annum. Later, the plaintiff filed an appeal to the Appeal Court. The Appeal Court made
the judgment requiring the defendant to pay the compensation to the plaintiff amounting to Baht 11.57
million together with the interest at the rate of 7.5% per annum. Later, the defendant filed an appeal to
the Supreme Court. On 6 March 2018, the Supreme Court affirmed the judgment of the Appeal Court.
In July 2018, the Company received the compensation in full.
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Employee benefit expenses
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)

Management
Salaries, wages and bonus
Director remuneration
Defined contribution plan
Defined benefit plan
Others
Other employees
Salaries, wages and bonus
Overtime
Defined benefit plan
Defined contribution plan
Others
Total employee benefit expenses

16,608
5,000
777
706
72
23,163

18,456
5,775
816
1,277
77
26,401

16,608
5,000
777
706
72
23,163

18,456
5,775
816
1,277
77
26,401

193,247
40,053
6,688
5,688
12,786
258,462

178,357
40,083
6,238
5,104
14,341
244,123

193,247
40,053
6,688
5,688
12,786
258,462

178,357
40,083
6,238
5,104
14,341
244,123

281,625

270,524

281,625

270,524

Defined benefit plan
Details of the defined benefit plan are given in note 18.
Defined contribution plan
The defined contribution plan comprises provident fund established by the Group for its employees.
Membership to the fund is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees at
the rates ranging from 3% to 5% of their basic salaries and by the Group at rates ranging from 3% to
5% of the employees’ basic salaries. The provident fund is registered with the Ministry of Finance as a
juristic entity and is managed by a licensed fund manager.
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Expenses by nature
The statement of comprehensive income includes an analysis of expenses by function. Expenses by
nature disclosed in accordance with the requirements of various TFRS were as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)

Included in costs of contract:
Raw materials and consumables used
Employee benefit expenses
Depreciation and amortisation
Others
Total

25

451,874
207,025
32,919
105,701
797,519

213,216
188,295
35,062
228,212
664,785

451,874
207,025
32,919
105,701
797,519

213,216
188,295
35,062
228,212
664,785

Included in distribution costs:
Employee benefit expenses
Commission expenses
Bank charges
Others
Total

21,771
9,291
2,590
848
34,500

23,854
268
1,904
1,080
27,106

21,771
9,291
2,590
848
34,500

23,854
268
1,904
1,080
27,106

Included in administrative expenses:
Employee benefit expenses
Depreciation and amortisation
Rental expenses
Penalty fee
Others
Total

52,829
5,515
1,354
1,206
26,441
87,345

58,375
6,152
1,543
704
24,679
91,453

52,829
4,464
1,206
1,354
24,940
84,793

58,375
5,085
1,543
704
23,268
88,975

Income tax
Income tax recognised in profit or loss

Note
Current tax expense
Current year
Adjustment for prior years
Deferred tax expense
Movements in temporary
differences
Total tax expense (income)

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
-

15

(1,853)
(1,853)
(1,853)

2,732
296
3,028

547
547
3,575
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-

(1,853)
(1,853)
(1,853)

2,732
296
3,028

547
547
3,575
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Reconciliation of effective tax rate

Profit (loss) before income tax
Income tax using the Thai corporation tax rate
Expenses with additional deduction for tax proposes
Expenses not deductible for tax purposes
Under provided in prior years
Current year losses for which no deferred tax
asset was recognised
Total

Profit (loss) before income tax
Income tax using the Thai corporation tax rate
Expenses with additional deduction for tax proposes
Expenses not deductible for tax purposes
Under provided in prior years
Current year losses for which no deferred tax
asset was recognised
Total

26

Consolidated financial statements
2018
2017
Rate
(in thousand
Rate
(in thousand
(%)
Baht)
(%)
Baht)
(39,083)
16,384
20.0
(7,817)
20.0
3,277
(652)
(541)
24
48
296
6,592
(1,853)

5.3

21.8

495
3,575

Separate financial statements
2018
2017
Rate
(in thousand
Rate
(in thousand
(%)
Baht)
(%)
Baht)
(36,545)
18,860
20.0
(7,309)
20.0
3,772
(652)
(541)
24
48
296
6,084
(1,853)

5.6

19.0

3,575

Basic earnings (loss) per share
The calculations of basic earnings (loss) per share for the years ended 31 December 2018 and 2017
were based on the profit (loss) for the years attributable to ordinary shareholders of the Company and
the number of ordinary shares outstanding during the year as follows:

Profit (loss) attributable to ordinary
shareholders of the Company
Number of ordinary
shares outstanding
Basic earnings (loss) per share
(in Baht)

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(thousand shares / in thousand Baht)
(37,229)

12,809

(34,691)

15,284

570,511

570,511

570,511

570,511

(0.07)

0.02
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Dividends
At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 25 April 2018, the
shareholders approved the appropriation of a dividend of Baht 0.02 per share, amounting to Baht
11.41 million The dividend was paid to shareholders in May 2018.
At the Board of Directors meeting of the Company held on 9 August 2017, the Board of Directors
approved the appropriation of interim dividend of Baht 0.02 per share, amounting to Baht 11.41 million.
The dividend was paid to shareholders in September 2017.
At the annual general meeting of the shareholders of the Company held on 26 April 2017, the
shareholders approved the appropriation of a dividend of Baht 0.02 per share, amounting to Baht
11.41 million. The dividend was paid to shareholders in May 2017.

28

Financial instruments
Financial risk management policies
The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency
exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Group
does not hold or issue derivatives financial instruments for speculative or trading purposes.
Capital management
The Board of Directors’ policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor
and market confidence and to sustain future development of the business. The Board monitors the
return on capital, which the Group defines as result from operating activities divided by total
shareholders’ equity, and also monitors the level of dividends to ordinary shareholders.
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the
Group’s operations and its cash flows.
Foreign currency risk
The Group is exposed to foreign currency risk relating to purchases and sales which are denominated
in foreign currencies. The Group mitigates this risk by opening savings account in U.S. Dollars for
liquidity of assets and liabilities which are denominated in foreign currency and utilises forward
exchange contracts with maturities of less than one year to hedge such financial assets and liabilities
denominated in foreign currencies. The forward exchange contracts entered into at the reporting date
also relate to anticipated purchases and sales, denominated in foreign currencies, for the subsequent
period.
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At 31 December, the Group and Company were exposed to foreign currency risk in respect of
financial assets and liabilities denominated in the following currencies:
US
Dollars

Consolidated financial statements
Euro
Others
(in thousand Baht)

Total

2018
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Trade accounts payable
Gross statement of financial position exposure
Currency forwards purchase
Currency forwards sales
Net exposure

67,010
3,230
(4,652)
65,588
4,652
(3,230)
67,010

-

917
(20)
897
897

67,927
3,230
(4,672)
66,485
4,652
(3,230)
67,907

2017
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Trade accounts payable
Gross statement of financial position exposure
Currency forwards purchase
Currency forwards sales
Net exposure

10,058
21,068
(6,246)
24,880
6,246
(21,068)
10,058

1,614
(255)
1,359
255
(1,614)
-

38
38
38

10,096
22,682
(6,501)
26,277
6,501
(22,682)
10,096

US
Dollars
2018
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Trade accounts payable
Gross statement of financial position exposure
Currency forwards purchase
Currency forwards sales
Net exposure

210
3,230
(4,652)
(1,212)
4,652
(3,230)
210

2017
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Trade accounts payable
Other accounts payable
Gross statement of financial position exposure
Currency forward purchase
Currency forwards sale
Net exposure

246
21,068
(6,246)
(98,000)
(82,932)
104,246
(21,068)
246

Separate financial statements
Euro
Others
(in thousand Baht)
-

41
(20)
21
21

1,614
(255)
1,359
255
(1,614)
-

37
37
37
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Total
251
3,230
(4,672)
(1,191)
4,652
(3,230)
231

283
22,682
(6,501)
(98,000)
(81,536)
104,501
(22,682)
283
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Credit risk
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or counterparty to
settle its financial and contractual obligations to the Group as and when they fall due.
Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing
basis. Credit evaluations are performed on all customers requiring credit over a certain amount. At
the reporting date there were no significant concentrations of credit risk. The maximum exposure to
credit risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the statement of financial
position. However, due to the large number of parties comprising the Group’s customer base,
management does not anticipate material losses from its debt collection.
Liquidity risk
The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed
adequate by management to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuations
in cash flows.
Financial instruments not measured at fair value
The following table shows the carrying amounts and fair values of financial assets and financial
liabilities, including their levels in the fair value hierarchy. It does not include fair value information
for financial assets and financial liabilities not measured at fair value if the carrying amount is a
reasonable approximation of fair value.
Consolidated and
separate financial
statements
Carrying
amount
Fair value
(in thousand Baht)

31 December 2018
Forward exchange contracts

-

31 December 2017
Forward exchange contracts

-

(271)
1,646

For disclosure purposes, the Group determines Level 2 fair values for forward exchange contracts
based on counterparties’ quotes. Fair values reflect the credit risk of the instrument and include
adjustments to take account of the credit risk.
The fair values of the current portion of financial assets and liabilities such as trade and other
accounts receivable, and trade and other accounts payable, are taken to approximate the carrying
values due to the relatively short-term maturity of these financial instruments.
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Commitments with non-related parties

Capital commitment
Contracted but not provided for:
Buildings and equipment
Land lease commitments
Within one year
After one year but within five years
Total
Other commitments
Bank guarantees
Letter of credits
Purchase orders for goods
and supplies
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2018
2017
2018
2017
(in thousand Baht)
77,843

154,159

-

-

660
1,512
2,172

624
2,172
2,796

660
1,512
2,172

624
2,172
2,796

336,574
1,640

186,390
27,590

336,574
1,640

186,390
27,590

2,390
340,604

213,980

2,390
340,604

213,980

As at 31 December 2018 and 2017, the Group had:
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(a)

land lease agreement for the Group’s office location expiring on 31 March 2022.

(b)

letters of guarantee issued by banks in favor of certain private companies and a government
agency for performance guarantees to its customers and electricity usage.

(c)

purchase forward exchange contracts with domestic banks amounting to US Dollars 1.56
million or equivalent to Baht 50.85 million (2017: US Dollars 5.71 million or equivalent to
Baht 187.66 million). All of the contracts will mature during June 2019.

(d)

sale forward exchange contracts with domestic banks amounting to US Dollars 0.86 million or
equivalent to Baht 27.79 million (2017: US Dollars 2.13 million and Euro 0.56 million or
equivalent to Baht 90.70 million). All of the contracts will mature during September 2019.

Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted
A number of new and revised TFRS which relevant to the Group’s operations are expected to have
significant impact on the consolidated and separate financial statements on the date of initial
application. Those TFRS become effective for annual financial reporting periods beginning on or after
1 January of the following years.
TFRS
TFRS 7*
TFRS 9*
TFRS 15
TAS 32*
TFRIC 16*
TFRIC 19*

Topic
Financial Instruments: Disclosures
Financial Instruments
Revenue from Contracts with Customers
Financial Instruments: Presentation
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

* TFRS - Financial instruments standards
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Effective
2020
2020
2019
2020
2020
2020
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(a) TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
TFRS 15 establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when
revenue is recognised. Revenue should be recognised when (or as) an entity transfers control over
goods or services to a customer, measured at the amount to which the entity expects to be
entitled.
Management has considered the potential impact of adopting and initially applying TFRS 15 on
the consolidated and separate financial statements. However, there will be no material impact on
the financial statements in the period of initial application.
(b) TFRS - Financial instruments standards
These TFRS establish requirements related to definition, recognition, measurement, impairment
and derecognition of financial assets and financial liabilities, including accounting for derivatives
and hedge accounting.
Management is presently considering the potential impact of adopting and initially applying
TFRS - Financial instruments standards on the consolidated and separate financial statements.
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Reclassification of accounts
Certain accounts in the 2017 financial statements have been reclassified to conform to the presentation
in the 2018 as follows:

Statement of financial
position
Other accounts payable
Other current liabilities

2017
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
Before
After
Before
After
reclassiReclassireclassireclassiReclassireclassification
fication
fication
fication
fication
fication
(in thousand Baht)

12,938
-

(1,029)
1,029
-

11,909
1,029

110,752
-

(1,029)
1,029
-

109,723
1,029

The reclassifications have been made because, in the opinion of management, the new classification is
more appropriate to the Group's business.
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ทต่ีง้ัสาํนกังาน
Address-Office

: 109/92-95 หมู 19 ซอยสขุสวสัด์ิ 66 ต.บางพง่ึ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130
โทรศพัท 02 4630100 โทรสาร 02 4631910 Email : info@unimit.com
: 109/92-95 Moo 19, Soi Suksawat 66, Suksawat Road, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
Tel. 02 4630100 Fax. 02 4631910 E-mail : info@unimit.com

ทต่ีง้ัโรงงาน 1

: 10/7-8 หมู 3 ถนนชลบรุ-ี บานบงึ-ปายบุ (3289) ต.หนองชาก อ.บานบงึ จ.ชลบรุี 20170
โทรศพัท 038 485561-64 โทรสาร 038 485565 Email : factory@unimit.com
Address-Factory 1 : 10/7-8 Moo 3, Chonburi-Banbung-Payub Road, Nongchak, Bangbung, Chonburi 20170
Tel. 038 485561-64 Fax. 038 485565 E-mail : factory@unimit.com
ทต่ีง้ัโรงงาน 2

: 10/4 หมู 1 ต.หนองชาก อ.เมอืง จ.ชลบรุี 20170
โทรศพัท 038 485561-64 โทรสาร 038 485557
Address-Factory 2 : 10/4 Moo 1 Nongchak, Banbung, Chonburi 20170
Tel. 038 485561-64 Fax. 038 485565
Website
: www.unimit.com, www.unimit.co.th
Trading Name
: UEC

บรษิทั ยนูมิติ เอนจเินยีรง่ิ จาํกดั (มหาชน)
Unimit Engineering Public Company Limited
ทะเบยีนเลขท่ี 0107548000323 http : / / www.unimit.com

